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4.6 – RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

 4.6.1 – Modelos de Endurecimento Anómalo 

 

A investigação recente relativa às propriedades mecânicas das multicamadas 

nanoestruturadas tem trazido motivação para que este estudo se coadune com uma 

interligação forte entre a teoria e a engenharia mecânica de revestimentos de filmes finos 

crescidos pela técnica de PVD. Fruto desta simbiose, algumas publicações relataram a 

observação de um endurecimento anómalo [46] em materiais estruturados em multicamadas 

para determinados limites de períodos de modulação. Esta anomalia reflectia-se num 

endurecimento muito maior do que se conhecia para os materiais constituintes da 

multicamada na sua forma monolítica ou em relação à lei de misturas para os materiais 

constituintes [6]. Algumas explicações foram surgindo baseadas nos seguintes modelos: 

• impingência de deslocações de acordo com a teoria clássica de Hall-

Petch para materiais policristalinos [42,43]; 

• modulação de deformações coerentes nas interfaces [47]; 

• diferenças nos módulos de elasticidade dos materiais constituintes da 

multicamada [1,46,48]; 

• efeito de super-módulo [49]. 

 

Os modelos baseados no impingência de deslocações nas interfaces têm sido 

utilizados com o objectivo de prever a dureza (H) da multicamada em função do módulo de 

cisalhamento (G), espessuras das camadas e largura das interfaces [48]. Porém esses modelos 

aplicam-se no caso de multicamadas isoestruturais, i.e. onde as estruturas cristalinas e 

sistemas de escorregamento de deslocações são comuns. No presente caso deste trabalho 

temos um sistema de multicamadas não-isoestrutural composto pela repetição de bicamadas 

de cerâmico/metal (TiAlN/Mo). Estas estruturas têm um interesse tecnológico bastante grande 

dado prever-se à partida uma dureza elevada bem como pelo facto de os constituintes serem 

imiscíveis. Logo, as interfaces podem ser aproximadamente abruptas e estreitas, prevendo-se 

consequentemente uma elevada estabilidade térmica.  

A grande dificuldade encontrada nestes sistemas cerâmico/metal em multicamadas 

reside na escolha dos constituintes dado que tem que se ter em consideração o ajuste de rede 
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entre ambos, crescimento monocamada a monocamada e condições de produção compatíveis 

a ambos os materiais.  

Neste estudo foram empregues nas multicamadas dois materiais não-isoestruturais, 

com sistemas de escorregamento diferentes, bem como parâmetros de rede distintos (aTiAlN= 

4,17 Å, aMo= 3,16 Å – medidas feitas em filmes monolíticos por XRD em altos ângulos, 

crescidos com uma polarização do porta-substratos de –100 V). Este facto leva a que nem 

todos os modelos explicativos do aumento anómalo da dureza encontrados na literatura 

possam servir de base para elucidar o presente caso. Como se viu na secção 3.3, ao criarmos 

multicamadas consistindo de um metal bcc (Mo) e um nitreto cerâmico fcc tipo NaCl B1 

(TiAlN), e para condições de produção específicas, conseguem-se obter filmes policristalinos 

texturados onde nos grãos responsáveis pela textura principal existe um bom ajuste entre 

parâmetros de rede (desajuste <6%). Este facto é fruto da orientação epitaxial no grão cubo-

sobre-cubo explícita na fig. 3.3.22, onde a célula unitária bcc do Mo roda 45º em torno de 

[001] de modo a ajustar-se melhor à fcc do TiAlN.  

Os resultados da dureza podem ser ajustados a uma função como a descrita na eq. 

4.5.19 de modo a verificar a dependência de Hall-Petch, contudo, e na generalidade das 

multicamadas crescidas por PVD, ainda não existe consenso sobre qual o mecanismo que é 

responsável pelo aumento anómalo da dureza. De modo a se prever o nível de dureza em 

multicamadas isoestruturais alguns modelos têm sido empregues tendo em conta um 

mecanismo onde as deslocações podem deslizar através das camadas, desde que o sistema de 

escorregamento seja comum. O endurecimento verificado devido à barragem pelas interfaces 

ao movimento de deslocações é proporcional à diferença entre os módulos de cisalhamento 

dos materiais constituintes. Porém este modelo não se aplica ao presente caso de sistemas em 

multicamadas não-isoestruturais, dado terem sistemas de escorregamento distintos. Segundo a 

literatura houve um aumento considerável de dureza em ambos os sistemas fcc-Fe/fcc-Pt e 

bcc-Fe/fcc-Pt [50] o que sugere que o facto de o sistema ser isoestrutural é negligenciável no 

efeito que produz como barreira adicional ao movimento de deslocações nas interfaces. Por 

outro lado, em sistemas Fe/TiC [51] observou-se que a tensão residual é o mecanismo 

responsável pelo aumento anómalo da dureza. 

 

4.6.2 – Estudo das Propriedades Mecânicas dos Revestimentos Monolíticos 

 

De modo a obter-se valores de nanodureza elevados nas multicamadas deste estudo 

houve um estudo prévio bastante moroso e minucioso que teve como objectivo encontrar as 
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melhores condições de deposição dos materiais constituintes separadamente na sua forma 

monolítica. Parâmetros inerentes à deposição como pressão do gás de trabalho (árgon) e gás 

reactivo (azoto – só para o caso de TiAlN), polarização do porta-substratos, temperatura de 

deposição, mereceram todo o cuidado na sua escolha. Outros cuidados como limpeza dos 

substratos, alvos e a própria câmara de deposição tiveram a sua quota de importância nos 

resultados obtidos. Através das experiências de indentação, e conforme o formalismo descrito 

na secção 4.3, a dureza (H) e o módulo de Young (E) das multicamadas foi extraído. 
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Figura 4.6.1 – Variação da 
carga crítica em função da 
polarização do porta-substratos, 
referente à perda de aderência 
dos filmes monolíticos de 
Ti0,4Al0,6N em relação aos 
substratos de aço rápido. 

Na fig. 4.6.1 encontra-se um exemplo da afinação do potencial de polarização para o 

caso dos filmes monolíticos de Ti0,4Al0,6N, para uma determinada pressão reactiva do azoto 

(que acabou por ser a mais indicada neste estudo). Pelo gráfico deduz-se que os filmes 

crescidos com uma polarização negativa entre –80 e -90 V eram os que evidenciavam 

melhores índices de aderência em relação aos seus substratos de aço rápido, chegando a carga 

crítica aos 43 N para o caso do potencial de –80 V. 

Adicionalmente, na fig. 4.6.2 encontra-se a evolução da nanodureza e módulo de 

Young dos filmes monolíticos de Ti0,4Al0,6N e Mo em função da polarização dos substratos. A 

tendência geral é de tanto H como E aumentarem com o potencial aplicado, embora no caso 

de E não seja tão exemplar dado haver um certo decréscimo seguido de uma estabilização. 

Para o caso do Mo, dado não haver muitos dados experimentais disponíveis a análise é mais 

restrita. Nesta última figura compreende-se a razão da escolha destes materiais para formarem 

as multicamadas: primeiro um cerâmico tipo NaCl B1 bastante duro (Hmax= 35 GPa) e com 

boa elasticidade (Emax= 454 GPa), segundo um metal bcc dúctil com dureza inferior (Hmax= 18 

GPa) contudo com um bom módulo de elasticidade (Emax= 510 GPa). 
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Figura 4.6.2 – Variação da 
nanodureza e módulo de Young 
em função da polarização do 
porta-substratos para filmes 
monolíticos de Ti0,4Al0,6N e Mo. 

 

 

 

4.6.3 – Estudo das Propriedades Mecânicas das Multicamadas 

 

Numa primeira aproximação a dureza de uma multicamada pode ser pensada como 

uma medida limite da sua tensão de deformação. Adicionalmente, se as múltiplas interfaces 

actuarem individualmente como uma barreira ao movimento de deslocações o aumento 

consequente no nível de dureza pode ser comparado com o endurecimento induzido pelas 

fronteiras de grão em materiais policristalinos e explicado pela relação clássica de Hall-Petch 

[42,43]: 
p

0 KHH −Λ+=  Eq. 4.6.1 

Na expressão anterior K é uma constante (de impingimento) empírica que mede o 

endurecimento relativo induzido pela barragem das interfaces à impingência das deslocações, 

Λ é o período de modulação da multicamada e p é um expoente que no caso de materiais 

policristalinos monolíticos ou compósitos tem um valor de ~0,5 [42,43] e no caso de 

multicamadas, epitaxiais ou não, referentes a materiais não-isoestruturais varia entre 0,3-0,7 

[1,3,52]. Na mesma expressão, H0 é o valor da dureza da multicamada calculado através da 

regra de misturas: 

Λ
+

Λ
= Mo

Mo
TiAlN

TiAlN0
t

H
t

HH  Eq. 4.6.2 
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onde HTiAlN e HMo representam a dureza dos materiais na sua forma monolítica e t é a 

espessura (fracção) de cada um deles numa bicamada Ti0,4Al0,6N/Mo.  
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Figura 4.6.3 – Evolução da 
nanodureza em função do 
período de modulação de uma 
série de multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo, para uma 
polarização do porta-
substratos de –100 V. Um 
ajuste com base na expressão 
clássica de Hall-Petch (eq. 
4.6.1 - linha contínua) foi 
realizada aos pontos 
experimentais. No mesmo 
gráfico as linhas tracejadas 
indicam H0 e Λc (período 
crítico). 

 

A evolução da nanodureza em função do período de modulação está ilustrada no 

gráfico da fig. 4.6.3, correspondente às multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo deste estudo e para 

uma determinada polarização aplicada ao porta-substratos (bias), que neste exemplo foi de –

100 V, e restantes condições de deposição idênticas. É observável que à medida que Λ 

decresce de 20 nm para um período critico (Λc) de ~4 nm a dureza corresponde com um 

aumento de 23 GPa para 60 GPa (quase que triplica). Abaixo de Λc há um decaimento 

anómalo da dureza à medida que Λ tende para zero. 

Através da eq. 4.6.1 pode-se fazer um ajuste não linear aos pontos experimentais do 

gráfico da fig. 4.6.3, mantendo fixo H0 calculado pela regra de misturas, em que HTiAlN= 35 e 

HMo= 18 GPa, sendo K e p os parâmetros de ajuste. Utilizando a eq. 4.6.2 podemos calcular o 

valor da dureza pela regra de misturas, obtendo-se H0= 25 GPa. Deste modo, para o presente 

caso obteve-se H= 25+148,9Λ-0,65. A espessura relativa de Mo relativamente ao período de 

modulação manteve-se praticamente constante para Λ<10 nm, igual a ~0,55, enquanto que 

para  Λ>10 nm esteve compreendido entre 0,45 e 0,5. Este facto afecta ligeiramente o valor de 

H0, podendo oscilar entre 25 e 27 GPa. 
O valor encontrado para o K atesta o poder de barragem à impingência de deslocações 

e subsequente contribuição para o endurecimento das multicamadas até valores ~60 GPa. Ao 
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consultarmos a literatura [3,47,52-55], para o caso de multicamadas produzidas por PVD, 

constatamos que normalmente este valor não excede 100 GPa nm1/2. Este endurecimento é de 

facto anómalo e tem um comportamento explicável, como se vai ver mais adiante. O expoente 

p desvia-se um pouco do valor clássico para a generalidade dos materiais policristalinos (0,5), 

contudo dentro da gama de 0,3-0,7 encontrado na literatura para o caso de multicamadas 

crescidas por PVD [3,47,52-55]. 
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Figura 4.6.4 – Evolução da 
nanodureza e o módulo de 
Young em função da 
polarização negativa aplicada 
ao porta-substratos para duas 
séries de multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo com períodos de 
modulação de ~4 e ~6 nm. 

A fig. 4.6.4 ilustra-nos a dependência da nanodureza e módulo de Young em função 

da tensão de polarização aplicada ao porta-substratos, para duas séries de multicamadas 

crescidas com períodos de modulação de ~4 nm e ~6 nm, sendo as restantes condições de 

deposição idênticas. Uma análise rápida a estes gráficos leva-nos a concluir que tanto H como 

E aumentam à medida que se aplica um maior potencial negativo e que a dureza quase que 

duplica o seu valor ao passarmos do mínimo de polarização para o máximo. Para o caso de 

Λ≈ 4 nm o valor máximo da dureza (60 GPa) quase que triplica o de H0 (25 GPa).  

A análise conjunta dos gráficos das figuras 4.6.3 e 4.6.4 leva a concluir que de facto 

existe um crescimento anómalo na dureza dos revestimentos em multicamadas face aos 

materiais monolíticos. A influência do bombardeamento iónico, consequente do aumento da 

polarização aos substratos, nas propriedades mecânicas destas multicamadas está associada ao 

estado de tensão residual que se cria nas mesmas. Pela fig. 4.6.5 constata-se que todas as 

amostras estão em compressão biaxial, variando esse estado entre –0,4 GPa e –3,7 GPa à 

medida que Λ diminui de 20 nm para 1,5 nm, para um determinado potencial de polarização 

igual -100 V.  
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Figura 4.6.5 – Evolução da tensão residual das 
multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo com o período de 
modulação, para um potencial de polarização dos 
substratos de –100 V. 
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Figura 4.6.6 – Evolução da tensão residual das 
multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo com o potencial de 
polarização dos substratos, para um período de 
modulação correspondente a ~4 nm.  

 

A evolução deste estado de tensão está directamente relacionada com a evolução de H 

e E (fig. 4.6.3), à medida em que o período aumenta acima de Λc o estado de tensão de 

compressão é relaxado. Isto deve-se ao facto que as espessuras das camadas individuais de 

TiAlN e Mo aumentam com o período logo aumenta-se o volume onde as tensões actuam e 

onde se podem dissipar. Adicionalmente, pela observação da fig. 4.6.6,  verifica-se uma 

variação de –1,0 GPa para –3,0 GPa na tensão residual das multicamadas à medida que a 

tensão de polarização varia de –40 V para –100 V (para o caso de Λ≈ 4 nm), i.e. triplica ao 

aumentarmos a polarização; daí a importância vital deste factor. A dependência sinergética 

entre H, E e o estado de compressão residual em função da tensão de polarização pode ser 

explicado pelo facto que um aumento nesta última grandeza corresponde a outro no nível de 

bombardeamento iónico dos filmes em crescimento. Os efeitos de colisão em cascata 

fomentam a densificação dos filmes finos e aniquilam a porosidade intercolunar [56]. 

Para valores de Λ muito pequenos (Λc<4 nm) o ajuste estrutural entre TiAlN e Mo é 

pior o que provoca uma modulação adicional de tensões provocadas pelo desajuste. Esse 

estado de tensão é minimizado pela introdução de deslocações, como se viu na fig. 4.5.5, 

contudo para períodos inferiores a 4 nm não existe espessura suficiente nas camadas de cada 

material para a geração de deslocações, daí o seu elevado estado de tensão residual interfacial 

e mau ajuste. Este mau ajuste reflecte-se na perda de coerência entre as franjas (planos 

atómicos) de ambos os materiais. Para aumentar ainda mais a entropia interfacial, para essa 

gama de períodos a incerteza no número de planos atómicos crescidos aumenta dado que o 

crescimento se efectua por patamares incompletos, originando um fenómeno de interfaces de 

composição graduada devido à interdifusão dos materiais.  
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Figura 4.6.7 – Evolução 
da desordem estrutural 
existente nas interfaces de 
três multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo, vistas na 
sua secção de corte por 
HRTEM, para (a) Λ=2,4 
nm e bias= -60 V, (b) 
Λ=2,4 nm e bias= -100 V, 
(c) Λ=3,9 nm e bias= -
100 V. Dentro de cada 
uma das figuras encontra-
se o respectivo espectro 
de difracção por raios-X 
em baixos ângulos. 
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(c) 

 

 

Na fig. 4.6.7 anterior podemos comprovar as diferenças ao nível de desordem 

estrutural nas interfaces vistas na sua secção de corte por HRTEM para dois valores diferentes 

de período de modulação (Λ= 2,4 nm e Λ= 3,9 nm) e tensão de polarização (-60 V e –100 V). 

Dentro de cada uma das figuras encontra-se o respectivo espectro de difracção por raios-X em 

baixos ângulos, que atestam pela resolução dos picos de Bragg que para um potencial de – 

100 V as interfaces são mais abruptas, i.e. a zona de composição gradual na interface é mais 

estreita, logo tem menor interdifusão. 

É pelo facto de se aumentar a desordem estrutural abaixo de um determinado valor 

crítico para o período de modulação (Λc= 4 nm – ver fig. 4.6.3) que as interfaces deixam de 

ser coerentes e a partir daí diminuírem o seu efeito como barreiras ao movimento de 

deslocações. Assim, fica provado que a coerência estrutural nas interfaces é um dos factores 

principais e limitativos para a dureza e módulo de Young de uma multicamada. Apesar da 

perda de coerência abaixo de Λc a tensão residual compressiva consequente do desajuste não 

deixa de ser maior dado que o fenómeno de interdifusão é agora o defeito estrutural 

preponderante. À medida que o Λ aumenta as interfaces ajustam-se coerentemente 

diminuindo assim a modulação coerente de tensões de ajuste, e consequentemente a tensão 

residual global. Para valores de Λ>17 nm a dureza das multicamadas aproxima-se de H0. 
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Figura 4.6.8 – Evolução do 
módulo de Young relativo às 
multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo 
em função do período de 
modulação, para um potencial 
de polarização de –100 V. 

 

A evolução do módulo de Young quer com o período de modulação quer com o 

potencial de polarização é análogo ao da evolução da dureza, como se depreende pela 

observação das figuras 4.6.3, 4.6.4 e 4.6.8. Estas estruturas em multicamadas têm um módulo 

de elasticidade superior em relação aos materiais constituintes na sua forma monolítica. No 

início desta secção referiu-se que alguns modelos interpretam o endurecimento anómalo nas 

multicamadas com base num fenómeno denominado de super-módulo [49,57]. Este modelo 

foi recorrido para descrever o aumento anómalo encontrado no módulo de Young, 

relativamente à dureza, para algumas multicamadas constituídas por elementos metálicos, 

onde em alguns casos atingiam aumentos de ~100% relativamente aos materiais na sua forma 

monolítica. Contudo, estudos posteriores mostraram apenas pequenas variações (~10%), 

levantando a hipótese de ter havido dificuldades técnicas na medição dos valores dos módulos 

de elasticidade então publicados.  

Na fig. 4.6.9 pode-se estudar a evolução do módulo de Young em função da dureza 

das multicamadas em estudo, para os diferentes valores de Λ. Desta última figura depreende-

se que a variação é aproximadamente linear, não havendo um desvio anómalo de E 

relativamente a H; consequentemente, o referido modelo de super-módulo não é aplicável. Os 

valores do módulo de Young variam assim entre os 350-600 GPa, consoante Λ e o potencial 

de polarização. Os valores do módulo de Young de TiAlN e Mo foram medidos 

separadamente e são de 454±40 GPa e 510±25 GPa, respectivamente e para um potencial de 

polarização de –100 V. Através destes dados comprova-se que o fenómeno de endurecimento 

anómalo encontrado nestas multicamadas não pode estar relacionado com a diferença de 
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módulos de elasticidade destes dois materiais ( a diferença é inferior a ~10%), conforme o que 

tinha sido, postulado por Koehler [46], dado que a diferença existente não é substancial. 
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Figura 4.6.9 – Evolução do 
módulo de Young em função 
da nanodureza das 
multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo, para os vários 
períodos de modulação com 
um potencial de polarização 
dos substratos constante e 
igual a –100 V. 

 

As figuras 4.6.10 a 4.6.12 mostram as curvas típicas das sequências de carga-descarga 

para multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo (figuras 4.6.10 e 4.6.11) e para os filmes monolíticos de 

Ti0,4Al0,6N e Mo (figuras 4.6.12). 
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Figura 4.6.10 – Ensaios de 
nanodureza em duas amostras 
crescidas nas mesmas condições 
porém com períodos de 
modulação diferentes (2,4 e 3,1 
nm), com 250 bicamadas. Para 
cada uma das amostras encontra-
se escrito o seu valor de dureza e 
módulo de Young. Os ensaios 
foram feitos a uma profundidade 
máxima não superior a ~50 nm, 
dado os filmes terem uma 
espessura total inferior a 1 µm. 
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Figura 4.6.11 – Dois ensaios de 
nanodureza distintos (de uma 
série de 20 testes) realizados 
numa amostra com um período de 
modulação de 3,9 nm e 250 
bicamadas. Os ensaios foram 
feitos a uma profundidade 
máxima de ~100 nm dado os 
filmes terem uma espessura total 
~1 µm. 
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Figura 4.6.12 – Ensaios de 
nanodureza em duas amostras 
monolíticas de Ti0,4Al0,6N 
(espessura de 1,7 µm) e Mo 
(espessura de 2,9 µm). Para cada 
material encontra-se escrito o seu 
valor de dureza e módulo de 
Young. Os ensaios foram feitos a 
uma profundidade máxima ~200 
nm. 

 

No primeiro caso, fig. 4.6.10, as sequências são relativas a duas amostras crescidas 

nas mesmas condições e cada uma com 250 bicamadas, porém com períodos de modulação 

distintos: 2,4 e 3,1 nm. A amostra com o período maior está mais perto do período crítico (~4 

nm – ver fig. 4.6.3) logo a sua dureza é maior (50 GPa) que a de menor período (33 GPa), 

como de facto os resultados experimentais comprovam. Como a profundidade máxima de 

indentação esteve definida de modo que não excedesse muito os 50 nm, neste caso, os 

deslocamentos em profundidade são semelhantes embora no caso da amostra mais dura esse 

deslocamento realiza-se a uma carga ~30% superior à da amostra menos dura. Pode-se 

também comprovar pela análise desta figura que a área debaixo das curvas carga-descarga da 

amostra mais dura é inferior à da amostra mais macia; quanto maior a área debaixo destas 

curvas maior será a deformação plástica resultante da indentação e menor a subsequente 
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recuperação elástica. Outro pormenor indicativo de maior dureza (e menor deformação 

plástica) é o deslocamento de fluência originado pela inércia do indentador realizado na 

situação de carga máxima. Como se pode ver na mesma figura esse deslocamento é maior na 

amostra com menor dureza. Esse comprimento de fluência é também indicativo (na sua 

proporcionalidade inversa) da capacidade inibidora das interfaces ao movimento de 

deslocações geradas pela deformação plástica; logo as interfaces da amostra com Λ= 3,1 nm 

actuam melhor como barreira a esse movimento de deslocações. Ambos os valores de dureza 

estão bem acima do valor de regra de misturas (23 GPa), estando o menor próximo do valor 

de dureza dos filmes monolíticos de Ti0,4Al0,6N (como se pode ver na fig. 4.6.12). 

Similarmente à análise feita à nanodureza, também o módulo de Young da amostra com Λ= 

3,1 nm é maior  que a de menor período, pelas mesmas razões expostas. É importante referir 

que o que está ilustrado nesta ultima figura trata-se de apenas de um ensaio dos 15-20 que 

foram realizadas para cada amostra. 

No segundo caso da fig. 4.6.11 estão ilustrados dois ensaios, de um total de 20 

referentes a uma mesma amostra com um período de modulação de 3,9 nm e 250 bicamadas, 

referente ao lote das amostras mais duras e com um período de modulação perto do período 

crítico. As curvas são bastante semelhantes estando as discrepâncias nos valores de H e E 

dentro do limite de erro, que é de ±5 GPa e ±39 GPa, respectivamente. Por fim, temos na fig. 

4.6.12 dois ensaios de nanodureza relativos a filmes monolíticos de Ti0,4Al0,6N e Mo. Como 

seria de esperar a dureza do cerâmico (33 GPa) é superior à do Mo (16 GPa); no caso 

particular destes dois testes a dureza do Ti0,4Al0,6N duplica do Mo. Pela observação das áreas 

debaixo das curvas de carga-descarga conclui-se que a deformação plástica no Mo é muito 

superior, daí a sua menor dureza e maior ductilidade. Em contrapartida, e sinal também da sua 

boa ductilidade e restantes propriedades elásticas, o módulo de Young de Mo é superior ao de 

Ti0,4Al0,6N; factor este que foi preponderante nos valores altíssimos do módulo de elasticidade 

das multicamadas estudadas e demonstrado nas figuras 4.6.4, 4.6.8 e 4.6.9. Adicionalmente, a 

recuperação elástica do Mo é bastante inferior à do Ti0,4Al0,6N daí que para uma profundidade 

de indentação análoga a ambos os materiais a carga aplicada no caso do Ti0,4Al0,6N seja 

superior a ~50% relativamente à aplicada no ensaio de Mo. 

A escolha da profundidade de indentação é crucial de modo que por um lado não se 

revele a influência do substrato nas propriedades mecânicas dos filmes em estudo quando 

utilizamos um limite máximo para esta escolha e por outro lado não estejamos a sondar um 

número muito restrito de grãos quando utilizamos um limite mínimo. Por regra geral optou-se 
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por utilizar sempre profundidades de indentação máximas que estivessem entre 10-15% da 

espessura total do filme. 
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Figura 4.6.13 – Exposição 
gráfica da variação da 
nanodureza de três amostras 
distintas, duas multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo e um filme 
monolítico de Ti0,4Al0,6N, em 
função da profundidade de 
indentação máxima nos testes 
de nanodureza.  

Na fig. 4.6.13 podemos analisar a evolução da dureza em função da profundidade de 

indentação para três casos distintos: primeiro, para uma amostra monolítica de Ti0,4Al0,6N 

crescida com uma polarização de substrato de –50 V e uma espessura total de 1,6 µm; 

segundo, para uma amostra em multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo com Λ=3,9 nm e uma 

polarização de –50 V e uma espessura total de 1,5 µm; por fim, outra amostra em 

multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo com Λ=6,0 nm e uma polarização de –80 V e uma espessura 

total de 1,0 µm. A tendência geral nos três casos é da nanodureza diminuir com o aumento da 

profundidade de indentação; situação lógica dado que o primeiro ponto corresponde à 

profundidade adequada tendo em conta as espessuras das três amostras, a partir daí sente-se a 

contribuição do substrato no valor final da nanodureza. Dado que a dureza do substrato de aço 

rápido M2 (~10 GPa) é bastante menor que quer a das multicamadas em estudo quer dos 

filmes monolíticos, essa influência será no sentido da diminuição do valor da dureza da 

multicamada no teste de nanodureza. 

Na fig. 4.6.14 estão registados valores de nanodureza relativo a multicamadas 

crescidas por PVD noutros laboratórios e publicados na literatura da especialidade. Dessa 

observação conclui-se que existem outros sistemas para além do estudado nesta tese onde a 

dureza ultrapassa a barreira dos 50 GPa, sendo então denominadas multicamadas super-duras. 

A maioria destas multicamadas são policristalinas, como o presente caso, contudo existem 
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multicamadas com crescimento epitaxial em cristal único onde a dureza também é bastante 

elevada. Normalmente o crescimento epitaxial é induzido através de uma escolha apropriada 

do substrato que serve de semente para uma determinada textura cristalina. 
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Figura 4.6.14 – Exposição 
gráfica da máxima dureza em 
função do período de 
modulação crítico (Λc) de 
alguns revestimentos em forma 
de multicamadas, quer 
epitaxiais (e-) quer 
policristalinas (p-), crescidas 
por PVD e encontradas na 
literatura corrente. 

Para além da teoria de Hall-Petch existe outra teoria baseada nos efeitos de imagem de 

força das interfaces que consegue prever um endurecimento anómalo nas multicamadas, 

contudo está limitada ao estudo de multicamadas isoestruturais. Dado que os sistemas de 

escorregamento de deslocações em multicamadas isoestruturais são idênticos, as deslocações 

podem atravessar as interfaces sem deixar rasto na forma de defeitos estruturais [2]. Porém, 

quando as multicamadas não são isoestruturais o efeito de barreira ao movimento de 

deslocações através das interfaces é muito forte e difícil de quantificar. Koehler [46] 

demonstrou que o movimento de deslocações encontra-se inibido em multicamadas devido à 

força de imagem exercida pelas interfaces e diferentes energias de linha em cada camada 

(E∝Gb2- eq. 4.5.11).  

Ao modular-se uma multicamada A/B em que uma das camadas é mais macia (A) 

relativamente à outra (B), GA<GB, uma tensão de cisalhamento da ordem de GA/100 seria 

necessária para gerar deslocações através da interface A/B [2]. Esta tensão de cisalhamento é 

de facto muito alta, sendo da ordem da resistência teórica de um sólido [66]. Koehler também 
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referiu que as camadas individuais deveriam ser suficientemente finas de modo que a 

nucleação de deslocações não ocorra dentro das camadas.  

Numa primeira aproximação vai-se considerar o caso mais simples de uma deslocação 

que se aproxima de uma interface A/B, de materiais infinitamente espessos. Se a deslocação 

se encontrar na camada mais macia (A) o plano de escorregamento faz um ângulo θ com a 

interface. Nestas condições Pacheco e Mura [67] calcularam a tensão de cisalhamento 

actuante numa deslocação localizada a uma distância x da interface (considerada abrupta): 

( )
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x2tan
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b

bx4
bsinGG2  Eq. 4.6.3 

onde α é um factor que equivale a (1-ν)π/4 para uma deslocação em cunha, sendo ν a razão 

de Poisson do material mais macio, e bA é o módulo do vector de Burger do meio onde se 

encontra a deslocação (camada A). De acordo com a expressão anterior a tensão de 

cisalhamento máxima (τmax) actuante numa deslocação em cunha ocorre quando esta está 

localizada na interface (x=0), sendo dada por: 

( )
απ

θ−
=τ

sinGG2 AB
max  Eq. 4.6.4 

Esta tensão máxima é precisamente aquela que vai repelir uma deslocação em cunha que 

tenha um plano de escorregamento que faça um ângulo θ com a interface.  

Aplicando este formalismo ao presente estudo das multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo e 

tendo em conta os valores para os módulos de cisalhamento e de vector de Burger tabelados 

na tabela 4.6.1 e que GA=GMo e GB=GTiAlN, bem como o facto de os planos de escorregamento 

{110} fazerem um ângulo θ=45º com a interface, chega-se a um valor de τmax≈48 GPa. Neste 

modelo simples a deslocação é retida na camada A até que uma tensão de cisalhamento 

τA+τmax seja aplicada ao sistema. A tensão τA refere-se à tensão de cisalhamento requerida 

para mover uma deslocação dentro da camada de material A.  

 
Tabela 4.6.1 – Dados tabelados na literatura referentes aos módulos de cisalhamento e do vector de Burger, 
bem como factor de Taylor para vários os materiais constituintes da multicamada. O valor do GTiAlN foi 
obtido pela aplicação da regra de misturas de TiN e AlN (cúbico). 

material G (GPa) b (nm) m Ref. 

Mo 138 0,273 0,5 [68,69] 

TiN 192 0,3 0,3 [1,2,58] 

AlN (cúbico) 199 - 0,3 [70] 

Ti0,4Al0,6N 196 0,3 0,3 regra misturas [6] 
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 De modo a poder-se comparar o resultado anterior de τmax com os dados experimentais 

da nanodureza torna-se necessário converter a tensão de cisalhamento numa tensão de limite 

de resistência utilizando a lei de Schmid [2]: 

m
τ

=σ  Eq. 4.6.5 

onde m é o factor de Taylor (ver tabela 4.6.1); para a maior parte dos nitretos de metais de 

transição com estrutura NaCl B1 m≈0,3 [1]. Assim, a dureza pode ser estimada através do 

valor da tensão de limite de resistência usando a relação H≈3σ [71]. Combinando estas 

ultimas relações com a eq. 4.6.4 obtém-se a máxima dureza esperada para uma bicamada  A/B 

por efeitos de imagem da sua interface: 

m
3

HH max
Amax

τ
+=  Eq. 4.6.6 

Sendo HA o valor medido da dureza de um filme monolítico de material A. Aplicando esta 

ultima equação para o presente caso das multicamadas Ti0,4Al0,6N/Mo e utilizando o factor de 

Taylor do Mo (material mais macio), HA=HMo=18 GPa e τmax≈48 GPa  obtém-se um valor 

esperado para a dureza máxima de ~300 GPa; valor este que é exagerado e irreal, porém 

dentro das limitações teórica da resistência de um sólido.  

 Deve ser referido que existe uma considerável incerteza na eq. 4.6.6; existem algumas 

considerações que tanto pode diminuir o valor de Hmax como aumentá-lo. Primeiro, a eq. 4.6.6 

foi postulada tendo em consideração multicamadas de matérias isoestruturais. Dado que o 

sistema de escorregamento principal do TiAlN fcc é do tipo {110}< 011 >, tal como acontece 

para a maioria dos nitretos fcc de matérias de transição [72],  e o correspondente ao Mo é 

{110}<111>,  torna-se difícil o escorregamento de deslocações através das interfaces; os 

planos de escorregamento podem coincidir, porém as direcções não. Este facto contribui para 

que τmax deva ser maior, e consequentemente Hmax também. Dado que os materiais  não são 

isoestruturais torna-se numa mais valia para o efeito de barreira nas interfaces ao movimento 

de deslocações. Segundo, a relação H≈3σ funciona bem para materiais policristalinos 

isotrópicos, logo como na maior parte das multicamadas estas são consideravelmente mais 

duras na direcção normal ao substrato do que na direcção do plano interfacial, a referida 

relação pode não ser a mais adequada. Terceiro, a eq. 4.6.6 está circunscrita a uma bicamada, 

no caso real existe a repetição de N bicamadas, logo tem que se ter em conta fenómenos de 

imperfeição na produção das mesmas, como flutuação nas espessuras das camadas 

individuais, o efeito intrínseco de múltiplas interfaces e desordem estrutural nas interfaces.  
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Estas imperfeições diminuem o valor esperado para Hmax, especialmente no caso da 

interdifusão ou rugosidade interfacial dado que a diferença crucial GB-GA vai decrescer com o 

aumento dessa desordem e daí que o valor esperado para a dureza seja bem menor e próximo 

dos dados empíricos. Não esquecendo que os factores que controlam a dureza de uma 

multicamada por efeitos de imagem de força nas interfaces, são a dureza da camada mais 

macia (e com menor módulo e cisalhamento), a diferença entre os módulos de cisalhamento e 

a orientação cristalográfica de ambos os materiais. 

A análise da adesão destas multicamadas relativamente aos substratos de aço rápido 

M2 em função do período de modulação, como está patente na fig. 4.6.15, é análoga à da 

dureza. À medida que o período decresce até um valor crítico Λc≈ 4 nm a carga crítica (Lc ) 

aumenta, onde tem um valor máximo de 87 N. Abaixo deste valor Lc decresce até aos 60 N. A 

razão pelo decréscimo súbito abaixo de Λc≈ 4 nm prende-se com o que foi explicado para o 

mesmo comportamento de H e E em função de período de modulação, i.e. para períodos 

muito pequenos a desordem estrutural é muito grande e as interfaces deixam de desempenhar 

o seu papel como dissipadoras de energia proveniente da deformação plástica.  
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Figura 4.6.15 – Evolução da 
carga crítica associada à perda 
de aderência por parte do 
revestimento em relação ao 
substrato de aço rápido em 
função do período de 
modulação, para uma série de  
multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo 
crescidas com um potencial de 
polarização de –100 V. 

Estes resultados evidenciam uma boa aderência dos revestimentos relativamente aos 

substratos, suportando cargas críticas até ~90 N, contudo verifica-se que para períodos de 

modulação superiores a 8 nm a adesão do revestimento ao substrato degrada-se aproximando-

se de valores de cargas críticas associadas aos piores revestimentos monolíticos. O facto de 

para esta gama de períodos a tensão residual ser bastante menor pressupõe que as tensões 

residuais fomentam a resistência interna do revestimento, melhorando desta forma a adesão. 
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Figura 4.6.16 – Ilustração de 
uma falha responsável pela 
perda de adesão numa amostra 
em multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo. Existem dois 
mecanismos distintos que 
contribuem para a perda de 
aderência do revestimento em 
relação ao substrato: primeiro 
aparecem fissurações resultantes 
da tracção do indentador sobre o 
filme; segundo, quando esta 
tracção atingir um valor crítico 
acontece um rebentamento 
lateral de material do 
revestimento.  

  

 

Figura 4.6.17 – Ilustração de 
outro mecanismo responsável 
pela perda de adesão numa 
amostra em multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo. Aqui acontece 
um levantamento de lascas de 
material da multicamada no 
interior do trilho do indentador. 
Após esta falha o revestimento 
perde a sua aderência e revela o 
substrato. 
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Figura 4.6.18 – Gráfico 
representativo de um teste de 
aderência numa multicamada de 
Ti0,4Al0,6N/Mo com um período 
de 3,9 nm. A área em destaque 
(rectângulo) da figura anterior 
corresponde ao ponto de 
inflexão da força tangencial de 
atrito associado ao surgimento 
de uma falha de aderência. 
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Uma das falhas principais responsáveis pela perda de aderência a combinação de 

fissuração por deformação da parte traseira do indentador e delaminação lateral [73] (ver 

figuras 4.2.3-a e 4.2.3-f na secção 4.2). É de notar que nesta fissuração as fissuras apontam no 

sentido contrário ao da fig. 4.2.3-a dado que as forças de friccionais de tracção na parte 

anterior da ponta compensam as de compressão na proa. Uma ilustração deste mecanismo de 

falha de aderência encontra-se na fig. 4.6.16.  

Outro mecanismo também responsável pela perda de aderência noutras amostras tem a 

ver com o levantamento de lascas de material da multicamada no interior do trilho do 

indentador. Estes levantamentos deixam a descoberto o substrato de aço e são colocados ou 

no interior do trilho ou lateralmente (ver fig. 4.2.3-b); um exemplo desta falha está ilustrado 

na fig. 4.6.17 bem como o gráfico da análise completa do teste de aderência que está na fig. 

4.6.18. A secção em destaque da fig. 4.6.18 corresponde ao ponto de inflexão da curva da 

força tangencial de atrito do gráfico da fig. 4.6.18. Neste ponto a força tangencial intersecta a 

o decaimento da emissão acústica. Imediatamente após esta falha o filme perde a sua adesão e 

revela por completo o substrato. Para o caso concreto do teste da fig. 4.6.18 a carga crítica 

associada à falha adesiva é de 110 N. 

A evolução da emissão acústica ao longo do teste de aderência tem uma interpretação 

algo difícil [74]. O seu sinal aumenta de intensidade sem que se verifique qualquer falha 

coesiva ou adesiva no trilho da indentação, contudo, e na maior parte das amostras, a falha 

adesiva está correlacionada com um ponto de inflexão na força tangencial de atrito e um 

correspondente decaimento da intensidade da emissão acústica.  

A limpeza dos substratos teve um papel importante na eliminação de contribuições 

externas que pudessem influenciar o teste de adesão [75]. A escolha das melhores condições 

de deposição, incluindo pressão de base e de deposição, bem como da adequada polarização 

do porta-substratos, teve um papel fundamental no melhoramento da adesão dos 

revestimentos aos substratos [76], dado que para determinadas condições de deposição, como 

já se viu atrás consegue-se diminuir a rugosidade  interfacial e consequentemente a 

rugosidade superficial. Isto deve-se ao facto que quando a rugosidade é mínima o indentador 

distribui a carga normal sobre uma área maior, enquanto que para o caso de uma amostra 

rugosa essa carga pode-se concentrar parcialmente nos máximos do perfil ondulado da 

superfície, aumentando deste modo localmente a tensão residual [77]. Esses máximos actuam 

como canais de tensões residuais e aumentam a probabilidade de falha adesiva quando o 

revestimento está sobre carga. Assim, e dado que os valores de rugosidade aumentam com o 

período de modulação, explica-se a razão pela qual existe um decréscimo da carga crítica à 
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medida que Λ aumenta. Por outro lado, se as interfaces são frágeis, como acontece para Λc<4 

nm, então elas tornam-se ineficientes e absorvem a energia da deformação plástica e 

consequentemente levam à perda de aderência. 
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