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RESUMO 

Filmes de nitreto de titânio e carbeto de titânio foram obtidos por deposição reativa 

via magnetron sputtering, utilizando como gases reativos, nitrogênio e metano, 

respectivamente. Foram depositados filmes de TiN e TiC, primeiramente sobre 

substratos de aços ferramenta AISI H13 e AISI D2 temperados e revenidos. 

Posteriormente, realizou-se o tratamento duplex de nitretação e deposição de TiN e 

TiC em reator híbrido, construído durante o presente trabalho. Os revestimentos 

foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura, difração de raios-X, 

espectrometria XPS e WDS e a rugosidade foi caracterizada por microscopia de 

força atômica. As propriedades mecânicas dos filmes foram determinadas utilizando 

a técnica de nanoindentação instrumentada, para avaliar a dureza(H), o módulo de 

elasticidade reduzido (E*), a recuperação elástica(we),  a razão H/E* e a relação 

H3/E*2. Além disso, a  adesão do filme ao substrato foi avaliada usando ensaios 

Rockwell e esclerometria linear. A resistência ao risco dos filmes depositados foi 

avaliada por nanoesclerometria instrumentada. O tratamento termoquímico de 

nitretação a plasma foi realizado em condições experimentais que inibem a formação 

da camada branca obtendo, assim, somente zona de difusão. Os resultados obtidos 

mostraram que quando os filmes de TiN e TiC são depositados sobre substratos não 

nitretados a adesão do filme cerâmico ao substrato metálico é baixa. O 

endurecimento do substrato, devido à nitretação a plasma, resultou em uma 

melhoria significativa na adesão(LC≈40 N) do filme de TiN sobre os substratos de 

aços ferramenta. Entretanto, o endurecimento prévio e o aumento da capacidade de 

suportar carga do substrato não constituem uma garantia de melhora de adesão do 

filme cerâmico ao substrato metálico. Para o filme de TiC depositado sobre aços 

ferramenta nitretados, a adesão(LC≈10 N) ao substrato foi baixa. A grande diferença 

entre as propriedades elastoplásticas, do filme de TiC e do substrato nitretado são 

as responsáveis pela baixa adesão. Este comportamento é semelhante ao 

observado para filmes de TiN e TiC depositados sobre os aços ferramenta não 

nitretados. Uma alternativa encontrada para melhorar a adesão dos filmes cerâmicos 

ao substrato foi a deposição de multicoberturas de TiN/TiC, depositados de modo a 

aumentar gradativamente os valores de H/E*, da relação H3/E*2 e da recuperação 

elástica obtendo, assim, um gradiente funcional destas propriedades. Em relação 

aos ensaios de nanoesclerometria conclui-se que a dureza não é por si só 



 

 

2

determinante da profundidade residual no ensaio. Filmes com mesmo valor de 

dureza podem apresentar profundidades residuais diferentes. Nos ensaios de 

nanoesclerometria os filmes com altos valores de razão H/E*, da relação H3/E*2
 e 

recuperação elástica possuem profundidades residuais menores. 
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ABSTRACT 

DC Triode Reactive Magnetron Sputtered TiN and TiC films were deposited on 

quenched and tempered AISI H13 AISI D2 tool steels, and silicon (111) substrates, 

under nitrogen and argon or methane and argon reactive plasma. Hybrid duplex 

treatments were carried out in a home-built hybrid reactor, where pulsed plasma 

nitriding and unbalanced DC Reactive Magnetron Sputtering were performed in the 

same cycle, without exposing the surface of the sample to atmospheric pressure. The 

ceramic thin films were characterized by X-ray diffraction, WDS spectrometry, 

scanning electron microscopy, atomic force microscopy, depth sensing techniques 

(nanoscale), nanoscratch tests, Rockwell C and linear sclerometry adhesion tests.  

Nanoscale depth sensing was used for measuring hardness (H), Young modulus 

(E*), the H/E* ratio (elastic strain to failure), resistance to plastic deformation, H3/E*2 

and elastic recovery. The pulsed plasma nitriding was performed in conditions which 

avoided the formation of a white layer obtaining only a diffusion zone. When TiN and 

TiC films were deposited on the quenched and tempered tool steels the adhesion of 

the ceramic films to the substrate was poor. When the steels were plasma nitrided 

before deposition the adhesion of the TiN layer to the substrate was improved. 

However, the adhesion of the TiC film deposited on the nitrided tool steels was also 

very poor. Therefore, plasma nitriding does not guarantee a better adhesion of the 

TiC film to the substrate.  The abrupt transition of mechanical properties (hardness, 

Young Modulus and elastic recovery) between the TiC film and the substrate were 

responsible for the lower adhesion observed. To improve the adhesion of the ceramic 

film to the substrate, TiN-TiC multilayers were deposited on the surface of the nitrided 

tool steels, so as to obtain functionally graded films, in which the values of H/E* ratio 

and elastic recovery, increased in a less abrupt way from the substrate to the film.  In 

the nanoscratch test high it was observed that high values of the H/E* and the H3/E*2 

ratios and of the elastic recovery presented lower residual scratch depth.  
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1 INTRODUÇÃO 

A arte de endurecer a superfície nos materiais metálicos é amplamente 

utilizada e necessária para inúmeras aplicações tecnológicas. As técnicas mais 

comuns para atingir este objetivo são: o processo termoquímico, encruamento por 

conformação mecânica a frio, tempera superficial, tratamentos de eletrodeposição, 

aspersão térmica e deposição de filmes cerâmicos duros (PVD - Deposição Física a 

Vapor e CVD – Deposição Química a Vapor). O objetivo é obter uma camada 

superficial com elevada dureza, alta resistência ao desgaste, alta resistência a 

esforços de compressão e alta resistência à fadiga, sem modificar as propriedades 

do núcleo do material que está sendo endurecido. Nos processos termoquímicos há 

a introdução, através do processo de difusão, de elementos com raios atômicos 

reduzidos, tais como, o boro, carbono, nitrogênio e oxigênio nos interstícios da célula 

unitária do material que está sendo tratado. Na deposição de filmes cerâmicos 

ocorre a adição de átomos sobre a superfície do material a ser endurecido. 

Em 1931 surgiu nos Estados Unidos e na Alemanha o processo termoquímico 

de nitretação utilizando a tecnologia de plasma, que teve seu uso comercial iniciado 

nos anos 70 e 80.  Na mesma época filmes de nitreto de titânio começaram a ser 

depositado comercialmente, através do processo PVD, sobre ferramentas de corte. 

Ambos os processos têm algo particularmente em comum. Os dois utilizam a mesma 

tecnologia de plasma para tratamentos superficiais de endurecimento. Desta época 

em diante houve um grande avanço de conhecimento científico e tecnológico na 

área de engenharia de superfícies, utilizando plasma. Estes avanços foram 

principalmente no controle do processo, desenvolvimento de fontes pulsadas, 

melhora da adesão e na fabricação de equipamentos em escalas industriais. O 

esforço se deu no sentido de desenvolver processos e equipamentos que 

utilizassem a tecnologia de plasma e, além disto, fossem capazes de realizar 

tratamentos de peças com geometrias mais complexas, atendendo às necessidades 

de cada aplicação.  

Em 1982 Sirvo combinou os dois tratamentos de endurecimento utilizando a 

tecnologia de plasma. Este foi o trabalho pioneiro na utilização do tratamento duplex 

de nitretação a plasma e deposição de PVD-TiN (Sirvo et al, 1982). Entretanto, os 

primeiros resultados mostraram que as taxas de desgaste abrasivo medidas em 

amostras de aço D3 nitretado e revestidas com TiN nitretadas eram maiores que as 
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apresentadas para as amostras revestidas não previamente nitretadas. A justificativa 

sugerida pelos autores, para explicar os resultados de desgaste abrasivo, foi “a 

grande diferença entre a estrutura do revestimento de TiN e do aço ferramenta 

temperado e nitretado”.  

Mais tarde Sun e Bell (Sun & Bell, 1991) demonstraram que a adesão do 

conjunto filme substrato é afetada pela formação de camada branca, constituída de 

nitretos, na superfície do aço. A qual surge durante o tratamento de nitretação a 

plasma. Além disto, observaram a formação de uma camada preta, que se forma no 

processo de PVD-arco catódico, em temperaturas elevadas, durante a deposição do 

TiN, tipicamente 5500C, devido à decomposição da camada branca, que surge na 

superfície.  Os nitretos de ferro Fe4N e Fe2-3N se transformam em ferro alfa, durante 

a etapa de deposição do revestimento, reduzindo a adesão do conjunto filme 

substrato.    

As soluções adotadas para o problema da formação da camada preta foram: 

• Redução da temperatura de deposição; 

• Utilização de condições de nitretação que inibem a formação da 

camada branca; 

• Posterior remoção da camada branca por um processo mecânico.  

Anos mais tarde os benefícios da combinação do tratamento duplex de 

nitretação seguido de deposição de filmes de TiN, CrN, TiAlN e TiNC. (Sun e Bell, 
1991, Van Stappen et. al., 1991) foram mostrados, sendo o principal deles o 

aumento da capacidade de suportar carregamento do substrato (“load bearing 

capacity”) (Sun et al., 1995), devido ao endurecimento do substrato pelo tratamento 

de nitretação a plasma. O resultado direto deste tratamento de endurecimento prévio 

do substrato é um aumento na adesão do par filme substrato e melhora no 

desempenho tribológico. (Matthews et. al., 1985; Leyland et. al., 1991; Van 
Stappen et. al., 1991; Van Stappen et. al., 1993; Buecken et. al. 1994; Matthews 
et. al., 1995; Grun, 1995; Quaeyhaegens et. al., 1996; Ono et. al, 2007).  

O tratamento duplex é comercialmente muito utilizado em aços ferramenta 

para a fabricação de moldes de injeção de polímeros, matrizes para trabalho a frio e 

moldes de injeção de alumínio. O tratamento duplex pode ser realizado em dois 

diferentes reatores ou no interior de um único reator. Quando o tratamento duplex é 

realizado em um único equipamento dizemos que o reator é híbrido (Buecken et. al. 
1994; Grun, 1995; Sanchette et. al., 1997; Ono et. al. 2007). Há uma quantidade 
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enorme de combinações de processo PVD ou PACVD que podem ser utilizados para 

a obtenção de filmes cerâmicos duros. Da mesma forma, existe uma grande 

quantidade de possibilidades de endurecimento do substrato, por tratamento 

térmico, tratamento termoquímico, por processamento a plasma, etc.  

Os tratamentos duplex industriais são, via de regra, realizados em dois 

diferentes reatores. Entretanto, há uma empresa alemã, “Plasma Techinik Grün 

GmbH” que utiliza a tecnologia de reatores híbridos de nitretação em alta pressão (5-

10 Torr) com fonte pulsada (1-10kHz) e recobrimento de TiN, TiCN e TiC por PACVD 

também com fontes pulsadas, porém com freqüências mais altas. (5-50 kHz). 

Utilizando o tratamento duplex de nitretação a plasma e deposição de filmes 

de nitreto de titânio, Franco (Franco, 2003) estudou o efeito do tempo de tratamento 

de nitretação, utilizando diferentes atmosferas nitretantes, na formação da camada 

branca. Determinou as curvas de início de formação da camada branca, para dois 

importantes aços ferramenta AISI D2 e AISI H13. Este trabalho foi pioneiro nesta 

linha de pesquisa no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais.  Em 

2005, o trabalho de Franco foi continuado no âmbito de um Projeto Temático Pronex 

(03/10157-2), cujo objetivo principal era abordar experimentalmente, com auxílio de 

técnicas e ferramentas modernas, processos de geração de filmes e a 

caracterização de suas propriedades tribológicas.  

Utilizando recursos provenientes do Projeto Temático e de um Auxilio a 

Pesquisa (05/51705-8) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo, construiu-se um reator híbrido para tratamentos duplex, dando possibilidade 

aos pesquisadores do projeto desenvolvido no Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais, produzirem revestimentos cerâmicos e realizarem 

nitretação a plasma de aços ferramentas.   

Este trabalho se desenvolveu durante o desenvolvimento do projeto temático 

e seus objetivos são: 

• Obter filmes TiN e TiC por deposição reativa magnetron sputtering com 

diferentes propriedades mecânicas, determinadas por técnicas de 

nanoindentação instrumentada.  

• Verificar a influência das propriedades mecânicas na adesão do 

conjunto filme substrato. 



 

 

12

• Realizar tratamento duplex em reator híbrido: nitretação seguida de 

recobrimentos monocoberturas e multicoberturas de TiN e TiC sobre 

aços ferramenta AISI H13 e AISI D2.  

• Obter um aumento gradual de propriedades mecânicas de modo a 

obter um gradiente funcional de propriedades elastoplásticas, utilizando 

multicoberturas de TiN e TiC. .   

• Relacionar a resistência ao risco de filmes monocoberturas de TiN e 

TiC com as propriedades mecânicas dos filmes, determinadas por 

técnicas de nanoindentação.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Nitretação a plasma. 
A nitretação a plasma foi patenteada por J.J.Egan em 1931, nos Estados 

Unidos, e por Berghaus em 1932, na Alemanha. A utilização comercial do processo 

iniciou na Alemanha e na Suíça em 1960, com grande avanço nos anos 70. 

Atualmente, existem milhares de unidades industriais instaladas no mundo inteiro e 

dezenas de unidades espalhadas no Brasil. O tratamento termoquímico também 

recebe outras designações, tais como, nitretação iônica, nitretação de descarga 

luminescente e nitretação a plasma. No início de seu uso industrial, este processo 

teve pouca aceitação devido aos custos iniciais de implantação serem elevados e 

algumas dificuldades técnicas. As principais dificuldades técnicas eram a abertura de 

arcos elétricos e o superaquecimento de partes de peças, durante o tratamento. 

Nesta época, as fontes utilizadas para o tratamento eram fontes de potência DC.  

Estas dificuldades técnicas foram superadas com o avanço da eletrônica de potência 

e da fabricação de novos componentes microeletrônicos. Os equipamentos 

comerciais, atualmente, utilizam fontes pulsadas (Grün & Günther, 1991; Hugon et 
al, 1996) e reatores com parede quente, com sistemas de aquecimento auxiliar. 

Utilizando estes dois artifícios torna-se possível controlar de maneira independente a 

temperatura das peças tratadas e evitar gradientes térmicos. As fontes pulsadas 

evitam os indesejáveis arcos elétricos e o superaquecimento de partes das peças 

que estão sendo tratadas, através do controle do tempo de descarga (ton) e do 

tempo de pós-descarga (toff). As vantagens das fontes pulsadas na geração de 

plasma são discutidas por Reinar Grun (Grün & Günther, 1991).  
A Tabela 2.1 mostra alguns dos tipos de aços e ferros fundidos que podem 

ser tratados utilizando este tratamento termoquímico (Alves, 2001).   
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Tabela 2.1: Alguns materiais com os valores de dureza e espessura da camada 

nitretada. 

Material Dureza do núcleo

(HV) 

Dureza de topo

(HV) 

Espessura 

(µm) 

 Camada de 

compostos 

Camada

total 

Aço carbono 

1010 180 250-400 10-15 375-750

1060 200 250400 10-15 375-750

Aço baixa liga 

3310 210 500-700 7,5-10 300-375

4140 300 550-650 5-7,5 375-625

5132 300 500-600 5-7,5 375-625

Aço p/ trabalho a quente 

H13 407 900-1150 0-5 30-375 

H21 450 900-1150 0-7,5 30-500 

Aço p/ trabalho a frio 

D2 750 950-1200  28-250 

D3 513 850-1100  75-175 

Aço rápido 

M2 820 900-1200  25-100 

Aço inoxidável 

304 180 950-1700  10-125 

420 290 900-1600  10-250 

Ferro fundido 

Cinzento 260 350-400 10-15 125 

Nodular 260 400-600 10-15 125-250

 

As fases formadas durante o tratamento de nitretação são muito dependentes 

dos parâmetros do processo e dos elementos químicos presentes no material que 

está sendo tratado. Existe um modelo numérico na literatura que explica a formação 

das fases, espessura da camada de compostos e da zona de difusão para aços de 

baixa liga (Sun & Bell, 1997). Entretanto, não há ainda um modelo universal que 
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consiga prever o tipo de microestrutura da camada nitretada em função dos 

parâmetros do processo e das características metalúrgicas do material que está 

sendo tratado. O que normalmente se faz na prática é determinar empiricamente as 

condições de tratamento para um determinado material para uma aplicação 

específica.  

A nitretação a plasma possui algumas vantagens em relação aos processos 

convencionais de nitretação. As principais vantagens podem ser sumarizadas como 

se segue (Alves, 2001): 

• Baixa temperatura de tratamento: Podem-se tratar materiais em um 

intervalo de temperatura de 320 a 550 0C. A limitação é a temperatura do 

tratamento térmico prévio realizado para endurecimento do núcleo dos 

materiais que serão tratados. 

• Controle da camada: A estrutura da camada pode ser completamente 

controlada através das variáveis do processo, tais como, tempo de 

tratamento, quantidade de nitrogênio presente no volume do gás de 

tratamento e temperatura de nitretação. A escolha da espessura e o tipo de 

camada (camada de compostos e zona de difusão) que se deseja dependem 

da aplicação dos materiais.    

• Tempo de tratamento inferior: O tempo efetivo de tratamento é inferior aos 

dos processos convencionais. Comparada com a nitretação gasosa, que 

apresenta tempos de 40 a 60h, na nitretação iônica obtém-se a mesma 

espessura de camada num tempo máximo de 20 h, utilizando a mesma 

temperatura de tratamento. Esta taxa acelerada de nitretação pode ser 

atribuída à transferência mais efetiva de nitrogênio do plasma para a 

superfície do metal e à presença de outras espécies ativas no plasma.  

• Uniformidade na espessura da camada: A espessura da camada nitretada 

é uniforme e acompanha a geometria da peça que está sendo tratada. 

• Nitretação de partes da peça: As áreas que não se pretende tratar podem 

ser protegidas com materiais isolantes ou com materiais metálicos.  

• Mais Economia: Os consumos de energia e de gás são menores que nos 

processos convencionais. Na nitretação a plasma se trabalha em baixa 

pressão (1-20 Torr) e um fluxo de gás muito baixo (<25 sccm). 
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2.2  Deposição de filmes por triodo magnetron sputtering.                                                      
O fenômeno de sputtering foi primeiramente observado no século XIX e o 

início de sua utilização como processo de deposição de filmes foi em 1877. O 

sputtering utiliza o plasma como agente físico para produzir um intenso fluxo de íons 

de um gás (N2, Ar, Kr), sobre uma superfície normalmente sólida, que consiste no 

catodo do circuito elétrico sendo alimentado com uma voltagem contínua negativa 

ou rádio freqüência. As colisões dos íons com a superfície do alvo transferem 

momento linear para os átomos da rede cristalina do alvo. Dependendo do valor da 

energia dos íons, alguns átomos do alvo poderão ser arrancados, ocasionando o 

fenômeno denominado sputtering. Além deste, outros fenômenos ocorrem: 

• O íon pode ser refletido, sendo provavelmente neutralizado neste processo. 

• O impacto do íon pode causar a ejeção de elétrons do alvo (um ou mais), os 

quais são chamados de elétrons secundários e são importantes para 

manutenção da descarga luminescente. 

• O íon pode penetrar no alvo. Este fenômeno de implantação iônica já é usado 

extensivamente na tecnologia de microeletrônica. 

• O impacto do íon pode também ser responsável por um rearranjo do material. 

Este rearranjo pode ser: mudança de posição dos átomos, criação de lacunas 

e defeitos na rede.                                             

O magnetron sputtering (MS) diferencia-se do sputtering convencional, porque 

a maioria do plasma é confinada na região bem próxima da superfície do alvo, 

aproximadamente 60 mm (Kelly, 2000). Utilizando um arranjo de imãs permanentes 

ou eletroímãs estrategicamente montados, de forma a originar na frente do catodo 

um “caminho fechado” das linhas de campo magnético, ocasionando um 

aprisionamento dos elétrons secundários nesta região.  O aprisionamento eletrônico 

resulta em uma maior taxa de ionização do plasma, que provoca um aumento 

significativo da razão de deposição, por exemplo, 0,20 µm/min para deposições 

reativas de TiN e TiC e 1,0 µm/min para deposições metálicas (Burakowski, 1999). 

Utilizando o confinamento eletrônico conseguem-se várias vantagens, como: 

o Alta taxa de deposição 103 a 104 vezes maior que o sputtering convencional 

(Bilac, 1989); 
o Os átomos são ejetados da superfície do alvo com energia entre 5,0 e 25,0 

eV (Rossnagel, 1991); 
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o O plasma pode ser mantido bem próximo ao catodo (≅60 mm), com tensões 

menores (350 V) e correntes maiores (1-10 A), devido à alta taxa de 

ionização (Vossen, 1991); 
o Baixas pressões de trabalho (5,0 mTorr), com isso têm-se um aumento do 

caminho livre médio dos átomos ejetados, possibilitando que estes atinjam o 

substrato com mais energia, melhorando as propriedades do filme obtido e 

evitando assim o espalhamento de átomos ejetados no interior da câmara de 

trabalho (Fontana, 1997); 
o Baixo aquecimento do substrato, pois este não é mais bombardeado por 

elétrons energéticos. (Fontana, 1997). 
Os sistemas de deposição que utilizam magnetron podem se diferenciar tanto 

pela geometria, como pela configuração e geração do campo magnético. Quanto à 

geometria, o magnetron pode ser planar (circular e retangular) ou cilíndricos. Em 

relação ao campo magnético, pode ser gerado por ímãs permanentes ou por 

eletroímãs e ser do tipo balanceado ou desbalanceado. 

Os filmes depositados por esta técnica podem ser de uma grande variedade 

de materiais, como por exemplo, os metais e suas ligas (para fontes de tensão DC). 

A única condição imposta para as fontes DC é que o material do alvo tenha uma boa 

condutividade elétrica e térmica. Neste processo, de 75% a 95% da energia da fonte 

de alimentação do plasma é dissipada na forma de calor na água do circuito de 

refrigeração do alvo (Rohde, 1991). Este aquecimento é devido ao intenso 

bombardeamento iônico sobre o alvo. Além disto, pode-se operar também em 

deposições reativas (TiN, TiC, CrN e TiCN). 

O “Triodo Magnetron Sputtering” surgiu no final dos anos 90 (Fontana, 1997). 
Alguns resultados produzidos por esta técnica podem ser encontrados em (Fontana, 
1998; Fontana, 1999; Recco, 2004, Soethe, 2004, Reccoa 2007 e Reccob, 2007). 
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Figura 2-1: Visualização do terceiro eletrodo posicionado em frente ao magnetron, 

na borda da região luminescente da descarga elétrica. 

 

A principal diferença entre o magnetron sputtering e o triodo magnetron 

sputtering é a presença de uma tela (aterrada), situada em frente ao magnetron e 

posicionada na borda da região luminescente do plasma, como pode ser observada 

Figura 2.1. 

O terceiro eletrodo introduzido entre o magnetron e o substrato proporciona 

mudanças significativas no processo, tanto do ponto de vista do plasma, como 

mudanças nas propriedades dos filmes obtidos. Na seqüência destacam-se as 

principais mudanças no processo: 

o Ampliação na faixa de operação das variáveis: corrente (0,2-10 A) e 

voltagem (200-700 V) do alvo e, em deposições reativas, aumento da 

proporção do gás reativo (Fontana, 1997); 
o Pode operar com pressões entre 1,5 a 5,0 mTorr; aumentando o livre 

caminho médio dos átomos arrancados, com isso os átomos irão atingir o 

substrato com maior energia, melhorando as propriedades dos filmes obtidos 

(Fontana, 1997); 
o Em deposições reativas de TiN não ocorre a tradicional histerese do sistema 

magnetron sputtering convencional (Fontana, 1997); 
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o A descarga é mais estável, não ocorrendo os tradicionais e indesejáveis 

arcos que ocorrem no magnetron sputtering, principalmente em deposições 

reativas de TiN (Fontana, 1997). 
 

2.3  Deposição reativa por magnetron sputtering e triodo magnetron sputtering 
Em deposições reativas, um gás ou um dos gases de trabalho reage 

quimicamente com o material do alvo. Por exemplo, quando se deseja obter um filme 

de TiN a partir de um alvo de Ti, usa-se como gás de trabalho, uma mistura de Ar e 

N2.  O gás reativo é introduzido dentro da câmara de trabalho através de um 

controlador de fluxo de massa ou uma válvula agulha. A quantidade de gás presente 

na câmara deve ser balanceada e suficiente para formar o composto TiN no 

substrato. No entanto, em muitos casos, a quantidade do gás reativo é suficiente 

também para reagir com a superfície do alvo, formando uma camada superficial de 

TiyNx. Este fenômeno é conhecido como envenenamento do alvo (“target poisoning”) 

e geralmente resulta em um decréscimo na razão de deposição e no rendimento do 

processo. Isto ocorre porque a ligação química do composto TiyNx é mais forte que a 

do Ti puro. Em geral, quando ocorre a contaminação do alvo o processo é 

interrompido (magnetron sputtering).  

Uma característica marcante dos sistemas magnetron sputtering são os ciclos 

de histerese, que ocorrem devido ao envenenamento do alvo. Na Figura 2.2-b 

apresenta-se um ciclo de histerese para o sistema magnetron sputtering. O ponto de 

operação para obtenção de TiN é na região bem próxima ao ponto B da Figura 2.2-

b, onde a descarga é muito instável devido a ocorrência de micro arcos voltaicos.  
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Figura 2-2: a: Variação da pressão na câmara de descarga da mistura gasosa 

(N2+Ar) em função do fluxo de N2 para o triodo magnetron sputtering (Fontana, 
1997), b: Variação da pressão na câmara de descarga da mistura gasosa (N2+Ar) 

em função do fluxo de N2 para o magnetron sputtering (Rohde & Munz, 1991). 
 

Figura 2-2-a mostra as curvas de “subida” e “descida” da pressão na câmara 

em função do fluxo de N2 para o sistema triodo magnetron sputtering. Para este 

sistema não se observa o ciclo de histerese, como no caso do magnetron sputtering, 

mostrado na Figura 2-2-b. As curvas de subida e descida são praticamente 

a) 
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sobrepostas. A formação de filmes de TiN na superfície do substrato ocorre a partir 

do ponto “A” marcado no gráfico da Figura 2-2-a. Entre A e “B”, filmes de TiN são 

obtidos praticamente sem queda na razão de deposição, ou seja, mantendo-se 

praticamente inalterada a taxa de sputtering de Ti (Fontana, 1997). Acima do ponto 

“B”, a taxa de deposição diminui devido ao aumento no envenenamento do alvo. 

Entretanto, mesmo trabalhando-se acima do ponto “B”, com fluxo de N2 elevado (até 

duas vezes maior que o fluxo de Ar), a descarga permanece estável, o que mantém 

o alvo sob bombardeamento e garante um equilíbrio estável entre envenenamento e 

desenvenenamento. Acima do ponto “D”, o sistema sai de equilíbrio e ocorre um 

aumento espontâneo da pressão. Nesse caso, a pressão parcial de N2 é tão elevada 

que o alvo torna-se totalmente envenenado e não há mais consumo de nitrogênio 

por combinação com átomos de Ti nas paredes da câmara, porém o estado de 

plasma é mantido. Assim, a pressão aumenta até se atingir o equilíbrio com o 

sistema de bombeamento. 

Outro aspecto importante é examinar como a razão de deposição varia em 

função do fluxo de gás reativo, como mostra a Figura 2-3. Fazendo uma correlação 

destas duas curvas, fica evidente a dificuldade de operação estável no ponto “B”, 

usando tempos fixos de operação. A partir do ponto “B”, o acréscimo de uma 

quantidade relativamente pequena de gás reativo, resulta em um grande decréscimo 

da razão de deposição, que é então acompanhada pelo rápido aumento da pressão 

parcial do gás reativo em frente ao alvo, resultando em total contaminação 

(envenenamento) do mesmo. 
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Figura 2-3: Variação da razão de deposição em função do fluxo do gás reativo em 

uma mistura de Ar + N2, para obtenção de TiN via magnetron sputtering operando 

com potência de 10kW aplicada ao alvo (Rohde & Munz, 1991). 
 

2.4  Controle da microestrutura dos revestimentos. 

2.4.1 Modelo de Zonas de Thornton (MZT) 

A microestrutura dos filmes depositados pelos processos de deposição física 

a vapor é usualmente representada pelo modelo de zonas de Thornton. É uma 

forma bastante simples e conveniente de relacionar os parâmetros de deposição, 

com a microestrutura final dos revestimentos. O MZT é uma coleção de resultados 

experimentais, obtidos para materiais refratários, relacionando as características 

morfológicas das camadas com a pressão do gás de trabalho e a razão T/Tm, onde T 

é a temperatura (K) da amostra e Tm é a temperatura absoluta de fusão do material, 

que está sendo depositado. Na Figura 2-4 são mostradas as quatro regiões distintas 

do Modelo de Zonas de Thornton.                                                               
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Figura 2-4: Modelo de zonas proposto por Thornton (Thornton, 1974). 

 

o Zona 1: consiste de grãos colunares que se tornam finos à medida que 

crescem. Possui uma quantidade significativa de vazios entre as colunas; 

este tipo de microestrutura é dominante até o valor da razão T/Tm menor que 

0,4. Dentro deste intervalo de temperatura não ocorre difusão superficial. 

Este tipo de microestrutura possui propriedades mecânicas ruins e uma 

péssima adesão do revestimento ao substrato.  

o Zona T (transição): encontrada quando 0,4<T/Tm<0,6, consiste de grãos 

fibrosos não bem definidos e com interligações suficientemente densas para 

produzir excelentes propriedades mecânicas, elétricas e ópticas. Este tipo de 

microestrutura é muito desejável para várias aplicações em engenharia de 

superfície, tais como revestimentos de ferramenta de corte, camadas 

decorativas, filmes com alta resistência à corrosão, mudanças das 

propriedades elétricas e ópticas e melhoria das propriedades tribológicas da 

superfície. Esta zona é obtida devido ao bombardeamento de partículas 

energéticas, que são produzidas no interior da descarga. O efeito é 

aumentar a mobilidade superficial dos átomos adsorvidos pelo filme, 

proporcionando uma significativa diminuição na quantidade de defeitos do 

revestimento. 

o Zona 2: é usualmente encontrada quando 0,6 < T/Tm <0,8, e está associada 

a uma significativa difusão superficial nos contornos de grãos. É 

caracterizada por colunas que possuem uma elevada tendência de 
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acabarem sob formas poligonais na superfície, sendo razoavelmente 

densas.  

o Zona 03: ocorre em altas temperaturas T/Tm > 0,8 e está associada a uma 

significativa difusão superficial e volumétrica, sendo ambos os mecanismos 

determinantes da microestrutura do filme. Os grãos são equiaxiais, 

assemelhando-se aos obtidos em processos de fundição.  

2.4.2  Tensão de polarização e pressão do gás  de trabalho. 

Os efeitos induzidos pela temperatura e pressão podem ser simulados em 

algumas condições pela aplicação de uma polarização na amostra, durante a 

deposição do filme. A polarização do substrato é uma maneira de aumentar o 

bombardeamento do filme. O método consiste em aplicar uma tensão negativa ao 

substrato de modo a atrair os íons positivos que escapam da região da descarga. 

Com o aumento da tensão de polarização, mais íons são atraídos para as amostras 

até que a corrente de polarização atinja uma região de saturação. O valor da 

corrente de saturação depende dos parâmetros de deposição e da distância de 

separação do alvo até o substrato (da→s) (Musil & Kadlec, 1990). Nos processos de 

deposição por sputtering que utilizam o confinamento magnético, este valor depende 

ainda da sua geometria e configuração de campo magnético. Para o magnetron 

planar balanceado, este valor é muito menor que 1,0 mA/cm2, e para o magnetron 

planar desbalanceado do Tipo II é de 8,0 mA/cm2, considerando da→s maiores que 

60 mm (Kelly & Arnel, 2000). Como resultado do maior bombardeamento iônico 

sobre a superfície do substrato conseguem-se mudanças de natureza química e 

física. As mudanças físicas podem ser enumeradas segundo (Rossnagel & Cuomo, 
1989): 

o Redução do tamanho de grão; 

o Aumento do estado de tensão residual de compressão no filme; 

o Mudança na orientação preferencial de crescimento; 

o Aumento da densidade do filme; 

o Contração da estrutura cristalina; 

o Aumento da difusão superficial e/ou volumétrica; 

o Aumento na taxa de nucleação; 

o Diminuição da rugosidade da superfície (Bendavid, 1996).  
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Figura 2-5: Modelo de zonas de estrutura revisado por Messier, mostrando a 

influência da temperatura e da tensão de polarização negativa (Messier, 1984). 
 

A polarização desloca a zona T para a região de baixa temperatura. Este 

efeito foi investigado experimentalmente por (Messier, 1984). O pesquisador 

mostrou que o bombardeamento iônico durante o processo de condensação, resulta 

em microestruturas mais densas, à medida que o valor da tensão de polarização 

aumenta em módulo. Este efeito é ilustrado na Figura 2-5. 

 

2.5  Adesão do filme ao substrato 
A adesão é definida no Dicionário Aurélio como “a atração entre dois corpos 

sólidos ou plásticos, com superfícies de contato comuns, e produzida pela existência 

de forças atrativas intermoleculares de ação a curta distância”. Já de acordo com a 

ASTM (American Society for Testing and Materials), a adesão é definida como a 

condição pela qual duas superfícies estão unidas por forças de valência ou por união 

mecânica ou por ambos. 

A adesão do filme ao substrato depende das ligações através da região 

interfacial, da relação entre as estruturas cristalinas envolvidas na interface e da 

microestrutura, nesta região. As ligações interfaciais podem ser: ligação química, 

Van der Walls, mecânica, ou uma combinação destas. A Figura 2-6 mostra 

esquematicamente os tipos de ligações interfaciais. Estes três mecanismos 
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individualmente ou coletivamente determinam a adesão do conjunto filme substrato 

de qualquer sistema (Weiss, 1995). 

 

Figura 2-6: Representação esquemática dos diferentes mecanismos de ligações 

interfaciais (Weiss, 1995)  
 

Considerando-se uma interface ideal, com superfícies perfeitamente polidas e 

cristais sem defeitos, a adesão entre duas fases sólidas pode ser atribuída a dois 

fatores (Swalin, 1967): 

• Energia química: devido à combinação de ligações através da 

interface. 

• Energia geométrica: devido à estrutura de discordâncias através da 

interface.  

No processo magnetron sputtering operando em baixas pressões, a energia 

relativamente alta dos átomos ejetados proporciona filmes resistentes e aderentes 

devidos a: 

• Dessorção de espécies que são fracamente ligadas na superfície do 

substrato; 
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• Maior geração de sítios de nucleação no filme crescente; 

• Fornecimento de energia de ativação para formação de compostos 

interfaciais; 

• Promoção de um estado de tensões residuais compressivas no filme. 

Camadas de contaminantes fracamente ligadas impedem a formação de 

ligações químicas entre o filme e o substrato (Berg et. al. 1991). A alta energia 

cinética dos átomos ejetados do alvo no sistema magnetron sputtering, operando a 

baixas pressões, promove a dessorção desses contaminantes devido ao choque das 

partículas energéticas com o substrato. 

Quando a reatividade química entre os materiais do filme e do substrato é 

baixa, a densidade de pontos de nucleação também é baixa, podendo haver 

formação de vazios interfaciais. Embora, os pontos de nucleação iniciais possam ter 

alta adesão, os vazios levam a um filme de baixa adesão, por causa da reduzida 

área de contato efetiva. O bombardeamento, característico deste processo, aumenta 

a densidade de defeitos superficiais. Como a energia livre dos defeitos é elevada, 

estes pontos transformam-se facilmente em pontos de nucleação, melhorando assim 

a adesão do filme. 

2.5.1 Técnicas para melhoria da adesão de revestimentos. 

Os parâmetros de deposição presentes no processo de deposição por 

magnetron sputtering e procedimentos específicos possibilitam o controle da adesão 

entre revestimento e o substrato. Os procedimentos amplamente utilizados para este 

propósito são:  

• Deposição de uma camada metálica intermediária de Ti entre o filme 

cerâmico de TiN e o substrato (De Schepper et al, 1989; Van 
Stappen, 1989; Quaeyhaegens, 1990),  

• Ollendorf observou que o bombardeamento do substrato durante 15 

minutos com íons de argônio, melhora a adesão do TiN ao substrato  

(Ollendorf, 1999). 

• Tratamentos de endurecimento do material do substrato resultam em 

um aumento da capacidade de suportar o carregamento do substrato 

através da: 
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o Nitretação a plasma do substrato. (Korhonen et. al., 1982; 
Sirvio et. al., 1982, Matthews et. al., 1985; Van Stappen et. 
al., 1991; Matthews et. al., 1995; Quaeyhaegens et. al., 1996;  
Leyland et. al., 1991; Sun et. al., 1991).  

• Deposição de multicoberturas. (Spies et. al. 1995;  Navinsek et. al. 
2001, Lee, 2005; Bemporad et. al. 2007) 

Perry demonstrou que o aumento da espessura do filme de TiC, até um certo 

limite, e o endurecimento do substrato resultou na melhoria a adesão do conjunto 

TiC/aço como mostra a Figura 2-7 (Perry, 1983). Os valores de carga crítica foram 

determinados por esclerometria linear instrumentada.  

 
Figura 2-7: Influência da espessura do revestimento e da dureza do substrato na 

adesão do TiC depositado em diferentes aços (Perry, 1983). 
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2.6  Tensão residual em filmes finos 
O estado de tensão macroscópico em filmes pode ser atribuído 

predominantemente aos seguintes fatores: 

• Tensões intrínsecas originadas durante a formação do revestimento; 

• Tensões térmicas devido a diferença entre os coeficientes térmicos de 

dilatação. 

Tensões intrínsecas são produzidas no interior do filme pelo efeito 

acumulativo de forças atômicas, devido aos átomos que estão fora de suas posições 

de mínima energia. A origem do estado de tensão residual compressiva, comumente 

encontrado em filmes de TiN, depositada por magnetron sputtering, está diretamente 

associada com o bombardeamento do filme por partículas energéticas.  

As espécies que bombardeiam o filme podem ser os próprios átomos que 

formam o filme, os átomos do gás do trabalho (Ar) e as impurezas que estão 

presentes no interior do gás de trabalho. O valor da energia cinética das partículas 

refletidas pelo alvo é da ordem de centenas de eV (Rossnagel, 1989). A energia 

destas partículas é fortemente dependente do valor da pressão de deposição, 

geometria da câmara, tipo de gás, material do alvo, tensão de polarização, tensão e 

corrente da descarga. O efeito da pressão de trabalho no estado de tensão residual 

é mostrado na Figura 2-8. Este comportamento está diretamente relacionado com a 

energia cinética dos átomos, que por sua vez guarda uma relação com o caminho 

livre médio dos átomos no interior do gás. 
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Figura 2-8: a) Tensão residual em função da pressão de argônio para filmes de Cr, 

Mo, Ta e Pt, b) pressão de transição tração-compressão em função da massa 

atômica dos filmes depositados por magnetron sputtering sobre vidro em 

temperatura ambiente (Hoffman, 1994). 
 

Alternativamente é possível “controlar” a energia dos íons que estão atingindo 

o filme através da polarização da amostra. O efeito deste parâmetro na 

microestrutura já foi discutido na Seção 4.4. Através da aplicação da polarização é 

possível aumentar o nível do estado de tensão residual compressivo dos filmes. Os 

íons com energia suficiente podem ser implantados no filme durante seu processo 

de crescimento, o que resulta em um acréscimo na incorporação de defeitos na 

microestrutura do revestimento e conseqüentemente alteração no parâmetro 

cristalino.  

O nível de tensão residual aumenta monotonicamente com o acréscimo do 

módulo da tensão de polarização (energia dos íons). Entretanto, para altos valores 

de energia, ocorre a saturação do valor do estado de tensão residual. O valor de 

saturação para filmes de TiN obtidos por magnetron sputtering é alto (-10 GPa) e a 

Figura 2-9 mostra este comportamento (Bunshah 2001). A existência deste nível de 
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saturação em filmes de TiN é devido ao início do regime de escoamento plástico do 

material do filme. Estudos realizados com microscopia eletrônica de transmissão 

revelam a presença de trincas muito finas nos contornos de grão dos planos (200) e 

(220) em filmes de TiN, que ocorrem devido ao elevado estado de tensão residual, 

fato que mostra a ocorrência da deformação plástica e o início dos mecanismos de 

fratura (Bunshah 2001). 

 

 
Figura 2-9: Estado de tensão residual em filmes de TiN em função da  tensão de 

polarização negativa. Os filmes foram depositados sobre aço inoxidável austenítico 

(Bunshah 2001). 
 

Outro fenômeno que contribui para a saturação do nível de tensão residual 

para elevados valores de energia dos íons é o aprisionamento de argônio no interior 

da estrutura do filme. Primeiramente, os átomos de argônio ficam aprisionados nos 

contornos de grãos e no segundo estágio como bolhas de gás dentro dos grãos. A 

concentração de argônio nestes estágios é de aproximadamente 2% em peso 

atômico. Para baixos valores de concentração de Ar, o gás fica aprisionado nos 

interstícios da célula unitária do TiN. Isto causa deformação do parâmetro cristalino e 

contribui para o acréscimo do estado de tensão compressivo em filmes de TiN 

depositados por sputtering. A Figura 2-10 mostra a variação do parâmetro de rede 

em função da tensão de polarização(Petrov, et. al. 1992). Note que a tensão de 
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polarização usualmente empregadas em processos de sputtering situa-se na faixa 

de 0 a 150 V, e que tensões de polarização acima 1,5 keV são usualmente 

empregadas em processos de implantação iônica. 

 
Figura 2-10: Parâmetro de rede de filmes de TiN obtidos por sputtering reativo em 

função da tensão de polarização. Os parâmetros cristalinos foram determinados 

utilizando, o pico de reflexão (200). A transição entre o aprisionamento de átomos de 

Ar nos interstícios para bolhas de gás ocorre em 800V (Petrov, et. al. 1992). 
 

Outro fator que contribui para gerar tensão residual em filmes finos é a 

diferença de coeficientes de dilatação térmica (tensões térmicas), a qual pode ser 

determinada de acordo com a equação 2.1 sendo válida quando a espessura do 

filme for muito menor que a do substrato (Ohring, 1992).  

)1(
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ν

αα
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−
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=         (2.1) 

Onde α, E, ∆T e ν representam o coeficiente de dilatação térmico linear, o 

módulo de elasticidade, a variação de temperatura e o coeficiente de Poisson, 

respectivamente. Os índices “f” e “s” referem-se ao filme e ao substrato, 

respectivamente. 

Os sinais são consistentes com as mudanças dimensionais no conjunto filme/ 

substrato. Filmes depositados em elevadas temperaturas podem apresentar um 
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estado de tensão compressivo, quando resfriados à temperatura ambiente (∆T<0), 

quando αs>αf, neste caso o substrato “encolhe” mais que o filme, o resultado é um 

estado de tensão compressivo no filme. A título de exemplo, calcula-se o estado de 

tensão, de origem puramente térmica, de um filme de TiN (αf= 9,35x10-6K-1, Ef=440 

GPa e νf=0,25) depositado a 350oC em aço rápido (αs= 12,0x10-6K-1)(Bunshah 

2001) e resfriado até a temperatura ambiente. Utilizando estes valores e a Equação 

2.1, obtemos -0,5 GPa para este conjunto nestas condições. O estado de tensões 

internas dos filmes depositados por magnetron sputtering pode atingir valores 

extremamente elevados (-10GPa), o que limita a espessura final do revestimento de 

TiN em torno de 3,0 µm (Ono, 2007). 
Para muitas aplicações é desejável um estado de tensão residual 

compressiva de 3 a 6 GPa, especialmente quando o substrato tem um coeficiente de 

dilatação térmico maior que o do revestimento, como é o caso de filmes de TiN 

(α=9,35x10-6K-1) e TiC (α=7,4x10-6K-1) depositados sobre aços ferramenta (α≈12x10-

6K-1). Para se obter um filme sob tensão compressiva, a deposição via magnetron 

sputtering deve ser feito em baixas pressões de trabalho, pois isto aumenta o 

caminho livre médio. Em geral, trabalha-se com pressões da ordem de 10-3 Torr, que 

é o menor valor de pressão que se consegue obter descarga com a geometria 

magnetron sputtering. 

 

2.7  Tratamento duplex: Nitretação iônica a plasma e deposição de filmes 
duros 

O trabalho pioneiro na utilização do tratamento duplex de nitretação a plasma 

e deposição de PVD-TiN surgiu em 1982, na Finlândia (Sirvo et al, 1982). Neste 

trabalho, depositou-se TiN sobre aço ferramenta AISI D3 nitretado. O objetivo era 

avaliar o desgaste abrasivo do conjunto TiN/camada nitretada. Entretanto, os 

primeiros resultados mostraram que as taxas de desgaste medidas para o 

tratamento duplex eram maiores que as apresentadas para as amostras revestidas 

não previamente nitretadas. O equipamento de deposição utilizado neste trabalho foi 

desenvolvido e patenteado por Matthews e Korhonen e denominado pelos autores 

como “Triodo Íon Plating” (Matthews, 1981; Korhonen, 1982). O comentário feito 

pelos autores para explicar os resultados de desgaste abrasivo, foi a grande 

diferença entre a estrutura do revestimento de TiN e do aço ferramenta temperado e 



 

 

34

nitretado. Mais tarde, Sun e Bell (Sun e Bell, 1991) demonstram que a adesão do 

conjunto filme substrato é afetada pela formação da camada branca durante o 

tratamento de nitretação a plasma, a qual surge em determinadas condições, 

durante o tratamento termoquímico. Além disto, observou-se a formação da camada 

preta, que aparece no processo de PVD-arco catódico, devido à alta temperatura 

utilizada na deposição do TiN, tipicamente 550°C. O surgimento desta camada preta 

ocorre devido à decomposição da camada branca, existente no topo da superfície.  

Os nitretos de ferro Fe4N e Fe2-3N se transformam em ferro alfa durante a etapa de 

deposição do revestimento.    

As soluções propostas pelos autores foram (Sun e Bell, 1991): 

• Redução da temperatura de deposição; 

• Utilização de determinadas condições que inibem a formação da 

camada branca; 

• Posterior remoção da camada branca por um processo mecânico.  

Anos mais tarde, vários grupos de pesquisa mostravam os benefícios da 

combinação do tratamento duplex de nitretação e da deposição de filmes de TiN 

(Sun e Bell, 1991, Van Stappen et. al., 1991). O benefício principal é o aumento da 

capacidade de suportar carregamento do substrato (“load bearing capacity”)(Sun et 
al. 1995), que é devido ao endurecimento do substrato pelo tratamento de nitretação 

a plasma. O resultado direto deste tratamento de endurecimento prévio do substrato 

é um aumento na adesão do par filme/ substrato e melhora do desempenho 

tribológico. (Matthews et. al., 1985; Leyland et. al., 1991; Van Stappen et. al., 
1991; Van Stappen et. al., 1993; Buecken et. al. 1994; Matthews et. al., 1995; 
Grun, 1995; Hock et. al., 1995; Quaeyhaegens et. al., 1996; Ono et. al, 2007).  

O tratamento duplex pode ser realizado em dois diferentes reatores ou no 

mesmo reator. Quando o tratamento duplex é realizado em um único equipamento 

dizemos que o reator é híbrido. Portanto, neste tipo de processo as peças que estão 

sendo tratadas não são retiradas do interior do reator, eliminando algumas etapas 

em relação ao processo duplex, feito em dois reatores diferentes. Além disto, evita a 

exposição da superfície das amostras à pressão atmosférica.  

A combinação do tratamento de nitretação seguido de um processo de 

deposição física de vapor (Buecken et. al. 1994; Sanchette et. al., 1997; Ono et. 
al. 2007) ou por um processo químico de vapor assistido por plasma, resulta no 

tratamento duplex (Grun, 1995). Nos trabalhos de (Buecken et. al. 1994; Sanchette 
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et. al., 1997; Ono et. al. 2007; Grun, 1995), o tratamento duplex foi feito em reator 

híbrido. Há uma quantidade enorme de combinações de processo PVD ou PACVD 

que pode ser utilizada para a obtenção do filme cerâmico duro. Ono, por exemplo, 

utiliza a implantação de íons de Ti para a obtenção da zona endurecida e magnetron 

sputtering desbalanceado para depositar TiN  em dois aços ferramenta, um para 

trabalho a quente e o outro para  trabalho a frio (Ono et. al. 2007). 
Segundo Grun (Grun, 1995), as principais considerações para não se realizar 

a nitretação e PVD no mesmo equipamento em escala industrial são: 

1. As pressões de trabalho dos dois tratamentos são muito diferentes, 

10-500 Pa para a nitretação 0,01-1 Pa para evaporação por arco 

catódico.  

2. A manipulação e a fixação das peças para a nitretação são fáceis. Já 

na realização do PVD é necessária a movimentação das peças para 

se obter uma camada homogênea sobre a superfície a ser revestida. 

3. Diferentes tempos de tratamento, 6-20 horas para a nitretação e 1-2 

horas para o revestimento PVD.  

4. Diferentes custos por tratamento: o tratamento PVD é muito mais caro 

que a nitretação em um fator de que varia de 10 a 100 vezes. Do 

ponto de vista econômico não é viável o uso de equipamentos 

industriais extremamente caros para a realização da nitretação. 

Por estas e outras razões que, industrialmente, o processo mais empregado é 

o duplex, realizado em dois diferentes reatores. No entanto, há uma empresa alemã, 

“Plasma Technik Grün GmbH”, que utiliza a tecnologia de reatores híbridos de 

nitretação em alta pressão (5-10 Torr) com fonte pulsada (1-10kHz) e recobrimento 

de TiN-TiC por PACVD também com fontes pulsadas(5-50 kHz). Esta combinação 

específica de tratamento duplex tem outra grande vantagem, além das mencionadas 

anteriormente: a possibilidade de revestir geometrias mais complexas, sem a 

necessidade de rodar as peças que estão sendo tratadas no interior do reator, para 

uniformizar a espessura do filme. Com PACVD consegue-se revestir orifícios com 

razão entre diâmetro e profundidade cinco vezes menores, quando comparado ao 

PVD (Grün, 1995). As temperaturas utilizadas durante o recobrimento variam entre 

500 a 550°C. A grande desvantagem da técnica PACVD empregada pela empresa, é 

a utilização do gás precursor TiCl4, fundamental para o tratamento. O cloro presente 

na molécula é muito corrosivo. Isto prejudica muito o sistema de vácuo, 
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necessitando constante substituição. Está sendo estudado, atualmente, a 

possibilidade de substituição deste gás precursor por metais orgânicos ou outros 

compostos.    

O tratamento duplex é comercialmente muito utilizado em aços ferramenta 

para a fabricação de moldes de injeção de polímeros, matrizes para trabalho a frio e 

moldes de injeção de alumínio. A Tabela 2.2 mostra as propriedades obtidas com o 

tratamento duplex de aço ferramenta.  

 
Tabela 2.2: Propriedades obtidas com o tratamento duplex de nitretação e 

revestimento duro (Grün, 1995). 

Aço ferramenta Nitretação Revestimento duro 

• Alta dureza 

• Resistência 

abrasão 

• Alta dureza superficial: 

o Resistência à abrasão 

o Suporte para o filme 

cerâmico. 

• Tensões internas compressivas: 

o Resistência à fadiga de baixo 

ciclo. 

• Elevados valores 

de dureza. 

• Alta resistência à 

fadiga térmica. 

• Alta adesão. 

  

É possível depositar muitos tipos de recobrimento em substratos previamente 

nitretados. A escolha do filme está obviamente vinculada à aplicação final desejada. 

Além disto, é de fundamental importância que a adesão entre o revestimento 

escolhido e o substrato nitretado seja adequada para a aplicação.   

A Tabela 2.3 mostra resultados encontrados na literatura, referentes à adesão 

de alguns filmes depositados sobre aços ferramenta nitretados sem a presença da 

camada branca. A adesão foi determinada por meio de esclerometria linear 

instrumentada.  
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Tabela 2.3: Adesão determinada por esclerometria linear (scratch test) de alguns 

recobrimentos cerâmicos depositados sobre o aço ferramenta nitretado a plasma 

sem camada branca. 
Filme Substrato Espessur

a do filme 

(µm) 

LCrítica 

(N) 

Processo de 

deposição 

Referência 

TiN AISI H13 7,0 88 Evaporação por arco 

catódico 

Sanchette et. 

al.. 1997 

TiAlN AISI H13 2,6 157 Evaporação por feixe 

de elétron 

Batista et. al. 

2002 

CrN AISI H13 2,0 117 Evaporação por feixe 

de elétron 

Batista et. al. 

2002 

TiN AISI H13 3,5 38 Magnetron sputtering 

desbalanceado 

Lee, 2005. 

CrN AISI H13 3,5 24 Magnetron sputtering 

desbalanceado 

Lee, 2005. 

TiN AISI D2 4,3 50 Evaporação por arco 

catódico 

Pesch et al. 

2005 

 
Outra possibilidade é realizar tratamentos duplex com deposição PVD de 

multicoberturas, usadas atualmente em diferentes áreas de aplicação. Os seus 

benefícios têm sido demonstrados por diversos grupos de pesquisa e em escala 

industrial (Holleck, 1995). As multicoberturas podem ser classificadas em três 

grupos como mostra a Figura 2-11. 

 

 
Figura 2-11: Classificação geral das multicoberturas. 

  

 a) Filmes com um número limitado de monocoberturas: Muitos dos filmes 

preparados e usados atualmente pertencem a este grupo. A idéia fundamental é 

a) b) c) 

10-100Å 
         Filme-A 
         Filme-B 
 

 
        
       Substrato 
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interromper o crescimento colunar dos grãos e combinar diferentes materiais, o que 

possibilita a obtenção de gradientes funcionais de propriedades.   

 b) Filmes com estruturas diferentes e com um número grande de 

monocoberturas: o aumento na quantidade de interfaces para dissipação de energia 

é o aspecto mais importante deste grupo de multicoberturas. A interrupção do 

crescimento colunar e a combinação de materiais com diferentes características 

funcionais são benefícios adicionais e importantes.   

 c) Filmes com super-reticulados: As condições para uma verdadeira camada 

com super-reticulado são materiais com mesma estrutura cristalina, mesmo tipo de 

ligação química, raios atômicos e parâmetros de rede semelhantes. Além disto, a 

espessura das monocoberturas é da ordem de dezenas de distâncias interplanares 

dos materiais depositados. As propriedades e o desempenho, nestas condições, são 

superiores às das camadas individuais.   

 

2.8 Propriedades mecânicas utilizadas para descrever o desempenho de 
revestimentos cerâmicos  

As propriedades dos materiais estão fortemente conectadas com sua 

estrutura. A estrutura por sua vez, depende das fases e da composição química do 

material, que por sua vez está fortemente relacionada com o método de preparação 

do material. No desenvolvimento de novos materiais temos uma tarefa complexa e 

difícil que consiste em relacionar e otimizar estas características. Inicialmente temos 

que encontrar uma relação entre a estrutura do material e as condições de sua 

preparação. Esta tarefa é mais fácil para materiais produzidos na forma de filmes 

finos, devido ao crescente aumento do número de técnicas de preparação de filmes 

e da flexibilidade para produzir novos materiais, muitos dos quais não podem ser 

sintetizados por métodos convencionais. Como conseqüência temos a produção de 

novos tipos de revestimentos com propriedades, estrutura e composição química 

“criados” levando em conta a aplicação final e seu desempenho. Freqüentemente no 

desenvolvimento de novos revestimentos para aplicações tribológicas se utilizam as 

propriedades mecânicas: dureza (H), módulo de elasticidade reduzido(E*), razão 

H/E*, relação H3/E*2 e recuperação elástica para relacioná-las com a estrutura, a 

composição química, o método de preparação e finalmente com o desempenho final 

em uma dada aplicação (desgaste e adesão). (Matthews & Leyland, 2000; Musil 
et. al., 2002; Galvan et. al. 2006; ). 
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A partir dos valores de dureza (H) e módulo de elasticidade reduzido (E*)  

pode-se determinar a razão entre a dureza e o módulo de elasticidade reduzido (H/ 

E*). A razão H/E* e o módulo de elasticidade reduzido estão relacionados com a 

capacidade que o revestimento possui de se acomodar à deformações elásticas 

sofridas pelo substrato quando submetido ao carregamento (“elastic strain to failure”) 

(Matthews & Leyland, 2000). A adesão entre os filmes e o substrato é influenciada 

pela razão H/E* do conjunto filme/substrato. Quando o valor da razão H/E* do filme e 

do substrato se aproximam, há uma melhora na adesão do filme ao substrato (Sun 
et al.,1995; Leyland e Matthews, 2000; Sundgren et. al, 1986; Zlatanovic et al, 
1996; Recco, 2007). A relação H3/E*2 é utilizada como um indicador da resistência à 

deformação plástica do filme (Tsui et. al. 1995; Matthews & Leyland, 2000).  
Filmes com elevados valores de dureza e baixo módulo de elasticidade resultam em 

valores elevados desta relação.  

A dureza (H), o módulo de elasticidade reduzido (E*) são  determinados a 

partir da curvas de carregamento e descarregamento obtidas por indentação 

instrumentada segundo procedimentos descritos na seção 3.7.  

A área entre as curvas de carregamento e de descarregamento representa a 

energia dissipada no revestimento devido à deformação plástica e a área debaixo da 

curva de descarregamento representa a energia elástica para a deformação. O 

módulo de elasticidade reduzido (E*) é definido pela equação 2.2,  a dureza (H) pela 

equação 2.3 e a recuperação elástica definida na equação 2.4. 

A recuperação elástica não é uma propriedade dos materiais, mas pode ser 

definida para um certo valor de carga aplicada no ensaio de indentação e 

corresponde a uma relação entre a  profundidade residual da indentação (hf) após 

total alívio do carregamento e a profundidade máxima de penetração (hmáx), 

correspondente ao ponto de máxima carga no ensaio de indentação instrumentado.  

cA
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onde: P é a carga máxima, S é a rigidez de contato ( dh
dP ), Ac, a área de 

contato e β é uma constante que depende da forma do penetrador. 

A recuperação elástica está relacionada às propriedades elastoplásticas, tais 

como módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, limite de escoamento e 

coeficiente de encruamento(Bolshakov & Pharr, 1998). A recuperação elástica não 

é uma propriedade do material e seu valor depende da carga normal aplicada 

durante o ensaio de indentação instrumentada.  

Dao e colaboradores relacionaram os resultados obtidos no ensaio de 

indentação instrumentada com as propriedades elastoplásticas dos materiais (Dao 
et. al., 2001). Para isto os autores empregaram algoritmos matemáticos e 

simulações por elementos finitos.  

O “pile-up” refere-se ao empilhamento de material deformado plasticamente 

ao redor do perímetro do penetrador que não está em contato com a amostra 

indentada. O “sink-in” é o afundamento do material no perímetro de contato 

penetrador-amostra. Vários parâmetros têm sido propostos para quantificar a 

quantidade de deformação do material ao redor do perímetro do penetrador. 

Bolshakov e Pharr utilizaram a recuperação elástica para avaliar a formação de “pile-

up” ou “sink-in” (Bolshakov & Pharr, 1998). Já os autores Cheng e Cheng utilizaram 

o limite de escoamento, o coeficiente de encruamento e o módulo de elasticidade 

para quantificar a quantidade de deformação do material ao redor do perímetro do 

penetrador (Cheng e Cheng, 1998).  

2.8.1 Importância da recuperação elástica, razão H/E* e relação H3/E2*  na adesão 

do  filme ao substrato 

Atualmente a utilização dos revestimentos de TiN em aços ferramentas está 

sendo substituída pelo filme de TiAlN pelas indústrias de revestimentos cerâmicos. 

Os valores de dureza, módulo de elasticidade reduzido e recuperação elástica do 

TiAlN são respectivamente 30 GPa, 340GPa e 58%, valores determinados para a 

carga de 20 mN (Musil & Hrubý, 2000, Musil et. al. 2002). Os principais motivos da 

substituição do TiN pelo TiAlN são o aumento da temperatura de trabalho (TiN 600 
oC e TiAlN 900 oC) (http://www.oerlikon.com/balzers/br/) e a melhora na adesão 

entre o aço ferramenta e o revestimento, como mostra a Tabela 2.3. Possivelmente 
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a melhora na adesão ocorre em conseqüência do aumento da relação H3/E*2 sem 

comprometimento da recuperação elástica e da razão H/E* do revestimento.  

Já o revestimento de TiAlVN possui valor de recuperação elástica de 60%, valor 

de dureza, 36 GPa e módulo de elasticidade reduzido de 400 GPa (Musil et. al. 
2002). É interessante observar que os filmes de TiAlN e TiAlVN apresentam valores 

de recuperação elástica, razão H/E* e relação H3/E*2, semelhantes.  

Não há menção na literatura técnica sobre valores de carga crítica para 

delaminação de filmes depositados sobre aço H13 ou D2. O único trabalho que 

apresenta valores de adesão por esclerometria foi realizado por Ward (Ward et. al., 
1996). Nesse trabalho os revestimentos de TiN, TiAlN e TiAlVN foram depositados 

sobre aço rápido e apresentam valores semelhantes de carga crítica para 

delaminação de 14 N, 22 N  e 14 N respectivamente. Musil tem desenvolvido 

revestimentos cerâmicos de TiAlVN com propriedades mecânicas muito particulares, 

por exemplo, dois revestimentos de Ti-Al-V-N com dois diferentes valores de dureza 

de 26 GPa e 46 GPa, mas com o mesmo valor de recuperação elástica de 71 % 

determinados para a carga de 20 mN (Musil et. al. 2002). O fato que deve ser 

destacado é que nos processos de deposição física a vapor, onde o processo de 

crescimento do filme não ocorre no equilíbrio termodinâmico (Bolshakov & Pharr, 
1998), é possível obter revestimentos com propriedades elastoplásticas distintas. O 

segredo está no controle das variáveis de processo e da escolha dos elementos 

químicos que constituirão o revestimento. Obviamente que o último está limitado ao 

custo de obtenção dos alvos utilizados para gerar a fase de vapor metálico. Uma das 

maneiras de condicionar propriedades distintas em filmes cerâmicos duros é 

combinar as propriedades de diferentes filmes obtendo gradientes funcionais, que é 

um dos objetivos do presente trabalho.  

 

   



 

 

42

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1  Materiais dos substratos 
Os aços ferramenta AISI H13 e AISI D2 foram fornecidos no estado recozido 

na forma de barras cilíndricas com diâmetro de 35,0 mm e 38,0 mm 

respectivamente. O material do substrato foi adquirido da ThyssenKrupp Aços 

Especiais S/A. A Tabela 3.1 apresenta a composição química dos aços. Foram 

cortadas fatias de aproximadamente 5 mm de altura para confecção de corpos de 

prova para tratamento térmico, tratamento termoquímico e deposição PVD. 

 
Tabela 3.1:Composição química (% em massa) dos aços utilizados. 

Aço C Mn Si P S Cr Mo V 

H13 0,39 0,36 1,06 0,02 0,001 5,12 1,00 0,96

D2 1,59 0,34 0,29 0,02 0,006 11,20 0,56 0,94

 
3.2  Tratamentos térmicos dos substratos 

3.2.1 Austenitização.  

A Tabela 3.2 indica os ciclos térmicos usados na austenitização das amostras 

dos aços ferramenta utilizados neste trabalho. Os tratamentos foram realizados em 

atmosfera de Argônio, a fim de evitar a descarbonetação e a oxidação dos corpos de 

prova.      

 
Tabela 3.2: Condições de austenitização dos aços H13 e D2 e dureza após 

tratamento térmico. 

Aço Temperatura e tempo de austenitização. Meio de 

resfriamento. 

Dureza HRC

H13 1020 oC, 30 min.. óleo 52,0 

D2 1080 oC, 30 min óleo 64,0 
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3.2.2  Revenimento. 

Para o aço D2, recomenda-se o emprego de temperaturas de revenimento de 

200 à 300 oC e para o aço H13, 500 até 550 °C. Entretanto, os processos de 

nitretação a plasma e de deposição por PVD, em geral são realizados em 

temperaturas de 300 a 520 oC. O revenimento deve ser realizado em temperaturas 

superiores a essas para evitar a queda de dureza do núcleo dos aços após 

processamento. A Tabela 3.3 indica os ciclos térmicos usados no revenimento das 

amostras dos aços ferramenta e os valores de dureza medidos após o tratamento.  

 
Tabela 3.3: Condições do duplo revenimento dos aço ferramenta D2 e H13. 

Aço Temperatura e tempo de revenimento Resfriamento Dureza HRC 

H13 600 oC, 2 horas. ar 42,0 

D2 540 oC, 2 horas. ar 59,0 

 

O uso das condições da Tabela 3.3 deve permitir a manutenção da dureza do 

núcleo dos aços AISI D2 e H13, após o tratamento de nitretação e a deposição das 

multicoberturas ou monocoberturas. 

 

3.3  Análise microestrutural das camadas nitretadas 
Para visualização da microestrutura da camada nitretada obtida nos aços AISI 

H13 e D2 utilizou-se as técnicas de microscopia óptica (Olympus BX60m) e 

microscopia eletrônica de varredura (Phillips XL30).  

 

3.4 Análise microestrutural e espessuras dos filmes 
A microestrutura e a espessura dos filmes foram observadas no microscópio 

eletrônico de varredura, com auxílio de detectores de elétrons secundários e de 

elétrons retroespalhados. Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura 

Philips XL-30.  

 

3.5  Difração de raios-X 
O equipamento utilizado para análise cristalográfica das camadas nitretadas e 

dos filmes, foi um Difratômetro Rigaku, pertencente ao Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo, operando com radiação Cobre Kα, com comprimento de 
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onda 1,542 Å. A tensão aplicada ao alvo foi de 40 kV e a potência aplicada ao alvo 

foi de 1,2 kW. Os diagramas de difração foram obtidos usando velocidade de 

varredura angular de 0,02 o/segundo, o intervalo de varredura de 30 a 120 graus e o 

tempo de contagem de 8 seg. A identificação dos picos de difração foi realizada com 

base em informações disponíveis na literatura e banco de dados da  JCPDS-ICDD©.  

3.6  Composição química dos revestimentos 

3.6.1 Espectrometria por dispersão de comprimento de onda (wavelength 

dispersive spectrometer - WDS). 

A análise da composição química dos filmes depositados foi realizada em um 

microscópico eletrônico de varredura Leica/Cambridge Stereoscan 440, equipado 

com espectrômetro Microspec 400, pertencente ao Departamento de Engenharia de 

Minas e de Petróleo da Escola Politécnica.  

A quantificação do nitrogênio foi otimizada reduzindo a influência da linha Ti-Ll 

(31.36 Å) na linha N-Kα (31.60 Å). As análises foram realizadas nos filmes 

depositados sobre Si monocristalino. Este procedimento minimiza a superposição de 

picos devido aos elementos que estão presentes nos aços ferramenta.   

3.6.2 Espectroscopia de fotoelétrons induzida por raios-X (XPS-X-ray Photoelectron 

Spectroscopy). 

A espectroscopia de fotoelétrons induzida por raios-X foi realizada em um 

espectrômetro comercial, da marca VG-Escalab, com resolução de 0,1 eV. A energia 

do comprimento de onda do feixe de raios-X foi de 1486,6 eV, correspondente ao 

energia AlKα. Equipamento pertencente ao Instituto de Química da UNESP de 

Araraquara.   A radiação de fundo dos elétrons dos orbitais do C 1s, Ti 3d e O 1s foi 

subtraída usando o método de Shirley. A presença do oxigênio é proveniente da 

camada de óxido nativo formada sobre a superfície do revestimento, que não pode 

ser removido, por limitações do equipamento (Falta do canhão de íons de Ar). A 

composição da superfície da camada foi determinada pela razão entre as áreas 

relativas dos picos corrigidas pelo fator de sensibilidade de cada elemento químico.  
 
3.7  Ensaios de indentação instrumentada 

Os valores de dureza, módulo de elasticidade, profundidade de penetração 

máxima de contato e profundidade residual de penetração foram determinados 
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usando os dados da curva força/deslocamento, obtidas com equipamento de 

nanoindentação instrumentada Hysitron Triboscope. O nanoindentador é acoplado 

ao microscópio de Força Atômica Shimadzu modelo SPM 9500 J3®. O método 

empregado para cálculo da dureza foi o de Oliver e Pharr (Oliver e Pharr 1992). A 

ponta utilizada para o ensaio foi a de diamante tipo Berkovich. Os valores de dureza, 

módulo de elasticidade, profundidade de penetração máxima de contato e 

profundidade residual de penetração correspondem à média de 12 medidas. 

3.7.1 Equipamento de nanoindentação instrumentado. 

A Figura 3-1 mostra a seção transversal do transdutor capacitivo da Hysitron 

utilizado para a realização das medidas. Este dispositivo consiste de três placas 

paralelas, duas fixas e uma móvel. O deslocamento e a força são controlados 

através da variação da capacitância entre estes três planos. O baixo valor utilizado 

para a carga, no centro da placa, visa minimizar as vibrações externas. O que 

permite aplicar baixas cargas nos ensaios de indentação ≈25 µN.  Neste 

equipamento pode-se aplicar carga de 25 à 10000 µN, com resolução de carga de 

1,0 µN e no deslocamento de 0,2 nm. Com isto é possível determinar as 

propriedades mecânicas de filmes ultrafinos.  

 

 
Figura 3-1: Representação esquemática da seção transversal do transdutor 

capacitivo. 

O transdutor capacitivo á acoplado ao Microscópio de Força Atômica.  Além 

da caracterização das propriedades mecânicas, é possível obter imagens da 

indentação ou do risco após os ensaios. A Figura 3-2 mostra o diagrama de blocos 

do conjunto Hysitron - Força Atômica.  
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Figura 3-2: Diagrama de bloco da interface Hysitron Força Atômica. 

  

Durante a indentação, a carga versus a profundidade de penetração são 

armazenadas simultaneamente. Depois que os dados são salvos, a curva carga em 

função da profundidade é mostrada. 

3.7.2 Determinação do módulo de elasticidade e dureza. 

Quando as caracterizações são realizadas com penetrador tipo Vickers ou 

Berkovich, os dados obtidos da curva carga/profundidade são analisados utilizando 

o método proposto por Oliver e Pharr (Oliver e Pharr 1992) que tem origem no 

método Doerner e Nix (Doerner e Nix 1986).  



 

 

47

0 20 40 60 80 100 120 140
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

C
ar

ga
 (1

0-6
N

)

Profundidade de penetração (nm)

Carregamento
Descarregamento

 
Figura 3-3: Curva de carregamento (preta) e descarregamento (azul) obtida 

experimentalmente para o revestimento TiN. 

 

Considere as curvas de carregamento (preta) e descarregamento(azul) da 

Figura 3-3 obtida experimentalmente. Doerner e Nix observaram empiricamente que 

a curva do descarregamento é linear para muitos materiais na maior parte desta 

região (Doerner e Nix 1986). Por outro lado, a relação matemática que descreve o 

descarregamento, segundo Pharr (Oliver e Pharr 1992), é descrita pela Equação 

3.1. 
m

fhhAP )( −=         3.1 

P é a carga utilizada no ensaio em Newtons, hf é a profundidade de 

penetração residual em metros, h a profundidade elástica em metros, m e A são 

constantes empíricas, obtidas após ajuste dos dados de descarregamento. Neste 

método, toma-se a curva de descarregamento, tipicamente 80% da carga máxima a 

partir da porção superior e 20% da parte inferior da curva de descarregamento.  

Ajustando a curva de descarregamento da Figura 3-3 obtém-se os valores de 

m=1,44 e de A=20,42 µN/nm, reescrevendo a Equação 3.1 temos: 

m

ff

m

A
Phhhh

A
P

11

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=⇒−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛       3.2  

Para a carga máxima igual a 7,0 mN, a profundidade máxima de penetração 

h=hmax alcançada pelo penetrador é de 125,5 nm. Substituindo os valores de m, A, 
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P, h na equação 3.2, obtemos hf = 67,46 nm, valor encontrado mediante ao ajuste da 

curva de descarregamento. 

A rigidez de contato S (mN/nm) é encontrada derivando P em relação à h na 

Equação 3.1: 

1
max )( −−== m

fhhmA
dh
dPS        3.3 

Substituindo os valores encontrados de m, A, hf, obtém-se a rigidez de 

contato, para P=Pmax: 

S= 0,175 mN/nm. 

Para encontrar a profundidade hc, que corresponde ao contato 

penetrador/amostra, basta usar uma das soluções de Sneddon (Harding & 
Sneddon, 1945): 

S
Phhc

max
max ε−=         3.4 

Onde ε=0,75 para o penetrador Berkovich. Substituindo os valores de ε, Pmax e 

S nesta expressão obtém-se a profundidade de contato, hc igual à 95,1 nm.  

A área Ac de contato penetrador/amostra, que é utilizado tanto para 

determinação do módulo de elasticidade como da dureza, é obtida substituindo hc na 

função de área do penetrador dado pela Equação 3.5. Esta função de área foi 

determinada seguindo o procedimento de calibração sugerido por Oliver e Pharr 

(Oliver e Pharr 1992), juntamente com os procedimentos de calibração sugerida 

pelo fabricante do equipamento de nanoindentação. 

16
1

58
1

54
1

52
1

522 1026,71015,21098,41020,11068,85,24)( ccccccc hxhxhxhxhxhhA +−−+−=   3.5 

Substituindo hc na Equação 3.5 obtém-se: 

 Ac=3,41x105 nm2. 

Determinado os valores de Ac e S, podemos encontrar o módulo reduzido do 

conjunto penetrador de diamante e filme TiN, através da Equação 3.6: 

cA
SE

2
* π

=         3.6 

 Substituindo os valores encontramos o valor do módulo de elasticidade 

reduzido: 

E*= 265,6 GPa. 
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Comparando a equação 2.2 com a 3.6 nota-se a falta do fator β na segunda 

equação. Os procedimentos descritos anteriormente são os utilizados pelo software 

do equipamento para determinar o valor de E* e por está razão não utilizou-se o fator 

β de correção na equação 3.6.   

Considerando o módulo de elasticidade do penetrador de diamante Ei de 1140 

GPa e o coeficiente de Poisson υi de 0,07 (Pharr, 1998), o módulo de elasticidade 

pode ser encontrado com a Equação de Hertz : 

*

22 111
EEE i

i −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ − νν        3.7 

Admitindo o coeficiente de Poisson do TiN igual a 0,19 (Bunshah 2001), 
obtém-se: 

E=341 GPa. 

A dureza H foi determinada através da Equação 3.8: 

cA
PH =          3.8 

Substituindo os valores encontramos o valor da dureza encontrado é de 20.1 

GPa.  

3.7.3 Procedimentos de calibração do equipamento de nanoindentação. 

O HYSITRON TriboScope® é um acessório que é acoplado ao microscópio de 

força atômica. O processo de calibração consiste na determinação da função de 

área e da “machine compliance” do nanoindentador, utilizando o penetrador 

piramidal Berkovich. Primeiramente realizou-se o procedimento para determinar a  

“machine compliance” do conjunto transdutor, ponta e cerâmica piezelétrica do AFM. 

Realizaram-se um total de dezesseis indentações em uma amostra padrão de 

quartzo fundido (SiO2), com cargas entre 4,0 mN e 10 mN. A Figura 3-4 mostra 

algumas curvas de carregamento e descarregamento que foram usadas neste 

procedimento. 
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Figura 3-4: Curvas de carregamento e descarregamento em quartzo fundido (SiO2) 

utilizado para determinação do procedimento de “machine compliance”. 
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Figura 3-5: Gráfico mostrando a “machine compliance” obtida para o conjunto 

transdutor-ponta-Setup SPM. 

 

A “compliance” é definida como o inverso da rigidez de contato equação 3.3. 

O coeficiente linear do ajuste corresponde a  “machine compliance” do sistema 

transdutor-ponta-Setup do AFM. O valor encontrado após o ajuste foi de 0,00207 
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nm/µN, que é equivalente a 2,07 nm/mN. Posteriormente, este valor foi adicionado 

ao programa que registra a curva de carregamento e descarregamento.   

Após este procedimento, determinou-se a função de área do penetrador 

piramidal de diamante tipo Berkovich, que foi utilizada para a determinação da 

dureza de outras propriedades mecânicas. As medidas foram realizadas em quartzo 

fundido. Foram realizadas vinte indentações com cargas entre 0,85 mN à 10 mN. O 

gráfico da Figura 3-6 mostra algumas das curvas de carregamento e 

descarregamento obtidas durante este procedimento. O software que gerencia o 

transdutor possui recursos que permitem aos usuários encontrar a função de área 

para o penetrador, que está sendo utilizado através de interpolação. Após todos as 

análises matemáticas realizadas, a função de área encontrada é dada pela equação 

3.5, onde hc é a profundidade de contato e a área em nm2. 
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Figura 3-6: Curvas de carregamento e descarregamento utilizadas na determinação 

da função de área do nanoindentador. 
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3.8  Ensaios de nanoesclerometria instrumentada 
 O deslocamento lateral é realizado com dois transdutores capacitivos 

acoplados a um terceiro transdutor que aplica a carga normal, como mostra a Figura 

3-7. 

 
Figura 3-7: Representação esquemática do transdutor capacitivo do equipamento 

de nanoesclerometria linear instrumentada. 
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Figura 3-8: Seqüência de aplicação de carga e movimentação da ponta de diamante 

durante o ensaio de nanoesclerometria.  
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A Figura 3-8  mostra como é aplicada a carga e as posições da ponta de 

diamante em relação à superfície da amostra durante o ensaio de nanoesclerometria 

instrumentada.   

Descrição dos seguimentos de aplicação da carga e movimento relativo da 

ponta de diamante em relação a superfície: 

1. Na direção X a ponta se move a coordenada -5 µm,  durante está etapa a 

carga normal permanece em zero. 

2. Permanece parado na posição –5 µm durante 3 segundos, neste intervalo de 

3 segundos a carga normal é aplicada até a força normal máxima, por 

exemplo, 500 µN.  

3. Tem-se início ao processo esclerometria da superfície pela ponta. A posição 

X se move de –5 µm até 5 µm durante 30 segundos. Durante este tempo a 

carga normal permanece fixa no valor de 500 µN.  

4. Permanece parada, por três segundos na posição 5 µm. Durante este 

intervalo de tempo a carga de 500µN é removida.  

A direção X retorna para a origem. A carga normal está em zero, para 

prevenir a deformação da superfície durante o processo de movimento relativo ponta 

superfície. 

Durante o ensaio, o deslocamento lateral, a força lateral, a força normal e o 

deslocamento normal são simultaneamente registrados pelo programa que controla 

o transdutor e em seguida são gerados gráficos dos parâmetros em função do tempo 

como mostrado na Figura 3-9.  
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Figura 3-9: Resultados obtidos após ensaio de nanoesclerometria instrumentada: a) 

Força normal em função do tempo, b) Deslocamento em função do tempo, c) Força 

lateral em função do tempo e d) Deslocamento lateral em função do tempo. 

 

A profundidade residual (hresidual) é definida neste trabalho como sendo a 

profundidade remanescente após ensaio de nanoesclerometria instrumentada. A 

medida é realizada a partir da linha média da superfície, desconsiderando a 

formação de “pile-up” ou “sink-in”. A Figura 3-10 corresponde a imagem de 

microscopia de força atômica (Shimadzu modelo SPM 9500 J3®) obtida após o 

ensaio de esclerometria linear instrumentada. A partir desta imagem são produzidos 

cortes da seção transversal ao longo do comprimento total do risco, a partir dos 

quais se obtém os valores de hresidual (Lu, 2001; Lee, 2004 e Zhang, 2007).  As 

imagens são geradas com a mesma ponta cônica de diamante que foram realizados 

os ensaios de nanoesclerometria. O raio de curvatura da ponta cônica é menor que 

500 nm. Os ensaios foram realizados com cargas normais de 700, 1000 e 1300 µN.  

a) 

c) d) 

b) 
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O comprimento do risco foi de 10,0 µm, para cada carga foram feitos três 

riscos e para cada risco foram feitas 10 medidas ao longo do seu comprimento total.  

 
Figura 3-10:Imagem de AFM utilizada para quantificar a profundidade residual.  

 

3.9  Microscopia de força atômica 
As imagens da superfície dos filmes cerâmicos e os parâmetros de superfície 

foram determinados por microscopia de força atômica da marca SHIMADZU modelo 

SPM 9500J3®, utilizando o modo dinâmico ou contato. As pontas utilizadas foram de 

Si, para o modo dinâmico e SiN3 para o modo contato. A resolução espacial desta 

técnica depende do raio da ponta e do tamanho de pixel da imagem (razão entre o 

tamanho da imagem pelo número de pontos adquiridos).  
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3.10 Ensaios de adesão 

3.10.1 Rockwell C- Norma DIN-CEN/TS 1071-8 

Um indentador Otto Wolpert-Werke foi usado para a realização do ensaio de 

adesão Rockwell-C (carga de 1471 N). Este ensaio de adesão é utilizado para 

avaliação qualitativa da adesão de filmes finos, depositados sobre materiais 

metálicos. O ensaio estabelece uma classificação qualitativa da adesão. Este tipo de 

ensaio é muito dependente da espessura do filme e dureza do substrato.  O 

penetrador cônico provoca danos na borda da indentação. Utilizando a norma DIN 

(CEN/TS 1071-8) é possível classificar qualitativamente a adesão dos filmes, 

utilizando um microscópio óptico com ampliação de 100:1. A  Figura 3-11 mostra o 

critério proposto pela norma para classificação do índice de qualidade de adesão 

HF. Este índice varia entre HF6 - HF1. Os Índices HF1 à HF4 definem adesão 

suficiente os demais índices como adesão insuficiente. Três indentações foram feitas 

em cada amostra.    
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Figura 3-11: Índices de qualidade propostos pela norma DIN-CEN/TS 1071-8. 

3.10.2  Esclerometria linear (“scratch test”).  

O equipamento utilizado para realização dos ensaios de adesão por 

esclerometria linear foi um equipamento da marca CSEM REVETEST, com um 

indentador Rockwell C de 0,2 mm de raio.  A velocidade de deslizamento foi de 10,0 

mm/min e a taxa de aplicação de carga de 10,0 N/mm com carga máxima de 80,0 N 

e comprimento total do risco de 8,0 mm.  
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Em cada amostra foram realizados três riscos. A carga crítica para falha 

coesiva (LC1)1 e a carga crítica para falha adesiva (LC2)2 foram determinadas após 

análises dos riscos, utilizando microscopia eletrônica de varredura, com detectores 

de elétrons retroespalhados. Portanto o critério utilizado para determinar o valor de 

carga crítica foi visual. Os dados de emissão acústica do equipamento ou variação 

da força lateral não foram empregados para determinação a carga crítica. O 

equipamento não dispunha destes recursos.   

A Figura 3-12-a mostra a imagem obtida por MEV da superfície do aço 

ferramenta de AISI H13 nitretada por duas horas e recoberta com TiN, após o ensaio 

de adesão, o comprimento total do risco é de 8,0 mm. As imagens foram obtidas na 

modalidade de elétrons retroespalhados.  As Figura 3-12-a e b apresenta detalhes 

do tipo de falha coesiva (LC1) e adesiva (LC2) respectivamente 

 

                                            
1LC1  a falha coesiva ocorre devido  ao surgimento de trincas nos revestimentos e ou falha adesiva 

entre os filmes monocamadas que compõem os revestimentos multicamadas.  As trincas foram 

visualizadas por microscopia eletrônica de varredura, com detectores de elétrons retroespalhados e 

ou detectores de elétrons secundários.  
1 LC2 a falha adesiva corresponde a delaminação do filme ao substrato. 
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Figura 3-12: MEV do risco após o ensaio de adesão do filme de 

TiN depositado sobre H13 nitretado por duas horas: a) Extensão 

total do risco, b) falha coesiva e c) falha adesiva 

a) b) 

c) 
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3.11 Rugosidade dos aços ferramenta. 
A rugosidade da superfície dos aços ferramenta foi medida utilizando um 

perfilômetro de contato da marca Kosaka®, modelo Sufcorder 1700α, que utiliza uma 

ponta cônica de diamante com raio igual a 2 µm. A amplitude máxima de medição no 

eixo vertical do perfil é de 800 µm com resolução de 0,01 µm. Para cada amostra foi 

realizada três medidas.  

 

3.12 Microindentação instrumentada. 
Para determinação dos perfis de dureza Vickers dos aços ferramenta 

nitretados foi utilizado um microdurômetro instrumentado Fischerscope, modelo 

H100V, pertencente ao Laboratório de Fenômenos de Superfície do Departamento 

de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP. Esse equipamento permite 

aplicação de carga de 1,0 mN a 1000 mN e possui um programa de computador que 

registra a profundidade de penetração em função da carga aplicada. Este 

equipamento permite ao usuário realizar o  ensaio através do controle da carga 

normal ou através do controle da profundidade máxima de penetração.  No primeiro 

caso, o ensaio termina quando o valor da carga, registrada pelo programa de 

computador, atinge o valor máximo estipulado pelo usuário. No segundo caso, o 

ensaio é finalizado quando a profundidade de penetração atinge o valor estipulado 

pelo usuário.  

Para determinação dos perfis de dureza mostrados na seção 4.4.1 foi 

utilizado o controle do ensaio através da  carga. Seu valor foi 50 mN, com 

espaçamento entre as mediadas de 10 µm e o tempo de manutenção à carga 

máxima de 20 s. 

Para determinação da razão H/E*, relação H3/E*2 e recuperação elástica 

mostrada na seção 4.5.2 o controle do ensaio foi através da profundidade máxima 

de penetração. A menor carga utilizada foi de  50 mN e a máxima de 1000mN,  o 

espaçamento entre as medidas foi de 50 µm e o tempo de manutenção à carga 

máxima de 20 s. Foram realizadas 5 medidas para cada valor de profundidade 

máxima de penetração. 
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3.13 Reator híbrido para tratamento duplex 
Através dos recursos financeiros da Fundação de Amparo a Pesquisa do 

Estado de São Paulo, processo número 05/51705-8, projetou-se e construiu-se um 

reator Híbrido para tratamento duplex. Neste reator é possível obter as camadas 

nitretadas, assim como a deposição de monocoberturas e multicoberturas. Neste 

equipamento as amostras não entram em contato com o ambiente antes da 

deposição dos revestimentos. Este tipo de ciclo no reator híbrido diminui a oxidação 

da superfície da camada nitretada.  

A técnica que é utilizada para a deposição dos filmes foi a do Triodo 

Magnetron Sputtering (TMS). As multicoberturas foram obtidas alternando o gás 

reativo na atmosfera do plasma, nitrogênio e argônio para obter as camadas de TiN, 

e metano (CH4) e argônio para obter as camadas de TiC. 

Em resumo, o conjunto do reator é formado pela câmara de vácuo cilíndrica, 

que possui 400 mm de diâmetro por 350 mm de altura. Fabricada em aço inoxidável 

AISI 316, possui uma porta de acesso superior, selada por O-rings de Viton e quatro 

visores laterais em borossilicato, que se destinam à observação da descarga durante 

o tratamento duplex. As tampas superior e inferior possuem o total de 14 orifícios 

(Conexão padrão NW e ISO 100) para passagem dos acessórios do porta-amostra, 

do “shutter” e acoplamento do sistema de vácuo. Os demais orifícios periféricos 

servem para a injeção de gases de tratamento, passagem do catodo magnetron 

sputtering, conexão dos medidores de pressão, de temperatura e outros acessórios 

necessários para o processo. O controle e a medida da temperatura são feitos 

através de um dispositivo micro-controlado da marca NOVUS interligado a um 

termopar de cromel–alumel, o qual está acoplado a uma amostra de aço ferramenta 

através de um orifício. A espessura desta amostra é de 5,0 mm, a profundidade do 

orifício é de 12,0 mm e a ponta do termopar está a 0,50 mm da superfície da 

amostra. A pressão na câmara de descarga é medida por dois medidores, um tipo 

Pirani com faixa de operação entre 760 Torr e 10-3 Torr e outro tipo Penning com 

faixa de operação entre 10-3 Torr e 10-7 Torr. Para maior confiabilidade na medida da 

pressão, usa-se durante a deposição, um medidor absoluto tipo Barocel, com fundo 

de escala de 1,0 Torr e durante a nitretação um Barocel com fundo de escala de 75 

Torr. O fluxo dos gases Ar, N2 H2 e CH4 é controlado e medido por cinco fluxímetros 

da marca MKS. A fonte DC, usada para a geração do plasma durante a deposição, 

possui controle de corrente e potência máxima de 5kW. Uma fonte de tensão 
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contínua com 500 W de potência é usada na polarização das amostras. A Figura 

3-13 mostra esquematicamente o reator híbrido. Abaixo são listados todos os itens 

que foram projetados.  

I. Câmara de processo. 

II. Tubo calandrado. 

III. Flanges superiores e inferiores. 

IV. Flanges laterais e tubos laterais. 

V. Tampas superiores e inferiores. 

VI. Conexões rápidas do tipo NW 10, NW 16 e NW 25. 

VII. Sistema de proteção das amostras: “Shutter”. 

VIII. Terceiro eletrodo do sistema de deposição: Tela. 

IX. Porta amostra com sistema de aquecimento e isolação elétrica. 

X. Fonte de vapor: Catodo Magnetron Sputtering. 

XI. Base e suporte para o reator híbrido. 

 
Figura 3-13: Representação esquemática do reator híbrido para tratamento duplex 

utilizado neste trabalho. 
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Após término do projeto mecânico, iniciou-se o processo de usinagem, 

soldagem e testes de estanqueidade do reator e dos demais acessórios do reator 

híbrido. As fotos abaixo mostram as principais etapas da montagem do reator híbrido 

para tratamento duplex. Cabe ressaltar que o Departamento de Engenharia Elétrica 

(Laboratório de Sistemas Integráveis - LSI) recebeu de doação um equipamento de 

corrosão seletiva de silício da empresa Motorola®, sendo utilizado no processo de 

fabricação de circuitos integrados. Esse equipamento foi novamente doado pelo LSI 

ao Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Sobre esta base foi 

montado o reator híbrido. A Figura 3-14 mostra a foto deste equipamento no estado 

inicial. A câmara em cinza do lado esquerdo poderá ser utilizada futuramente como 

um reator exclusivamente de nitretação a plasma ou outro reator híbrido. Do lado 

direito é o local destinado ao reator híbrido, como indicado na foto. 

 
Figura 3-14: Estágio inicial da montagem: Ao fundo os quatro cilindros de gases 

usados no tratamento, CH4, N2, H2 e Ar, em frente, do lado direito, o suporte que 

será utilizado para acomodação do reator híbrido. 

 

Local do reator 

híbrido 
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A Figura 3-15 mostra a base do reator híbrido, com o sistema de vácuo, que 

foi acoplado à câmara de processo e à fonte pulsada de 2,5 KW. 

 
Figura 3-15: Do lado esquerdo, a fonte de potência pulsada e a direita, a base com 

furo central de diâmetro 400 mm e sob a base o sistema de vácuo composto pela 

bomba difusora e a mecânica. 

   

A Figura 3-16 mostra a câmara de processo em teste de possíveis 

vazamentos. A pressão de fundo atingida pelo sistema de vácuo foi de 3,0 x 10-6 

Torr, após 2 horas de bombeamento do reator. Ao lado direito da fonte de potência 

pulsada as unidades controladoras de fluxo de massa (“Mass Flow Control”) 

instaladas na linha de gás.  
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Figura 3-16: a) Reator híbrido devidamente acomodado na base, com as proteções 

laterais do conjunto (em preto). b) Reator em operação com a descarga 

luminescente aberta entre o catodo magnetron e a parede da câmara. 

 

 

a) 

b) 
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A Figura 3-17-a mostra o catodo magnetron sputtering, fora do reator, que é a 

fonte de vapor metálico do reator híbrido. O porta-amostra (Figura 3-17-b) é isolado 

eletricamente da tampa inferior reator (anodo da descarga) com um suporte de vidro 

(borossilicato, temperatura de amolecimento de aproximadamente 750 °C). As 

conexões elétricas também foram isoladas com este tipo de material cerâmico. Este 

procedimento é necessário e muito importante, pois evita que ocorra a abertura do 

plasma nos fios utilizados para condução elétrica do sistema de aquecimento e de 

alimentação do porta-amostra, evitando os indesejáveis arcos elétricos, nocivos ao 

tratamento e também à contaminação do filme ou da superfície da amostra durante o 

tratamento. O sistema de aquecimento é composto por três lâmpadas halógenas, 

com potência total de 750W. A monitoração e o controle da temperatura são 

realizados pelo controlador do tipo PID (Proporcional Integral Derivativo). 

 
Figura 3-17: a) Fonte de vapor do reator híbrido: Catodo magnetron sputtering 

desbalanceado do tipo I e b) Parte interna do porta-amostra com o sistema de 

aquecimento e isolação elétrica. 

A Figura 3-18-a mostra o reator híbrido já em operação, onde é realizada uma 

descarga luminescente no porta-amostra, alimentado pela fonte pulsada. Com este 

tipo de descarga, consegue-se fazer o tratamento termoquímico de nitretação nos 

aços ferramenta AISI D2 e H 13. A Figura 3-18-b mostra o plasma formado entre o 

catodo magnetron sputtering (fonte DC) e a parede do reator, com isto consegue-se 

obter filmes de TiN e TiC por deposição reativa.  

a) b)
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Para que o leitor entenda de forma clara e simples o processo duplex em 

reator híbrido, no momento que se aplica campo elétrico no porta-amostra (fonte 

pulsada), realiza-se o tratamento de nitretação iônica, a pressão no interior da 

câmara é da ordem de 2,0-10,0 Torr. Para a obtenção dos filmes, aplica-se o 

potencial elétrico DC no magnetron sputtering. Neste processo, a pressão de 

trabalho é da ordem  mTorr, que é mil vezes menor que a pressão de trabalho do 

processo  de nitretação iônica.  Vale lembrar que, estes dois processos são 

realizados individualmente, entretanto, ambos são realizados no mesmo reator, sem 

que as amostras entrem em contato com a pressão atmosférica. A este processo 

denomina-se “tratamento duplex em reator híbrido”. 
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Figura 3-18: a) Descarga luminescente realizado entre o porta-amostra e a parede 

do reator (Tratamento de nitretação) e b) Plasma aberto entre o catodo magnetron 

sputtering desbalanceado tipo I e a parede do reator (Deposição reativa).   

 

 

 

a) 

b) 
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3.14 Preparação e limpeza das amostras 
Os corpos de prova foram na forma cilíndrica com diâmetro de 35,0 mm e 

38,0 mm e altura de 5,0 mm para os aços D2 e H13, respectivamente. Estas 

amostras passaram pelo seguinte processo de preparação: lixamento e polimento 

com pasta de diamante com granulometria de 1,0 µm (Ra= 0,002µm), lavagem com 

álcool sob ultra-som por um período de 15 min à temperatura ambiente.  

Para garantir uma limpeza eficaz das lâminas de silício, com a menor 

quantidade possível de impurezas adsorvidas na superfície, utilizou-se o seguinte 

procedimento de limpeza: 

• Solução de H2SO4/H2O2, 4:1 a 80°C: esta solução tem o nome usual de 

"piranha", e é utilizada para remover principalmente quantidades de 

gordura presentes na superfície das lâminas de silício; 

• HF/H2O, 1:10: a remoção de SiO2 na superfície do silício se dá nesta 

etapa de limpeza; 

• NH4OH/H2O2/H2O, 1:1:5, a 70°C: nesta etapa, removemos a gordura e 

também alguns metais que possam estar na superfície da lâmina; 

• HCl/H2O2/H2O, 1:1:5, a 70°C: esta solução é usada especificamente 

para a remoção de metais na superfície do silício.  

Entre uma solução e outra, as lâminas são submetidas a um enxágüe com 

água DI (deionizada). A secagem destas lâminas é feita com jato de nitrogênio. As 

lâminas de Si foram utilizadas como substrato durante o trabalho. 

  
3.15 Tratamento duplex em reator híbrido dos aços AISI H13 e D2 

3.15.1  Tratamento de nitretação a plasma. 

 Inicialmente faz-se vácuo primário, com a bomba mecânica, até a pressão 

atingir 10-2 Torr. Em seguida, com auxílio da bomba difusora, baixa-se a pressão até 

10-6 Torr.  Após isto, faz-se uma “lavagem” na câmara com a passagem de um fluxo 

de Ar ultrapuro (99,999%), durante 2 minutos. Este procedimento tem por objetivo 

diminuir a fração volumétrica dos gases contaminantes, presente no gás residual. 

Depois disto, inicia-se o tratamento de nitretação a plasma dos aços AISI D2 e H13.  

A nitretação foi realizada com 5 % de N2 vol. a 520 0C. O “duty cycle” da fonte 

pulsada de potência utilizada na nitretação foi de 25 %, com Ton de 80 µs e Toff de 

240 µs e freqüência de 3.1 kHz. A pressão utilizada durante o tratamento de 
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nitretação foi de 2,5 Torr, corrente 1,15 A, tensão de aproximadamente 670 V. O 

aquecimento das amostras foi feito por bombardeamento iônico. Para isto, utilizou-se 

o Ar juntamente com o N2 e H2 no gás de tratamento. A utilização do Ar durante o 

tratamento de nitretação resulta em uma maior transferência de momento e energia 

cinética (devido sua maior massa atômica) ao substrato provocando uma 

temperatura final maior. 

3.15.2 Procedimento para a deposição dos recobrimentos. 

O sistema de vácuo é composto de uma bomba mecânica e uma bomba 

difusora, ligadas em série, como se pode observar na Figura 3-13. Inicialmente é 

feito vácuo primário, com a bomba mecânica, até 10-2 Torr. Em seguida, com auxílio 

da bomba difusora, a pressão atinge 10-6 Torr.  Após isto, se faz uma “lavagem” na 

câmara com a passagem de um fluxo de Ar 2 ultrapuro (99,999%), durante alguns 

minutos. Este procedimento tem por objetivo diminuir a fração de gases 

contaminantes, presente no gás de sputtering. Ainda, antes da deposição, é feita 

uma descarga no alvo de Ti, denominada de pré-sputtering, para a sua limpeza 

superficial. A aplicação deste pré-sputtering, durante aproximadamente 2 minutos, é 

suficiente para remover gases adsorvidos e óxidos presentes na superfície do alvo. 

Durante este processo, as amostras são protegidas por um anteparo (“shutter”), para 

evitar a deposição desses óxidos sobre suas superfícies. Como efeito secundário 

deste pré-sputtering, se obtém uma redução da pressão base na câmara para 10-7 

Torr, devido ao efeito de bombeamento por adsorção, exercido pelos átomos de Ti 

que são ejetados do alvo e se depositam nas paredes do sistema. Após esta etapa, 

os parâmetros de deposição são cuidadosamente ajustados, então, o “shutter” é 

aberto, permitindo que os átomos ejetados do catodo atinjam as amostras, formando 

o filme sobre a superfície dos substratos. 

Na deposição das multicoberturas o procedimento utilizado foi: 

• Após o término de cada uma das camadas individuais, o “shutter” era 

fechado. 

• A fonte de potência DC era desligada. 

• O fluxo dos gases interrompido. 

• A pressão de fundo atinge 10-7 Torr. 

• Injetava-se Ar puro.  

• Descarga durante 2 min, limpeza do alvo. 
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• Injetava-se o gás reativo N2 ou CH4. 

• Abertura do “shutter”. 

• Deposição da próxima camada. 

Em todos os tratamentos foi depositada uma camada intermediária de Ti entre 

100  e 300 nm. 

 

3.16 Condições de deposição: DC Triodo Magnetron Sputtering 
Os filmes foram obtidos por deposição reativa de Ti+ N2 e Ti + CH4. 

Inicialmente utilizou-se o silício (111) como substrato, após a caracterização da 

composição química, propriedades mecânicas, fases, morfologia, taxa de deposição 

e parâmetros de superfície revestiu-se os aços ferramentas AISI D2 e H13 nitretados 

a plasma em reator híbrido e não nitretados como substrato. A malha da tela 

utilizada em frete ao catodo magnetron sputtering foi de 10 (número de arames por 

polegada de comprimento). A distância entre a tela e a superfície do alvo foi fixa em 

5,0 cm e da superfície do alvo até as amostras de 13,0 cm. As Tabelas 3.4 e 3.5 

apresentam as condições de deposição utilizadas. As amostras identificadas com “A” 

referem-se a deposição reativa usando o N2 e com a letra “B” referem-se a 

deposição reativa usando o metano. Os parâmetros mantidos constantes durante a 

deposição foram: 

• Tensão de polarização (Bias) em -40,0 VDC; 

• Potência aplicada ao catodo magnetron sputtering em 640 W; 

• Temperatura de deposição 300 oC; 

• Pressão parcial de argônio em 3,0 mTorr;  

• Pressão base ou de fundo na câmara de deposição de 1x10-6 Torr;  

• Tempos de deposição da camada intermediária de Ti em dois minutos.  
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Tabela 3.4: Condições de deposição reativa de Ti +N2. 

Condição Fluxo de N2
(sccm) 

FN2/FAr P (mTorr) Tempo 
 (min) 

A1 1,2 0,06 3,0 30 
A2 2,0 0,10 3,1 50 
A3 5,0 0,25 3,3 70 
A4 8,0 0,40 3,8 120 

 

Tabela 3.5: Condições de deposição reativa usando Ti + CH4. 

Condição Fluxo de CH4
(sccm) 

FCH4/FAr P (mTorr) Tempo 
 (min) 

B1 1,0 0,05 3,0 60 
B2 2,0 0,10 3,1 60 
B3 4,0 0,20 3,4 90 
B4 7,0 0,35 3,8 120 

 

3.17 Condições de deposição: RF Diodo Magnetron Sputtering 
Esta foi a etapa inicial do trabalho realizada no Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica, no reator RF pertencente ao Departamento de Física. Os filmes foram 

depositados por Diodo RF Magnetron Sputtering Reativo. Em cada condição de 

deposição foram recobertos substratos de AISI D2, AISI H13 temperados e 

revenidos, e silício monocristalino (111). As Tabelas 3.6 e 3.7 apresentam as 

condições de deposição utilizadas. A identificação “α” das amostras refere-se à 

deposição reativa usando o N2 e a identificação “β” refere-se à deposição reativa 

usando o metano Os parâmetros de deposição que foram mantidos constantes, para 

ambas as deposições reativas foram: 

• Temperatura: 350 °C; 

• Tensão de polarização: 0 V; 

• Potência do gerador de RF aplicada ao catodo magnetron: 500 W; 

• Pressão inicial de Ar:  3,0 mTorr; 

• Espessura da camada intermediária de Ti: ≈200 nm. 

•  A pressão de fundo ou base foi de 2,0 x 10-6 Torr que é equivalente a 

4,0x10-4 Pa. Este valor corresponde a pressão final do sistema de 

vácuo antes do início da deposição. O tempo necessário para atingir 

este valor de pressão de fundo é em média de 5,0 horas.  
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Tabela 3.6: Condições de deposição para Ti+N2 variando-se a porcentagem de N2 

no interior do reator. 

Condição Fluxo de N2 
(sccm) 

ArN2

N2

FF
F
+

P(mTorr) t(min) 

α1 1,0 0,04 4,5 80,0 

α2 2,0 0,08 4,0 120,0 

α3 6,0 0,23 3,5 165,0 

α4 10,0 0,38 3,3 195,0 

 
Tabela 3.7: Condições de deposição para Ti+CH4 variando-se a porcentagem de 

CH4 no interior do reator. 

Condição Fluxo de CH4 
(sccm) 

ArCH4

CH4

FF
F

+

P (mTorr) t (min) 

β1 1,0 0,04 3,8 75,0 

β2 3,0 0,12 3,1 90,0 

β3 5,0 0,19 2,5 105,0 

β4 7,0 0,27 2,3 120,0 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

Na seqüência, são apresentados os resultados das caracterizações das 

propriedades, químicas, mecânicas e estruturais dos revestimentos obtidos por 

magnetron sputtering.  

 Após o término de construção do reator híbrido, iniciou-se a deposição e 

caracterização dos filmes cerâmicos obtidos por DC Triodo Magnetron Sputtering. 

Os resultados são mostrados na seção 4.1. 

 Enquanto o equipamento DC Triodo Magnetron Sputtering estava em 

construção, utilizou-se um reator RF Diodo Magnetron Sputtering do ITA - Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica, para a deposição de filmes. Os resultados referentes a 

esta etapa do trabalho são apresentados na seção 4.2. 

 Finalizando o capítulo 4, apresentam-se os resultados da caracterização das 

camadas nitretadas e da adesão dos filmes monocoberturas e multicoberturas 

depositados sobre os aços ferramenta não nitretados e nitretados, obtidos em reator 

híbrido para tratamento duplex. 

 

4.1 DC Triodo Magnetron Sputtering 

4.1.1 Curvas de Histerese: Deposição reativa de Ti + N2. 

As curvas de histerese foram obtidas para o valor de pressão de argônio de 

3,0 mTorr, fluxo de argônio de 20,0 sccm e para dois valores de potência aplicada ao 

catodo magnetron sputtering. As curvas são importantes, pois servem para encontrar 

as condições experimentais de início de formação do TiN, quando se emprega a 

deposição reativa por “Magnetron Sputtering”  (Rohde 1991; Fontana, 1998; Recco, 
2004).   
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Figura 4-1:Curvas de histerese para a deposição reativa de Ti + N2 para dois 

valores de potência aplicada ao catodo magnetron: a) 625W e b) 910W. 

  

A Figura 4-1 mostra as curvas de histerese para a deposição reativa de titânio 

e nitrogênio. Nestes gráficos, não se observa a presença de histerese, pois as 

curvas de subida e descida de fluxo de nitrogênio molecular encontram-se 

sobrepostas. A deposição reativa por triodo magnetron sputtering, nas condições 

estudadas, possibilita uma deposição livre de histerese para a deposição reativa 

com nitrogênio. Pode ser que abaixo de 625 W a histerese possa se manifestar. 
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Entretanto essa faixa de potências não foi investigada nesse trabalho. Os principais 

benefícios da eliminação de histerese foram apresentados na seção 2.3 da revisão 

bibliográfica.  

O intervalo em que a pressão permanece constante, aumenta com a potência 

aplicada ao catodo magnetron. Isto mostra que o “sputtering” de átomos de titânio do 

alvo (catodo) ocorre de maneira mais intensa, possibilitando a adição de uma maior 

quantidade de gás reativo no interior da câmara, sem que haja o aumento da 

pressão parcial de nitrogênio, resultando em um incremento na taxa de deposição.  

(Fontana, 1999; Recco, 2004).  

4.1.2 Curvas de Histerese: Deposição reativa de Ti + CH4. 

Diferentemente da deposição reativa, utilizando o N2, observou-se a presença 

de histerese para a deposição reativa de Ti + CH4. As curvas de acréscimo e 

decréscimo do fluxo de metano não estão sobrepostas, como mostra a Figura 4-2. 

Os processos de envenenamento e desenvenenamento do alvo de Ti não ocorrem 

no equilíbrio, ou seja, durante o incremento do fluxo de metano ocorre a formação 

de compostos cerâmicos na superfície do alvo de Ti. Quando o valor do fluxo de 

metano é reduzido estas espécies não são totalmente removidas do alvo de Ti, de 

modo que o número de átomos de titânio metálico arrancado do alvo diminui, o que 

resulta em um aumento na pressão total do gás de trabalho, pois o fluxo de metano  

permanece o mesmo. 
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Figura 4-2:Curvas de histerese para a deposição reativa de Ti + CH4 obtidas por 

“Triodo Magnetron Sputtering” para três valores de potência: a) 640 W, b) 910 W e 

c)1250 W. 
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A discussão anterior leva em consideração que a composição química do 

filme formado no alvo de titânio, durante o processo de sputtering, é semelhante à 

composição química do filme crescido no substrato, como demonstrado e discutido 

por Sundgren, utilizando a mesma técnica de deposição usada neste trabalho 

(Sundgren, et. al.; 1983).  
Uma provável explicação para este comportamento é que a deposição reativa 

utilizando gases de hidrocarbonetos possibilita a formação de nanocompósitos de 

TiC/aC:H. O filme formado na superfície do alvo de Ti é composto  por 

nanopartículas de TiC em uma matriz de C:H amorfo (Martin, 2003; B. Yang, 2006; 
Galvana, 2006 e Galvanb, 2006). Estes filmes são obtidos geralmente com elevadas 

porcentagens de metano no gás de trabalho utilizado para fazer o sputtering.  

O nanocomposíto de TiC/aC:H possui uma resistividade elétrica entre 500 e 

5000 µΩcm (Gulbinski, et al.;2005). O valor de resistividade depende da 

quantidade de carbono hidrogenado amorfo incorporado na estrutura do filme e da 

quantidade de TiC formado (Gulbinski, et al.;2005). Os valores de resistividade 

deste nanocomposíto são pelo menos uma ordem de grandeza maior que as 

resistividades elétricas do TiC e TiH2, respectivamente 68 µΩcm (Gulbinski, et 
al.;2005) e 86 µΩcm (Ito, et al.; 2006).  

Com o incremento da potência aplicada ao catodo ocorre uma redução na 

área entre as curvas de acréscimo e decréscimo de fluxo de CH4, como pode ser 

observado comparando as Figura 4-2-a, 4.2-b e 4-2-c. Na Figura 4-2-c, há uma 

significativa redução na histerese do processo. O incremento na potência resulta no 

aumento do número de íons (corrente elétrica) que atingem a mesma área do alvo 

de Ti. A tensão aplicada ao catodo foi de 310 VDC.  Este acréscimo no 

bombardeamento iônico do alvo de Ti favorece a remoção do filme dielétrico de 

aC:H/TiC formado sobre a superfície do alvo de Ti.  O resultado é uma maior oferta 

de átomos metálicos arrancados do alvo de Ti, o que contribui para que a área entre 

as curvas de acréscimo e decréscimo de fluxo de metano diminua.   

A presença de histerese nas curvas revela que o processo reativo para a 

obtenção do carbeto de titânio é mais complicado, no que diz respeito ao controle do 

processo. Quando ocorre uma pequena variação do fluxo de metano, resulta em 

uma grande variação da pressão parcial de metano no interior do reator. Isto resulta 

na mudança da quantidade de átomos de Ti arrancados do alvo, e de átomos de 

carbono e hidrogênio adsorvidos no filme, alterando drasticamente a composição 
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química dos revestimentos. Entretanto, mesmo ocorrendo a histerese não aconteceu 

a formação de arcos voltaicos durante o processo de sputtering sob elevados 

valores de fluxo de metano. O mesmo comportamento foi observado para a 

deposição reativa de titânio e nitrogênio. A presença de arcos elétricos é muito 

prejudicial para os componentes eletrônicos que compõem a fonte de potência, para 

as amostras revestidas e para os demais dispositivos de controle do processo.     

 

4.1.3 Taxas de deposição. 

As taxas de deposição são fortemente influenciadas pela quantidade de gás 

reativo presente no interior da câmara (Georgiev, 1986; Musil, 1990; Rohde, 1991; 
Fontana, 1998) como apresentado e discutido na seção 2.3. O conhecimento das 

taxas de deposição em função do fluxo de gás reativo é importante, pois permite 

controlar com maior precisão a espessura dos filmes monocoberturas ou 

multicoberturas e influencia a estrutura e as propriedades físicas dos filmes 

(Sundgren, et. al.; 1983).A Figura 4-3 mostra a taxa de deposição em função da 

razão entre o fluxo de gás reativo e o fluxo de argônio, para a potência de 640 W. A 

título de comparação, a taxa de deposição metálica de titânio (sem gás reativo) para 

este valor de potência e pressão é de 45 nm/mim.   
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Figura 4-3: Taxas de deposições em função da razão entre o fluxo de gás 

reativo e o fluxo de Argônio para potência 640 W 
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À medida que a quantidade de gás reativo aumenta no interior do reator, 

observa-se um decréscimo na taxa de deposição para ambas as deposições reativas 

de TiN e TiC. A razão deste decréscimo na taxa de deposição é que o gás reativo 

reage com o alvo de titânio permitindo à formação de camadas de nitretos (gás 

reativo N2) ou carbeto (gás reativo CH4) sobre sua superfície. Isto provoca uma 

redução na quantidade de átomos de titânio metálico ejetados do alvo, que ocorre 

devido a dois fatores: a) à medida que a razão entre o fluxo de Ar e o gás reativo (N2 

ou CH4) aumenta, no gás de trabalho, diminui a eficiência no processo de sputtering 

do Ti pelos íons de menor massa atômica, como é o caso do hidrogênio, carbono e 

nitrogênio; b) efeito do envenenamento do alvo de Ti pelos átomos que constituem o 

gás reativo, devido ao aumento da quantidade de fluxo de gás reativo no interior da 

câmara de processo. O envenenamento resulta em uma camada de compostos 

cerâmicos (carbeto ou nitreto) que possuem rendimentos de sputtering bem menores 

que o titânio metálico. Para as condições de deposição A3, A4, B3 e B4 a redução 

na taxa de deposição é bem menos pronunciada.  

4.1.4 Caracterização das fases e composição química. 

4.1.4.1 Deposição reativa Ti + N2 

A  Figura 4-4 mostra os resultados de difração de raios-X dos revestimentos 

juntamente com o teor de nitrogênio atômico (medido por WDS) incorporado na 

estrutura do revestimento para cada uma das condições de deposição, A1, A2, A3 e 

A4 da Tabela 3.4. Como referência também é mostrado o espectro de difração de 

um filme de titânio metálico. 



 

 

81

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

N= 0  % at.

α-Ti(1
00

)

TiN
(20

0)

TiN
(11

1)

α-T
i(1

01
)

A4 

A3 

A2 

A1 

Ti 

 

N=43,3 % at.  

N=41,9  % at. 

N=39,2 % at. 

N=16,8 % at.

C
on

t(u
.a

)

2θ(graus)

 

α-T
i(0

02
)

 
Figura 4-4: Difração de raios-X dos filmes obtidos com diferentes valores de fluxo de 

N2 no gás de  sputtering.  

 

O filme de titânio metálico possui uma estrutura hexagonal compacta (α-Ti) 

com forte orientação preferencial no plano (002). Observa-se sua presença nos 

espectros de difração raios X em amostra com recobrimento de TiN, dado que a 

maior espessura de filme de TiN depositado foi da ordem 1,3 µm, e a penetração 

dos raios-X detecta a camada intermediária de Ti depositada entre o revestimento e 

o substrato de silício. 

O incremento do fluxo de nitrogênio molecular e de sua pressão parcial, 

durante o processo de deposição, resulta em uma maior quantidade de nitrogênio 

atômico incorporado na estrutura do filme. Quando ocorre uma pequena variação de 

0,05 para 0,1 no valor da razão entre o fluxo de nitrogênio e de argônio, o teor de 

nitrogênio atômico incorporado no filme é significativamente alterado de 16,8 % para 

39,2 % at. Entretanto, quando o valor passa de 0,1 para 0,4 na razão Freativo/FAr a 
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quantidade de nitrogênio atômico incorporado na estrutura do filme altera-se muito 

pouco (39,2 % para 43,3 %). 

A menor quantidade de nitrogênio atômico na estrutura cristalina do filme 

depositado na condição A1 ocorre devido ao baixo valor do fluxo de N2, nestas 

condições de operação, não ocorrendo um severo envenenamento do alvo de Ti 

pelo gás reativo e resultando em uma maior quantidade de titânio ejetado do alvo e 

incorporando, conseqüentemente, mais titânio na estrutura do filme. 

A célula unitária da fase α-Ti aceita no máximo 22 % at. de nitrogênio em 

seus interstícios octaédricos na temperatura de 1050 °C (Metals Handbook, 1991). 
Entretanto, a deposição física a vapor é feita em temperaturas entre 300 e 500 ºC. A 

300ºC o Thermocalc indica um limite de solubilidade do nitrogênio no reticulado 

cristalino do titânio de cerca de 10% at. Como o processo de deposição física a 

vapor é um processo de não equilíbrio, a célula unitária da fase α-Ti pode ser 

forçada a aceitar mais átomos de nitrogênio que os 11% at., nestas temperaturas. 

Isto acontece porque os átomos adsorvidos no filme possuem uma baixa mobilidade 

(Sundgren, 1983). Para a condição de deposição A1 forma-se uma solução 

metaestável supersaturada de nitrogênio no titânio com 16,8 % at. de nitrogênio. O 

deslocamento dos picos de difração da condição A1 em relação ao filme de titânio 

puro na  Figura 4-4 é portanto, uma conseqüência deste aumento de nitrogênio 

atômico incorporado nos interstícios octaédricos da célula hexagonal da fase α-Ti. 

O início da formação da fase TiN com estrutura cF8 tipo NaCl, ocorre para as 

condições A2, A3 e A4, com orientação preferencial do plano (111) mais 

pronunciada para a condição A3. Neste intervalo relativamente grande de fluxo de 

gás reativo a composição química do revestimento não muda significativamente. O 

que é uma importante informação, que facilita o controle do processo durante a 

deposição. Além disto, pode-se optar por trabalhar em condições de deposição com 

valores de fluxo de N2 bem próximos da condição A2, visando obter maior taxa de 

deposição, e com isto, diminuir o tempo total de processo para obtenção do filme de 

TiN. Contudo, esta pequena mudança na quantidade de nitrogênio incorporado na 

estrutura cristalina do filme de 39,2 % at. para 43,3 % at. resulta em um 

deslocamento nos picos de difração para ângulos de difração mais baixos.  
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4.1.4.2 Deposição reativa Ti + CH4 

O incremento do fluxo de metano e de sua pressão parcial durante o processo 

de deposição resulta em percentuais atômicos(XPS) maiores de carbono 

incorporado na estrutura do filme como mostra a Figura 4-5. 
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Figura 4-5: Difração de raios-X dos filmes obtidos com diferentes valores de fluxo de 

metano  no gás de  sputtering.  

 

Na temperatura de 928ºC a solubilidade de carbono no Ti é de 1,4 % at. e na 

temperatura de 300ºC, de acordo com o Thermocalc é de 0,07 at %. Para a 

condição B1 temos a formação da fase α-Ti (hc) supersaturada com 10,8 at. % de 

carbono incorporado na estrutura do filmes. As condições B2 e B3 possuem 

respectivamente 18,4 % e 32,3 % de carbono atômico incorporado na estrutura cF8 

tipo NaCl da fase TiC. Na Figura 4-5 observa-se um deslocamento do pico de 

difração de raios X, referente ao plano (111), para valores mais baixos de 2θ  à 

medida que o teor de carbono incorporado na estrutura do filme aumenta. O 
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deslocamento dos picos de difração pode ser atribuído ao estado de tensões 

internas e mudança da composição química do revestimento (Inoue, et al. 2000). O 

filme obtido na condição B3 possui uma forte orientação preferencial no plano (111), 

favorecida pelas condições de deposição usadas para o seu crescimento (taxa de 

deposição de 18nm/min, bias de -40 VDC e FCH4 de 4,0 sccm). Os parâmetros de 

rede calculados a partir do plano (111) são de 4,307 Å e 4,351 Å para as condições 

B2 e B3, respectivamente. Para o composto estequiométrico livre de tensão residual 

o parâmetro de rede da célula unitária é 4,318 Å (JCPDS 89-3828).  Na condição B4, 

somente os picos de difração referentes à fase α-Ti foram detectados, oriundos da 

camada intermediária de Ti. Os picos de difração de raios X da fase TiC não 

aparecem no espectro de difração de raios x devido, provavelmente, à sua pequena 

fração volumétrica e o tamanho dos cristais de TiC, que são da ordem de 

nanômetros (Cullity, 1956.). Na condição B4 temos 81,9 at. % de carbono na 

estrutura da camada.  
Para o filme depositado na condição B4, que não apresentou picos 

característicos de difração, realizou-se espectroscopia Raman e espectroscopia 

XPS, cujos resultados encontram-se nas Figuras 4-6 e 4-7.  
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Figura 4-6: a) Espectro de XPS do filme de TiC/a-C:H obtido na condição B4 para o 

pico C1s com os picos referentes as estruturas usadas no ajuste. 
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Figura 4-7: Espectro Raman, laser com comprimento de onda de 514,5 nm, do 

revestimento depositado na condição B4. 

 

As Figuras 4-6 e 4-7 mostram os espectros de XPS (C1s) e o espectro Raman 

para a condição de deposição B4. As estruturas O-C=O e C-O são provenientes da 

camada de óxidos superficiais com espessura de 3-4 nm analisada. A formação da 

fase aC:H foi observada por ambas as técnicas.  No espectro Raman observa-se 

dois picos assimétricos. O primeiro pico próximo a 1345 cm-1, que é conhecida como 

pico G (Grafitic, sp2) e reflete os planos grafíticos distorcidos. O segundo pico em 

1580 cm-1 é conhecido como pico D (Disorder, sp2-sp3) é geralmente atribuído a 

desordem criada palas ligações sp3 no aC:H.  

As estruturas C-H com energia de ligação de 284,6 eV e C-Ti com energia de 

ligação de 281,8 eV foram observadas por XPS, comprovando a formação da fase 

amorfa e da fase cristalina para o filme depositado na condição B4. Nesta condição 

temos um filme composto de uma matriz amorfa de carbono hidrogenado e de 

cristais de TiC.   



 

 

86

462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451

Ti0(Ti-C) no TiC

 

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

)

Energia de ligação (eV)

Ti2p(Ti-O) no TiO2

B4

B3

B2

B1

a)

 

462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451

Ti
-C

 2
p1

/2

Ti
 2

p1
/2

Ti
O

x 2
p3

/2

 Dados
 Ajustado

 

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

)

Energia de ligação (eV)

Ti2p

B2

b)

Ti 2p3/2

Ti
-C

 2
p3

/2

TiO2 2p3/2

 
 Figura 4-8: Espectros de XPS  do pico Ti2p: a) filmes obtidos com diferentes fluxos 

metano no gás de trabalho e b) estruturas usadas para o ajuste dos espectros 

experimentais.  

 Na Figura 4-8-a destaca-se a contribuição da estrutura Ti-O da fase TiO2 no 

pico Ti2p. Observa-se que sua contribuição no pico do Ti2p vai decrescendo quando 

a quantidade de carbono atômico incorporado no filme vai aumentando. A energia 

de ligação referente ao Ti metálico localiza-se em 454 eV; observa-se um 

deslocamento do pico para valores de energia de ligação referentes a estrutura  Ti-
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C, cujo valor de energia de ligação é de 455,4 eV, na medida que a quantidade de 

metano presente no gás de sputtering aumenta. Isso mostra que a fração entre as 

estruturas Ti-C/Ti está crescendo. Utilizando os espectros da Figura 4-8-a 

determinou-se esta fração para as condições B1, B2, B3 e B4. Os valores são 

respectivamente, 0,14, 0,27, 0,43 e 0,49. O incremento da fração Ti-C/Ti indica que 

mais átomos de carbono estão ocupando os interstícios da célula unitário (tipo NaCl)  

do TiC. Neste caso a contribuição do Ti metálico no pico Ti2p é decorrente dos 

vazios intersticiais que existem em sua célula unitária.   

O resultado desta maior incorporação de átomos de carbono dentro da célula 

unitária provoca um deslocamento do pico de difração de raios X  para valores 

menores do ângulo de difração à medida que a quantidade de carbono incorporado 

no filme aumenta, como mostra os espectros da Figura 4-5. 

A quantidade relativa da fase TiC em relação  à fase amorfa de aC:H, 

desprezando a presença do oxigênio na camada analisada por XPS foi calculada. A 

relação TiC/aC:H para a condição B4 é de 0,11; nas demais condições de deposição 

não foi observada a formação da fase amorfa de carbono hidrogenado. A formação 

da fase amorfa aC:H é favorecida pela maior quantidade de metano presente no gás 

de trabalho, o que é conseqüência do envenenamento do alvo de Ti pelas espécies 

do tipo CHx, contribuindo para que o revestimento depositado na condição B4 tenha 

a fase amorfa de carbono  hidrogenado. 

4.1.5 Propriedades mecânicas. 

 A Figura 4-9 mostra a dureza e o módulo de elasticidade em função da 

porcentagem atômica de nitrogênio dos filmes obtidos por deposição reativa Ti +N2. 

A dureza e o módulo de elasticidade reduzido foram obtidos pela técnica de 

nanoindentação instrumentada. O módulo de elasticidade aumenta com o 

incremento do teor de nitrogênio atômico incorporado na estrutura do filmes. A 

dureza tem comportamento semelhante e aumenta com o aumento do teor de 

nitrogênio. A partir de 39,2 % at. de nitrogênio incorporado na estrutura do 

revestimento consegue-se valores de dureza em torno de 29 GPa. O maior valor de 

dureza obtido para a deposição reativa usando nitrogênio foi para a condição de 

deposição A3. Na Figura 4-4 o resultado de difração de raios x referente ao filme de 

TiN obtido na condição A3 possui maior intensidade de reflexão do plano (111) 

comparando com os filmes obtidos nas condições de deposição A2 e A4. Os tempos 
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de contagem utilizados nas medidas são os mesmos. Provavelmente esta orientação 

preferencial contribui para que o valor de dureza do filme de nitreto de titânio da 

condição A3 seja ligeiramente maior que os filmes obtidos nas condições A2 e A4.     
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Figura 4-9: Dureza e módulo de elasticidade reduzido em função do teor de 

nitrogênio atômico. 

 

A Figura 4-10 mostra a dureza e o módulo de elasticidade reduzido em função 

da porcentagem atômica de carbono dos filmes da segunda série de experiências, 

condição B. Tanto a dureza quanto o módulo de elasticidade crescem com o 

aumento do teor de  carbono, apresentando um comportamento de crescimento 

monotônico, seguido por uma subseqüente queda. O valor máximo ocorre quando o 

teor de carbono atômico atinge 32,3 % (B3); neste caso temos a formação da fase 

TiC com forte textura (111), sem a presença da fase amorfa. A condição B4 com 

81,9 % at. de carbono incorporado na estrutura do filme é formada por uma fase 

amorfa de C:H “mole” e uma fase cristalina de TiC “dura”. O resultado desta “mistura 

de materiais” resulta em um valor de módulo de elasticidade reduzido baixo, com um 

alto valor de dureza, quando comparado ao revestimento de titânio metálico. 

Portanto, as propriedades mecânicas muito particulares do revestimento depositado 

na condição B4 é uma conseqüência da sua composição química e estrutural. Estes 

fatores combinados são responsáveis pelo baixo módulo de elasticidade reduzido de 

138,5 GPa e valor de dureza relativamente alto de 15 GPa. 
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Figura 4-10: Dureza e módulo de elasticidade reduzido em função do teor de 

carbono atômico. 

 

A Tabela 4.1 mostra a espessura, a profundidade máxima de indentação 

(hmax), a dureza e o módulo de elasticidade reduzido para cada uma das condições 

de deposição mostradas nas Tabela 3.4 e Tabela 3.5. Observa-se que a 

profundidade máxima de penetração do indentador não superou os 10% da 

espessura dos filmes analisados. 
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Tabela 4.1:  Espessura, profundidade máxima de indentação, dureza e módulo de 

elasticidade reduzido dos filmes. 

 hmax(nm) H (GPa) E* (GPa) e (µm) 

A1 82,2 ± 1,9 13,9 ± 0,6 173,9 ± 3,3 0,8 

A2 79,8 ± 1,1 29,0 ± 0,8 272,0 ± 4,6 1,2 

A3 32,6 ± 1,1 30,6 ± 1,2 280,3 ± 6,8 0,7 

A4 34,0 ± 0,9 28,8 ± 1,1 295,0 ± 7,6 0,9 

B1 123,6 ± 1,5 10,9 ± 0,3 163,7 ± 2,2 1,5 

B2 101,5 ± 1,9 17,9 ± 0,7 193,0 ± 4,8 1,3 

B3 73,2 ± 0,7 38,2 ± 1,0 287,4 ± 3,5 1,5 

B4 117,4 ± 1,5 15,0 ± 0,5 138,4 ± 2,0 2,0 

Ti 109,4 ± 3,1 5,7 ± 0,3 146,5 ± 3,4 1,1 

 

Utilizando as duas deposições reativas consegue-se alterar os valores de 

dureza e de módulo de elasticidade reduzido entre 10,9 GPa e 38,2 GPa e 138,4 

GPa e 295 GPa respectivamente. A mudança é conseqüência da alteração da 

composição química e da estrutura do revestimento. Os valores de dureza dos filmes 

depositados nas condições A1 e B4 são iguais, mas apresentam 25 % diferença no 

módulo de elasticidade reduzido. Neste caso é possível produzir revestimentos com 

mesmo valor de dureza e diferentes valores de módulo de elasticidade reduzido, de 

forma semelhante à conseguida por Musil (Musil et. al.; 2002).  
A Tabela 4.2 mostra os valores de recuperação elástica, razão H/E* e o valor 

da relação H3/E*2 dos filmes obtidos por deposição reativa utilizando nitrogênio e 

metano. 
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Tabela 4.2: Valores de recuperação elástica, razão H/E* e relação H3/E*2 dos 

revestimentos (carga 4,0mN). 

Filme we (%) H/E*x10-2 H3/E*2 x 10-2

A1 47± 2 8,0 ± 0,4 9,1 ± 1,5 

A2 63 ± 1 10,7± 0,3 32,3 ± 3,2 

A3 59  ± 2 10,9 ± 0,5 36,5 ± 4,3 

A4 58 ± 2 9,8 ± 0,5 27,4 ± 3,3 

B1 43 ± 1 6,7 ± 0,2 4,8 ± 0,7 

B2 57 ± 2 9,3 ± 0,4 15,4 ± 2,2 

B3 77 ± 1 13,3 ± 0,4 67,5 ± 5,5 

B4 74 ± 1 10,8 ± 0,4 17,6 ± 2,5 

 

Os revestimentos obtidos nas condições A4 e B2 apresentam 58 % de 

recuperação elástica e 0,098 de razão H/E* e uma diferença nos valores da relação 

H3/E*2 de duas vazes. As alterações de dureza e de módulo de elasticidade reduzido 

ocorrem pela mudança na composição química dos revestimentos como mostram as 

Figura 4-9 e Figura 4-10. Os revestimentos A1 e B1 apresentam valores de 

recuperação elástica próxima à 45 %, com valores distintos de dureza, de módulo de 

elasticidade reduzido, de relação H3/E*2 e de razão H/E*. De forma semelhante os 

revestimentos obtidos nas condições B3 e B4 que apresentam o mesmo valor de 

recuperação elástica próximo de 75 % e valores distintos nas demais características 

mecânicas. A dureza e a relação H3/E*2 dos filmes obtidos na condição B2 e B4 são 

similares, mas apresentam diferentes valores de H/E*, we e  E*.  

Para muitos materiais cerâmicos é difícil desvincular a relação entre a dureza 

e o módulo de elasticidade. Na maioria dos casos altos valores de dureza são 

acompanhados de elevados valores nos módulos de elasticidade, como mostra a 

Tabela 4.1. Nos processos de deposição de revestimentos é possível, por exemplo, 

tornar independente a relações entre a dureza, o módulo de elasticidade e a 

recuperação elástica, com certas limitações, como discutido por Musil (Musil et. al.; 
2002). Os autores obtiveram resultados que demonstram este comportamento, 

utilizando os revestimentos de Ti-Mo-N, Ti-Si-N, Zr-Y-N e Zr-Cu-N obtidos por 

magnetron sputtering. Todos os quatro revestimentos são nanocompósitos. (Musil et 
al; 2002).  
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Os dois parágrafos anteriores nos mostram que é possível “criar” 

revestimentos com o mesmo valor de dureza e diferentes valores de módulo de 

elasticidade reduzido ou com mesmo valor de recuperação elástica e diferentes 

valores de dureza, por exemplo. As observações mencionadas anteriormente têm 

suas limitações. Os fatores decisivos para atingir este objetivo são o controle do 

processo de deposição e a composição química do revestimento. Estes dois fatores 

são determinantes para alterar a estrutura do revestimento e conseqüentemente 

influenciar suas propriedades físicas. Dentro de certos limites pode-se selecionar o 

tipo de revestimento e suas propriedades de acordo com a aplicação desejada. 

4.1.6 Rugosidade  e microestrutura  dos filmes depositados sobre o Si 

Os parâmetros de superfície foram medidos utilizando microscopia de força 

atômica com escaner de 30 X 30 µm e as Figuras 4-11 a 4-18 mostram as imagens 

de microscopia de força atômica (AFM) obtidas em representação 3D e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) da seção de fratura do filme. 

 
Figura 4-11: a) Imagem de AFM, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2  e b) Imagem 

obtida por MEV da seção de fratura dos filme depositado na condição A1. 

a) b) 
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Figura 4-12: a) Imagem de AFM, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2  e b) Imagem 

obtida por MEV da seção de fratura dos filme depositado na condição A2. 

 

 
Figura 4-13: a) Imagem de AFM, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2  e b) Imagem 

obtida por MEV da seção de fratura dos filme depositado na condição A3. 

 
 

b) 

b) 

a) 

a) 
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Figura 4-14: a) Imagem de AFM, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2  e b) Imagem 

obtida por MEV da seção de fratura dos filme depositado na condição A4. 

 

 
Figura 4-15: a) Imagem de AFM, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2  e b) Imagem 

obtida por MEV da seção de fratura dos filme depositado na condição B1. 

 

 

b) 

b) a) 

a) 
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Figura 4-16: a) Imagem de AFM, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2  e b) Imagem 

obtida por MEV da seção de fratura dos filme depositado na condição B2. 

 

 
Figura 4-17: a) Imagem de AFM, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2  e b) Imagem 

obtida por MEV da seção de fratura dos filme depositado na condição B3. 

 

 

b) 

b) a) 

a) 



 

 

96

 
Figura 4-18: a) Imagem de AFM, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2  e b) Imagem 

obtida por MEV da seção de fratura dos filme depositado na condição B4. 

 

A Tabela 4.3 resume os parâmetros de superfície obtidos por microscopia de 

força atômica em modo dinâmico, a partir das figuras anteriormente mostradas. 

Observa-se que os valores de Sa (rugosidade média) e Srms (rugosidade quadrática 

média) são semelhantes e praticamente não são afetados pela mudança do fluxo de 

nitrogênio ou de metano. De acordo com (Ohring, 2002) os parâmetros de superfície 

são afetados principalmente pela energia cinética dos íons que colidem com a 

superfície dos revestimentos. Em todas as condições de deposição seja na série A, 

ou na série B a tensão de polarização foi de -40 VDC e por esta razão os parâmetros 

de superfície tendem a ser semelhantes.  

 

Tabela 4.3: Parâmetros de superfície dos filmes. 

Condição Sa (nm) Srms (nm)

A1 2,2 2,8 

A2 1,5 1,9 

A3 1,3 2,0 

A4 1,9 2,5 

B1 1,5 2,0 

B2 2,4 3,0 

B3 2,2 2,7 

B4 1,5 2,0 

 

b) a) 
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A microestrutura dos revestimentos depositados nas condições A2, A3, A4 e 

B3 são semelhantes à microestrutura correspondente a zona T do diagrama de 

Thornton. Devido às condições de nucleação e crescimento utilizadas  nestes filmes 

ocorre a formação de grãos fibrosos, não bem definidos como mostram as imagens 

de MEV nas  Figura 4-12-b, Figura 4-13-b, Figura 4-14-b e Figura 4-17-b. Para o 

revestimento depositado na condição B3 (Figura 4-17-b) os grãos fibrosos 

apresentam o menor diâmetro das fibras entre todas as condições de deposições 

anteriormente mencionadas. Outro aspecto interessante é que devido ao estado de 

tensões residuais de compressão o filme depositado na condição A4 encontra-se 

curvado, como mostra a Figura 4-14-b. 

Não foi possível observar grãos colunares ou grãos fibrosos, através de 

microscopia eletrônica de varredura, nos filmes obtidos nas deposições A1 e 

B1 como mostram as Figura 4-11-b e Figura 4-15-b.  

O filme obtido na condição B2 apresenta uma microestrutura com um 

crescimento colunar irregular, os quais se tornam interrompidos ao longo de sua 

espessura, como se vê na Figura 4-16-b.  
A microestrutura do filme obtido na condição B4 não corresponde a nenhuma 

das zonas do diagrama de Thornton, como se observa na Figura 4-18. Este 

revestimento é composto de uma matriz amorfa e cristais de dimensões da ordem de 

poucos nanômetros. O mais indicado neste caso seria microscopia de transmissão 

de alta resolução para observar o tipo de microestrutura do revestimento.    

4.1.7 Nanoesclerometria.   

Os ensaios de nanoesclerometria instrumentada foram realizados com os 

procedimentos descrito na seção 3.8.4.  

A Figura 4-19 mostra a variação da profundidade residual em função da carga 

normal aplicada durante o ensaio, para as condições A e B. Observa-se uma 

variação praticamente linear entre a profundidade residual e a carga aplicada. Para 

a condição B1 a inclinação da curva é bem mais acentuada que para as outras 

condições de deposição.  
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Figura 4-19: Profundidades residuais dos filmes A e B em função da carga normal  

aplicada. 

 

Na abordagem do presente trabalho supõe-se que a profundidade residual 

está relacionada com a quantidade de material removido  e com a deformação 

elastoplástica do filme. Entretanto, obter uma relação quantitativa para o “volume 

removido” em função da  formação de “pile-up” ou “sink-in”, do volume recuperado 

elasticamente e da profundidade residual não é simples como destacou Torrance 

(Torrance, 1980).  
A Figura 4-20 mostra as imagens de AFM dos ensaios de nanoesclerometria 

para os filmes obtidos nas condições B1 e A3.  
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Figura 4-20: Imagens de AFM mostrando os riscos com diferentes cargas: a) filme 

depositado na condição B1 e b) filme depositado na condição A3. 

 

Na condição B1 observa-se a formação de “pile-up” nas bordas do risco, 

como mostra a Figura 4-20-a. Já na Figura 4-20-b observa-se um alisamento da 

superfície ao longo do risco após o ensaio de nanoesclerometria. Este 

comportamento foi observado para as condições A1, A2, A3, A4, B2, B3, e B4, não 

tendo sido observada a formação de “pile-up” ou “sink-in”. Nestes revestimentos não 

foram observadas partículas de desgaste (“debris”), trincas ou falha de adesão 

700µN 
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1300µN 
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700µN 

1000µN 

b) 
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coesiva ou adesiva ao longo do risco. Nestes casos a carga aplicada é suficiente 

apenas para deformar as asperezas presentes nos revestimentos.   

A variação da profundidade residual em função da carga para a condição B1 

é diferenciada, como se vê na Figura 4-19,. Podemos simplificar o caso anterior 

como perfeitamente plástico,  admitindo que a relação entre tensão e deformação do 

revestimento seja constante e corresponde a tensão de escoamento. Para os 

revestimentos obtidos nas demais condições A1, A2, A3, A4, B2, B3 e B4 como 

elastoplástico ideal. A formação de “pile-up” ou “sink-in” foi utilizada como critério na 

classificação dos regimes de contato.  

As Figuras 4-21 e 4-22 mostram a profundidade residual em função das 

propriedades mecânicas comumente utilizadas para descrever o comportamento 

mecânico em revestimentos duros (Musil et al; 2002; Leyland e Matthews, 2000). 
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Figura 4-21: Profundidade residual em função do: a)Módulo de elasticidade reduzido 

e b) Dureza. Carga normal aplicada de 1,3 mN 
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Figura 4-22: Profundidade residual em função da: a) Razão H/E*, b) Relação H3/E*2 

e c) Recuperação elástica. Carga normal aplicada de 1,3 mN 
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Tabela 4.4: Dureza, módulo de elasticidade, recuperação elástica, razão H/E*, 

relação H3/E*2 e profundidade residual.  

Filmes H(GPa) E*(GPa) we(%) H/E*x10-2 H3/E*2 x 10-2 hresidual(nm)1300µN 

B3 38,2 ± 1,0 287,4 ± 3,5 77 ± 1 13,3 ± 0,4  67,5 ± 5,5 1,2 ± 0,8 

A4 28,8 ± 1,1 295,0 ± 7,6 58 ± 2 9,8 ± 0,5 27,4 ± 3,3 3,9 ± 0,7 

A1 13,9 ± 0,6 173,9 ± 3,3 47 ± 2 8,0 ± 0,4 9,1 ± 1,5 8,3 ± 1,1 

B1 10,9 ± 0,3 163,7 ± 2,2 43 ±1 6,7 ± 0,2 4,8 ± 0,7 23,7 ± 2,5 

 

Na Tabela 4.4 observa-se que maiores valores de dureza são acompanhados 

por altos valores de módulo de elasticidade reduzido. Este revestimento apresenta 

profundidade residual semelhante ao filme obtido na condição B3 como mostra a 

Figura 4-21. Nos demais revestimentos o incremento da dureza e do módulo de 

elasticidade resultam em decréscimo da profundidade residual.  

 

Tabela 4.5: Dureza, módulo de elasticidade, recuperação elástica, razão H/E*, 

relação H3/E*2 e profundidade residual para dois revestimentos com mesmo valor de 

dureza. 
Filmes H(GPa) E*(GPa) we(%) H/E*x10-2 H3/E*2 x 10-2 hresidual(nm)1300µN)

A1 13,9 ± 0,6 173,9 ± 3,3 47 ± 2 8,0 ± 0,4 9,1 ± 1,5 8,3 ± 1,1 

B4 15,0 ± 0,5 138,4 ± 2,0 74 ± 1 10,8 ± 0,4 17,6 ± 2,5 1,8 ± 0,9 

 

A Tabela 4.5 resume as características mecânicas dos revestimentos obtidos 

na condição A1 e B4. Os valores de dureza, dentro do desvio padrão das medidas, 

são muito próximos e os módulos de elasticidade reduzido diferem em 25 %. 

Podemos observar o efeito que o módulo de elasticidade tem na profundidade 

residual. Quando reduzimos o valor do módulo de elasticidade reduzido, sem mexer 

na dureza, é possível distribuir a mesma carga em uma área maior. O resultado é 

um menor valor de profundidade residual. Neste caso a superfície do revestimento 

B4 se adapta mais facilmente à forma do penetrador do que o revestimento A1, sem 

sofrer deformação.  
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Tabela 4.6: Dureza, módulo de elasticidade, recuperação elástica, razão H/E*, 

relação H3/E*2 e profundidade residual para dois revestimentos com mesmo valor de 

recuperação elástica e razão H/E*. 
Filmes H(GPa) E*(GPa) we(%) H/E*x10-2 H3/E*2 x 10-2 hresidual(nm)1300µN

A4 28,8 ± 1,1 295,0 ± 7,6 58 ± 2 9,8 ± 0,5 27,7 ± 3,3 3,9 ± 0,7 

B2 17,9 ± 0,7 193,0 ± 4,8 57 ± 2 9,3 ± 0,4 15,4 ± 2,2 5,6 ± 1,6 

 

A Tabela 4.6 mostra dois revestimentos obtidos com mesmos valores de 

recuperação elástica e razão H/E*. Estes apresentam distintos valores de dureza e 

de módulo de elasticidade, mas apresentam valor semelhante de hresidual.  Neste 

caso, a recuperação elástica e a razão H/E* têm um importante papel na resistência 

ao risco do revestimento, neste tipo de ensaio.  

 

Tabela 4.7: Dureza, módulo de elasticidade, recuperação elástica, razão H/E*, 

relação H3/E*2 e profundidade residual para dois revestimentos com mesmo valor de 

recuperação elástica .  
Filmes H(GPa) E*(GPa) we(%) H/E*x10-2 H3/E*2 x 10-2 hresidual(nm)1300µN

B3 38,2 ± 1,0 287,4 ± 3,5 77 ± 1 13,3 ± 0,4  67,5 ± 5,5 1,2 ± 0,8 

B4 15,0 ± 0,5 138,4 ± 2,0 74 ± 1 10,8 ± 0,4 17,6 ± 2,5 1,8 ± 0,9 

 

A  Tabela 4.7 mostra dois revestimentos que possuem a mesma recuperação 

elástica e as demais características mecânicas bem distintas. Novamente aparece o 

revestimento depositado na condição B4. Este filme possui dureza de 15 GPa que é 

2,5 vezes menor que o revestimento obtido na condição B3, mas seus valores de 

profundidade residual são iguais.  

As observações anteriores chamam a atenção para as características 

mecânicas H/E*, recuperação elástica e relação H3/E*2 as quais afetam a 

profundidade residual.  Entretanto, não existe uma expressão que possa ser 

formulada utilizando todas estas características mecânicas e a profundidade 

residual. Os resultados apresentados mostram que estas características são 

importantes e determinantes na resistência ao risco de um revestimento, nos 

ensaios de nanoesclerometria.  
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4.2 RF Diodo magnetron Sputtering 

4.2.1 Taxas de deposição. 

A Figura 4-23 mostra a taxa de deposição em função da porcentagem de gás 

reativo no interior do reator para o RF Diodo Magnetron Sputtering para o nitrogênio 

e o metano. A taxa de deposição metálica é de 40 nm/min. Quando a quantidade de 

gás reativo presente no interior do reator aumenta, há um decréscimo acentuado na 

taxa de deposição das duas deposições reativas. Isto ocorre devido ao fenômeno de 

envenenamento do alvo pelos átomos do gás reativo utilizado no gás de trabalho, 

como já discutido na seção 4.1.3. 
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Figura 4-23: Taxa de deposição em função da porcentagem de gás reativo (potência 

500 W). 

4.2.2 Fases e composição química.  

As Tabelas 3-6 e 3-7 mostram as condições em que os filmes foram 

depositados sobre silício monocristalino, aços AISI D2 e AISI H13 temperados e 

revenidos. A letra “α” refere-se à deposição reativa de Ti + N2 e a letra “β” refere-se à 

deposição reativa de Ti + CH4. A Figura 4-24 mostra os resultados de difração de 

raios X para a deposição reativa Ti + N2. Em todas as condições observam-se picos 

de difração oriundos da camada intermediária de Ti depositada, deslocados devido à 

presença de tensões residuais. 
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 O filme obtido na condição α1 possui 8,2 % at de nitrogênio em sua estrutura, 

formando-se a fase α-Ti, com estrutura hexagonal compacta, com os átomos de 

nitrogênio ocupando os sítios octaédricos da célula unitária do Ti. Apresenta, além 

disso, forte orientação preferencial do plano (100). A maior quantidade de titânio no 

revestimento é devido ao baixo teor de N2 no gás de trabalho; nestas condições não 

ocorre um envenenamento severo do alvo de Ti pelo nitrogênio, pois a taxa de 

deposição é bem próxima à do titânio metálico, como mostro o gráfico da Figura 

4-23.  
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Figura 4-24: Difração de raios X dos revestimentos obtidos por deposição reativa via 

diodo RF Magnetron Sputtering: a) Condição α1 e b) α2, α3 e α4. 

 

A formação da fase TiN, com estrutura cF8 tipo NaCl, ocorre para as 

condições de deposição α2, α3 e α4, que possuem concentração atômica de 

nitrogênio em torno de 52 % at. A maior quantidade de nitrogênio atômico no 

revestimento é devido à maior oferta de N2 presente no gás de trabalho; nestas 

condições de operação, ocorre o envenenamento do alvo de Ti pelo N2, que é 

comprovado pelas baixas taxas de deposição, bem menores que as do titânio 
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metálico, como mostro o gráfico da Figura 4-23. Nota-se que os picos da fase TiN 

encontram-se deslocados para ângulos mais baixos, em relação às linhas tracejadas 

indicativas de posições referentes à estrutura livre de tensão residual (JCPSS 87-

0628). O deslocamento dos picos indica que os filmes depositados nas condições 

α2, α3 e α4 possuem estado de tensão residual de compressão.  
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Figura 4-25: Difração de raios X dos revestimentos obtidos por deposição reativa 

diodo RF Magnetron Sputtering: a) Condição β1, β2 e β3. 

 

A Figura 4-25 mostra os resultados de difração de raios X para a deposição 

reativa Ti + CH4. Em todas as condições observam-se os picos de difração 

provenientes da camada intermediária de Ti depositada. Para as condições de 

deposição  β1, β2 e β3 observa-se por técnicas WDS um aumento crescente na 

quantidade de carbono incorporado na estrutura do revestimento; este aumento do 

teor de carbono ocorre devido à maior oferta de metano presente no volume do gás 

de sputtering. A maior oferta de metano resulta em um maior envenenamento do 

alvo de titânio pelas espécies do tipo CHx, fazendo com que a quantidade de Ti 

metálico decresça, contribuindo para a redução na taxa de deposição do filme como 

mostra a Figura 4-23. Para estas três condições de deposição ocorre a formação da 

fase TiC, com estrutura cF8 tipo NaCl, os picos de difração encontram-se 
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deslocados em relação às linhas tracejadas. As linhas indicam a posição do pico de 

difração, da fase TiC, para a estrutura livre de tensão residual (JSPDS 89-3828). 

Para a condição  β1 os picos de difração da fase TiC estão deslocados para ângulos 

de difração maiores e para as condições β2 e β3 os picos de difração estão 

deslocados para ângulos menores. Esta diferença no estado de tensão interna dos 

revestimentos está associada ao processo de crescimento do filme. Picos de 

difração de baixa intensidade, do carbeto de titânio, foram detectados por difração 

de raios-X para a condição β3. Para a fase amorfa, o método analítico utilizado foi 

espectroscopia Raman, mostrado na Figura 4-26.   

Nesta análise observam-se dois picos assimétricos. O primeiro pico próximo a 

1380 cm-1, que é conhecida como pico G (Grafitic, sp2) e reflete os planos grafíticos 

distorcidos. O segundo pico em 1570 cm-1 é conhecido como pico D (Disorder, sp2-

sp3) é geralmente atribuído a desordem criada palas ligações sp3 no aC:H. 
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Figura 4-26:  Espectro Raman do revestimento obtido na condição de deposição β3 

obtido por RF diodo magnetron sputtering.  

 

Para a condição β4, a quantificação da porcentagem de carbono incorporada 

na estrutura do filme ficou comprometida, pela presença da camada intermediária de 

Ti. A espessura do revestimento obtido na condição β4 é de 1,0 µm. Na análise por 

WDS a profundidade de análise é da ordem de alguns micrometros e neste caso o 
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titânio presente no filme que compõe a interface contribui na quantificação de titânio 

atômico presente no filme depositado sobre ele. 

A deposição reativa utilizando gases de hidrocarbonetos tem sido 

amplamente utilizada para a obtenção de nanocompósitos de TiC/aC:H. Estes filmes 

possuem boas propriedades mecânicas e excelentes propriedades tribológicos 

(Martin, 2003; B. Yang, 2006; Galvana, 2006 e Galvanb, 2006). São formados por 

nanopartículas de TiC em uma matriz de C:H amorfo. Os revestimentos são obtidos 

em elevadas porcentagens de metano no gás de trabalho utilizado para fazer o 

sputtering. A maior quantidade de carbono incorporada na estrutura dos filmes, nas 

condições B4 e β3, ocorre devido ao enriquecimento de espécies CHx no gás de 

trabalho, durante o processo de sputtering, justificado ainda pelo fato do potencial de 

ionização das espécies CHx ser menor que a do Ar [CH4(12,98 eV), CH3(9,84 eV), 

CH2(10,39 eV), CH (10,90 eV) e Ar(15,76 eV)] (Kulikovsky, 2005). Assim, a 

ionização das espécies CHx é energeticamente mais favorável e se dá através de 

um processo de colisão íon-elétron no plasma. Esta maior oferta de espécies CHx  

resulta em uma maior incorporação de carbono e hidrogênio na estrutura dos filmes 

da condição β3 e B4, possibilitando a formação de filmes de nanocompósitos de 

TiC/aC:H. 

4.2.3 Propriedades mecânicas. 

As curvas mostradas nas Figura 4-27 e Figura 4-28 correspondem ao valor 

médio da dureza obtido para cada uma das condições de deposições. O valor de 

dureza e de módulo reduzido referentes à condição β4 não são mostrados, pois não 

foi possível determiná-las, devido à morfologia  do filme depositado nesta condição 

como se vê na Figura 4-36.  

A Tabela 4.8 mostra os valores de espessura do revestimento determinadas 

por microscopia eletrônica de varredura, valores de dureza e módulo reduzido 

determinadas pela técnica de nanoindentação instrumentada. 
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Tabela 4.8: Dureza, módulo de elasticidade reduzido e espessura dos revestimentos 

obtidos por RF Magnetron Sputtering. 

Condição H (GPa) E* (GPa) e(µm) 
α1 9,5 ± 0,9 161,6 ± 10,6 3,3 

α2 20,1 ± 1,0 275,8 ± 7,9 2,5 

α3 25,6 ± 0,9 270,9 ± 4,0 2,0 

α4 28,6 ± 1,6 283,8 ± 8,5 2,0 

β1 11,9 ± 0,6 171,5 ± 4,1 2,9 

β 2 33,7 ± 1,4 259,9 ± 5,0 2,1 

β 3 14,3 ± 1,1 135,1 ± 5,0 2,3 
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Figura 4-27: Curvas de carregamento e descarregamento dos filmes obtidos para a 

deposição reativa Ti + N2. 
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Tabela 3.6
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Figura 4-28: Curvas de carregamento e descarregamento das camadas obtidas para 

a deposição reativa titânio e metano. 

  

Para os revestimentos obtidos por deposição reativa com a mistura de Ar + N2 

ocorre um acréscimo de dureza, quando aumenta a quantidade de nitrogênio no 

interior do reator. O valor do módulo de elasticidade reduzido permanece 

praticamente constante para as condições α2, α3 e α4, nas quais ocorre  a 

formação da fase TiN, confirmada por difração de raios-X e por análise de 

composição química WDS (Figura 4-24-b). Os valores de dureza variam entre 20 e 

28 GPa. Neste caso, a dureza passa a depender de outros fatores, tais como, o 

tamanho de grão do revestimento, tensão residual interna e da microestrutura dos 

revestimentos. Na condição α1 temos um baixo valor de dureza, que é justificado 

pela composição química. Neste revestimento temos apenas 8,2 % at. de nitrogênio 

atômico, incorporado na estrutura hexagonal compacta da fase α-Ti.      

Já para os filmes obtidos com a mistura de Ar + CH4, o valor máximo de 

dureza (33,7 GPa) corre para a condição β2, com 57 % at. de carbono. Os 

resultados de composição química (WDS) e de difração de raios-X (Figura 4-25-b) 

comprovam a formação da fase TiC. Para a condição β3 ocorre um decréscimo de 

dureza e de módulo de elasticidade reduzido, devido à formação da fase amorfa 

C:H. Este decréscimo está associado à grande quantidade de carbono e hidrogênio 

incorporado na estrutura do filme. Por outro lado o revestimento obtido na condição 
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β1 possui um valor de dureza de 12 GPa, baixo para o TiC, devido provavelmente à 

microestrutura composta por poros entre as colunas como mostra a Figura 4-33. 

No presente trabalho, nas condições β3, e B4 foram obtidos filmes com 

aproximadamente 80 % at. de carbono, dureza média de 15 GPa e módulo 

elasticidade reduzido de aproximadamente 140 GPa, valores típicos de composição 

química e propriedades plásticas e elásticas encontrados na literatura (Martin, 2003; 
B. Yang, 2006; Galvana, 2006). A condição β3, obtida pela técnica RF DIODO 

Magnetron Sputtering tem propriedades químicas e mecânicas semelhantes às da 

condição B4, obtida por DC Triodo Magnetron sputtering. Em termos de controle de 

processo e de propriedades é de interesse determinar as condições ótimas de 

deposição, para que se possam obter as propriedades mecânicas e tribológicas 

desejadas para uma determinada aplicação. 

4.2.4 Rugosidade  e microestrutura  dos filmes depositados sobre o Si. 

A microestrutura e a topografia foram determinadas por microscopia eletrônica 

e por microscopia de força atômica. As microestruturas obtidas nas condições de 

deposição α2, α3, α4, β2 e β3 são semelhantes às microestruturas típicas da zona T 

do diagrama de Thornton, como se vê nas Figura 4-30, Figura 4-31, Figura 4-32, 

Figura 4-34 e Figura 4-35. Devido às condições de nucleação e crescimento 

operantes nestes filmes ocorre a formação de grãos fibrosos, não bem definidos 

como mostram as imagens de MEV. Através da microscopia de força atômica é 

possível comprovar a formação das estruturas em domos  correspondentes à 

estrutura fibrosa da zona T de Thornton observada por MEV. A condição 

α2 apresenta uma pequena quantidade de vazios, entre as fibras cerâmicas. Na 

condição α4  os domos parecem corresponder a grãos colunares de maior diâmetro. 

Para a condição β1 a microestrutura corresponde à Zona 1 do diagrama de 

Thornton, formada por grãos colunares com grande quantidade de vazios entre as 

colunas, como mostra a Figura 4-33-b. Na imagem de topografia obtida por AFM 

observa-se a presença de porosidade na microestrutura como indicam as setas na 

Figura 4-33-a.  

Já a morfologia da condição β4 apresenta lamelas, como pode ser melhor 

observado na imagem de AFM da Figura 4-36-a. 

Não foi possível observar a presença de porosidade, grãos colunares ou 

grãos fibrosos, através de microscopia eletrônica de varredura, na condição de 
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deposição α1. Observou-se, ainda, a existência de grãos com dimensões maiores 

que convivem com grãos muito pequenos, como mostram as setas da Figura 4-29. 

 

 

 
Figura 4-29: a) Microscopia de força atômica, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2 e 

b) Microscopia eletrônica de varredura da seção de fratura do filme  

 (Condição α1). 

a) 

b) 
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Figura 4-30: a) Microscopia de força atômica, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2 e 

b) Microscopia eletrônica de varredura da seção de fratura do filme  

 (Condição α2). 
 
 
 

a) 

b) 
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Figura 4-31: a) Microscopia de força atômica, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2 e 

b) Microscopia eletrônica de varredura da seção de fratura do filme  

 (Condição α3). 
 
 

a) 

b) 
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Figura 4-32: a) Microscopia de força atômica, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2 e 

b) Microscopia eletrônica de varredura da seção de fratura do filme  

(Condição α4). 

 
 

a) 

b) 
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Figura 4-33: a) Microscopia de força atômica, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2 e 

b) Microscopia eletrônica de varredura da seção de fratura do filme  

(Condição β1). 

 

 

a) 

b) 

Poros 

Poros 
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Figura 4-34: a) Microscopia de força atômica, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2 e 

b) Microscopia eletrônica de varredura da seção de fratura do filme  

 (Condição β2). 

 

 

a) 

b) 
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Figura 4-35: a) Microscopia de força atômica, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2 e 

b) Microscopia eletrônica de varredura da seção de fratura do filme  

(Condição β3) 

 

 

a) 

b) 
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Figura 4-36: a) Microscopia de força atômica, modo dinâmico, área de 5 x 5 µm2 e 

b) Microscopia eletrônica de varredura da seção de fratura do filme  

(Condição β 4). 

 

 

 

 

a) 

b) 
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A Tabela 4.9 mostra os parâmetros de rugosidade determinados por AFM, 

modo dinâmico, para as condições de deposição mostradas na Tabela 3-6 e 3-7. 

 

Tabela 4.9: Parâmetros de superfície dos filmes. 

Condição Sa (nm) Srms (nm)

α1 7.3 10.1 

α2 9.9 12.3 

α3 8.2 10.4 

α4 8.2 10.4 

β1 13.6 17.3 

β2 12.5 15.1 

β3 15.1 19.2 

β4 68.6 82.1 

 

Os parâmetros de rugosidade dos recobrimentos obtidos nas condições α, 

deposição reativa de Ti +N2, são semelhantes: Sa varia entre 7,0 e 10,0 nm 

enquanto, Srms varia entre 10,0 e 13,0 nm. Para a deposição Ti + CH4, estes valores 

de Sa variam entre 12,0 e 15,0 e de Srms entre 15,0 e 19,0 nm. A variação do fluxo de 

gás reativo não altera significativamente os parâmetros de superfície, exceto para a 

condição β4 que foi bem acima dos valores anteriores, devido à morfologia lamelar, 

decorrente da maior oferta das espécies do tipo CHx no gás de sputtering. 

A tensão de polarização utilizada durante o crescimento do filme foi de zero 

volt e por esta razão os parâmetros de superfície dos revestimentos obtidos por RF 

diodo magnetron sputtering são maiores que os obtidos para filmes DC triodo 

magnetron sputtering (-40VDC).  

 

4.2.5 Ensaio de adesão Rockwell C: Norma CEN/TS 1071-8 

As amostras de aço AISI H13 temperado e revenido foram recobertas com 

filmes depositados nas condições da Tabela 3,6 e Tabela 3.7. A Tabela 4.10 mostra 

os valores do índice de qualidade de adesão do par filme-substrato. O índice HF 

refere-se à qualidade de adesão do par filme substrato de acordo com a Figura 3-11. 

Os filmes depositados na condição α2, α3, β1, β2 e β3 possuem índices de 

qualidade de adesão entre HF5 e HF6, considerados insuficientes para aplicações 
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práticas dos mesmos. A falha de adesão ocorre devido ao crescimento de trincas 

radiais e formação de “pile up” no aço AISI H13. Estes eventos combinados resultam 

em intenso destacamento do filme da superfície da amostra. As condições α1 e α4 

possuem índice de adesão HF4 e nestes filmes ocorre pouca delaminação.  A 

formação de trincas circulares não foi observada em nenhum dos revestimentos 

testados. A Figura 4-37 mostra o aspecto da superfície após ensaios de indentação. 

A existência de diferenças grandes entre as razões (H/E*) do filme e do substrato 

compromete a adesão, decorrente da baixa capacidade do substrato suportar 

carregamentos (Sun et al.,1995; Recco, 2007), efeito conhecido na literatura como 

“casca de ovo” (egg shell) (Nix, 1998). 
 

Tabela 4.10: Resultados dos ensaios de adesão dos filmes depositados sobre H13. 

Condição HF H/E*x10-2 we(%) 

α1 4 5,9 ± 0,2 37 ± 6

α2 5 7,3 ± 0,1 46 ± 6

α3 5 9,4 ± 0,1 52 ± 2

α4 4 10,0 ± 0,4 55 ± 2

β1 6 6,9 ± 0,4 41 ± 6

β2 5 13,0 ± 0,3 80 ± 1

β3 6 10,6 ±  0,9 71 ± 6

H13 -- 3,5 ± 0,5 24 ± 3
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         a) Condição β3-HF6     b) Condição α2-HF5 

 
c) Condição α1-HF4     d) Condição β1-HF6 

Figura 4-37: Imagens de microscopia ótica com ampliação de 100:1 para os filmes 

obtidos por deposição reativa depositados sobre o aço AISI H13. 

 

4.3 Caracterização das camadas nitretadas obtidas em reator híbrido 

4.3.1 Perfis de dureza AISI D2 e AISI H13.  

Os perfis de dureza dos aços ferramenta nitretados foram determinados para 

dois tempos de nitretação, duas e cinco horas. A Figura 4-38 mostra os perfis de 

dureza dos aços tratados nos dois diferentes tempos. Os perfis foram determinados 

por nanoindentação instrumentada (Fischerscope H100V). A espessura da camada 

de difusão foi determinada com base no perfil de dureza utilizando a norma DIN (DIN 
50.190). A Tabela 4.11 mostra as respectivas espessuras das zonas de difusão. 

Comparando as espessuras da zona de endurecimento com os resultados 

obtidos por Franco, (Franco, 2003) observa-se que a espessura da zona endurecida 

é duas vezes maior quando se utiliza Ar no gás de tratamento. Segundo Sanchette 

(Sanchette, 1997), as taxas de crescimento da zona de difusão aumentam em um 

fator de dois, quando o Ar faz parte da composição do gás de trabalho, como 
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observado nesta série de experiências. As colisões dos íons com a superfície da 

amostra provocam aquecimento do substrato aumentando a adsorção e a difusão do 

nitrogênio.  

 
Tabela 4.11: Espessura das zonas de difusão (DIN 50.190).. 

Aço Tempo de nitretação (h) Espessura (µm) 

D2 2,0 59 

D2 5,0 111 

H13 2,0 49 

H13 5,0 118 
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Figura 4-38: Perfis de dureza dos aços ferramenta nitretados: a) AISI H13 e b) AISI 

D2. 

4.3.2 Microestrutura das camadas nitretadas.  

As  Figura 4-39 e 4-40 mostram as microestruturas e os resultados de 

difração de raios-X para os aços H13 e D2. Análises de difração de raios-X e 

microscopia eletrônica de varredura revelam que não houve a formação de camada 

de compostos, constituída por filme contínuo de Fe2-3N-ε ou de Fe4N-γ’ na superfície 

dos dois aços para o tempo de tratamento de duas horas. 
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a) AISI D2 – 2 horas. 

 
b) AISI H13 -2 horas 

Figura 4-39: Microestrutura da camada nitretada dos aços ferramenta, ataque nital 

2%, revelado por microscopia óptica (MO).  
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As Figuras 4-40 e 4-41 mostram, respectivamente, os resultados de difração 

de raios X e microscopia eletrônica de varredura para as amostras tratadas durante 

cinco horas. Os resultados mostram que não houve a formação da camada de 

compostos na superfície dos aços ferramenta; além disto, os picos de difração dos 

nitretos de ferro Fe2-3N-ε e Fe4N-γ’ não foram detectados.  
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Figura 4-40: Difração de raios x dos aços ferramenta: a) AISI H13 e b) AISI  D2, 

ambos  nitretados com 5% N2, a 520 °C em tempos diferentes.  
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 a) D2-5 horas 

 
b) H13-5 horas. 

Figura 4-41: Microscopia eletrônica de varredura da microestrutura da camada 

nitretada dos aços ferramenta. 

 

Para os aços D2 e H13 tratados durante cinco horas, observa-se a existência 

de precipitados contínuos nos contornos de grãos (PCG). Sabe-se que, a presença 

da camada branca na microestrutura dos aços ferramenta compromete seriamente a 

adesão entre o conjunto filme cerâmico/substrato, e que os precipitados contínuos 

nos contornos de grão tornam a microestrutura dos aços ferramenta mais frágeis. 

PCG 

PCG 
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Por este motivo realizou-se caracterização detalhada da microestrutura da camada 

nitretada obtidas neste trabalho. 

Assim, o tempo de tratamento utilizado nos tratamentos duplex foi fixado em 

duas horas; para evitar a formação da camada branca, a presença de nitretos de 

ferro e precipitados contínuos nos contornos de grãos.    

4.3.3 Efeito do tempo de nitretação na rugosidade dos aços ferramentas. 

Devido ao bombardeamento de íons de nitrogênio, argônio e hidrogênio há 

um “sputtering” dos átomos que constituem as amostras, além de outros eventos, 

conforme discutido na seção 2.2 da revisão bibliográfica. Por esta razão, realizou-se 

a caracterização dos parâmetros de superfície dos aços, após a realização do 

tratamento de nitretação em diferentes tempos, utilizando-se o Ar juntamente com os 

demais gases de tratamento.  

A Figura 4-42 mostra os parâmetros de rugosidade Ra e Rrms em função do 

tempo de tratamento. Observa-se que rugosidade  de superfície aumenta com o 

aumento do tempo. Este comportamento está associado à diferença de rendimentos 

de sputtering (“Yield”) dos átomos da matriz (Fe-α) e dos carbonetos M7C3, MC e 

M6C. Note que a taxa de remoção de material nos contornos de grãos, com 

diferentes orientações são diferentes, indicando uma sensibilidade da taxa de 

sputtering à orientação cristalina do grão. Os parâmetros Ra e Rrms das amostras de 

aço D2 nitretados são mais elevados, quando comparados com a rugosidade do aço 

H13. Isto ocorre, pois os carbonetos presentes na microestrutura dos dois aços 

ferramenta são bem diferentes (forma, tamanho e distribuição). As Figura 4-43 e 4-

44 mostram imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura da superfície dos aços, 

após a realização do tratamento de nitretação, as imagens da superfície foram 

obtidas em amostras não submetidas a nenhum processo de ataque químico ou 

polimento, nota-se que os carbonetos dos aços AISI D2 e H13 estão em planos 

diferentes em relação a matriz de martensita. 
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Figura 4-42: Parâmetros de superfície em função do tempo de nitretação dos aços 

ferramentas: a) AISI D2 e b) AISI H13. 
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Figura 4-43: MEV da superfície do aço ferramenta AISI D2 nitretado durante: 

 a) 2 horas e b) 5 horas. 

a) 

b) 
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Figura 4-44: MEV da superfície do aço ferramenta AISI H13 nitretado durante: 

 a) 2 horas e b) 5 horas. 

 

 

 

a) 

b) 
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4.4 Adesão dos filmes monocoberturas e multicoberturas depositadas sobre 
os aços AISI D2 e H13 

A Tabela 4.12 mostra a espessura do revestimento, o tempo de nitretação e o 

tempo de deposição PVD. A letra entre parênteses se refere à condição de 

deposição usada para recobrir os aços AISI D2 e AISI H13. Os revestimentos foram 

depositados em monocoberturas e multicoberturas. O asterisco presente na 

nomenclatura das amostras indica que o substrato não foi previamente nitretado.   

 A adesão foi caracterizada por ensaios de adesão descritos na seção 3.91 e 

3.9.2 As seções 4.4.1 à 4.4.3 discutem os resultados de adesão para os aços 

ferramenta AISI H13 e D2.  

 
Tabela 4.12: Nomenclatura, tempo de tratamento e condição de deposição utilizadas 

para recobrir os aços ferramenta AISI H13 e D2. 

 

4.4.1  Adesão dos filmes monocoberturas: Aço ferramenta AISI H13 

A Tabela 4.13 resume os resultados de adesão para o aço ferramenta AISI 

H13. Os índices de qualidade de adesão para os filmes de TiN*(α4) e TiC*(β2), 

depositados sobre o aço H13 não nitretados, foram HF4 e HF5. Para os demais 

tratamentos que sofreram nitretação a plasma o índice de qualidade de adesão foi 

HF1. Utilizando o ensaio de adesão Rockwell C é possível observar a importância 

que o tratamento de nitretação iônica tem no aumento da capacidade de suportar o 

carregamento do substrato (Sun et al.,1995; Recco, 2007). Entretanto, usando esta 

técnica não é possível diferenciar a adesão entre os filmes monocoberturas TiN(A3), 

TiC(B2) e TiC(B3) depositados sobre o aço previamente nitretado. Esta forma de 

Amostra tnit(h) Filme 
 

tdep(h) e (µm) 

TiN*(α4) 0 TiN 3,2 2,0 

TiC*(β2) 0 TiC 3,0 2,1 

TiN(A3) 2 TiN 3,0 2,3 

TiC (B3) 2 TiC 4,0 2,2 

TiC (B2) 2 TiC 2,0 2,4 

Multicobertura-S-Nit 0 TiC(B2)-TiN(A3)-TiC(B3) 4,6 2,7 

Multicobertura-C-Nit 2 TiC(B2)-TiN(A3)-TiC(B3) 4,6 2,7 
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caracterização de adesão é fortemente dependente da dureza do substrato e da 

espessura do revestimento, como discutido por Ollendor (Ollendor, 1999).  
 

Tabela 4.13:Resultados de adesão Rockwell C e de esclerometria linear (“Scratch 

test”)  para os filmes monocoberturas depositados sobre o aço ferramenta AISI H13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Tabela 4.14 resume para os revestimentos monocoberturas os valores de 

carga crítica e as características mecânicas dos revestimentos e do aço ferramenta 

AISI H13. O valor de dureza e do módulo de elasticidade reduzido utilizados para 

calcular estas características mecânicas foram apresentados na seção 4.1.5 e 4.2.4. 

A dureza de topo e módulo de elasticidade reduzido do aço ferramenta H13 são 

respectivamente 7,2 ± 0,9 GPa e 202 ± 4,7 GPa e para o aço H13 nitretado os 

valores são 14,3 ± 0,4 GPa e 220 ± 3,6 GPa.   
 

Tabela 4.14: Valores de carga crítica, recuperação elástica, razão H/E* e relação 

H3/E*2 dos filmes e do aço ferramenta AISI H13. 

Amostra LC1 (N) LC2 (N) we(%) H/E*x10-2 H3/E*2(GPa) 

TiN(A3) 36,4 ± 2,1 54,0 ± 4,8 59 ± 2 10,9 ± 0,5 0,36 ± 0,05
TiC(B2) 13,9 ± 1,0 24,1 ± 2,3 57 ± 2 9,3 ± 0,4 0,15 ± 0,05

TiN*(α4) 4,5 ± 0,5 15,3 ± 2,4 55 ± 2 10,0 ± 0,4 0,29 ± 0,06

TiC(B3) 5,8 ± 2,4 11,6 ± 1,6 77 ± 1 13,3 ± 0,4 0,68 ± 0,06

TiC*(β2) 2,7 ± 2,0 8,4 ± 2,2 80 ± 1 13,0 ± 0,3 0,57 ± 0,08

H13 com nitretação ------- ------- 43 ± 2 6,5 ± 0,2 0,06 ± 0,01

H13 sem nitretação ------- ------- 24 ± 3 3,5 ± 0,3 0,03 ± 0,01

 

 

Amostra HF LC1 (N) LC2 (N) 

TiN*(α4) 4 4,5 ± 0,5 15,3 ± 2,4 

TiC*(β2) 5 2,7 ± 2,0 8,4 ± 2,2 

TiN(A3) 1 36,4 ± 2,1 54,0 ± 4,8 

TiC(B3) 1 5,8 ± 2,4 11,6 ± 1,6 

TiC(B2) 1 13,9 ± 1,0 24,1 ± 2,3 
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Os filmes de TiN(A3) e TiC(B2)  depositados sobre o aço AISI H13 nitretado  

possuem a mesma recuperação elástica (58%) e mesma razão H/E* (0,1), mas 

apresentam diferentes valores de resistência a deformação plástica, como mostra a 

Tabela 4.14.  O valor da resistência à deformação plástica indicado qualitativamente 

por H3/E*2
 do filme de TiC(B2) e do substrato diferem em 0,1 GPa, neste caso os 

valores de dureza e módulo de elasticidade reduzidos do conjunto filme substrato 

estão bem próximos. Durante o ensaio de adesão por esclerometria linear (“scratch 

test”) o filme de TiC(B2) e o substrato sofrem deformação elastoplástica. Neste caso, 

a falha adesiva do filme de TiC(B2) acontece devido a baixa resistência à 

deformação plástica que o mesmo possui. A Figura 4-45 mostra a imagem de MEV 

das falhas coesiva e adesiva que o filme de TiC(B2) sofreu. Observa-se que a 

remoção do revestimento da superfície do aço H13 acorre de forma abrupta.  

 
Figura 4-45: Falha adesiva e falha coesiva do filme de TiC(B2) depositado sobre o 

aço ferramenta AISI H13 nitretado. Sentido do risco da direita para esquerda.  

 

Quando alteramos apenas a relação H3/E*2 e mantendo o mesmo valor de 

recuperação elástica de 58 %, mesma relação H/E* do filme e com as mesmas 

Falha adesiva 
Falha coesiva 
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propriedades elastoplásticas do substrato, observamos o efeito benéfico que o 

incremento da relação H3/E*2 do revestimento tem na adesão do conjunto TiN(A3) 

H13 nitretado. Quando o conjunto é submetido ao carregamento, o filme de nitreto 

de titânio consegue suportar maiores valores de carga crítica, quando comparado ao 

TiC(B2). Nos dois casos os revestimentos conseguem acompanhar a deformação 

que o substrato sofreu (Figura 4-45 e Figura 4-46).  O benefício do tratamento de 

nitretação a plasma na adesão entre o filme de TiN(A3) e o aço H13 nitretado, foi 

evidenciado  tanto pelo ensaio de adesão por esclerometria linear (“scratch test”), 

como também pelo ensaio estático Rockwell C. Neste caso podemos destacar que o 

aumento na capacidade de suportar carregamento do substrato resultou em uma 

significativa melhora adesão do conjunto, juntamente com o incremento da 

resistência a deformação plástica da camada de TiN. 

 
Figura 4-46:Falha adesiva  e  falha coesiva  do filme de TiN(A3) depositado sobre o 

aço ferramenta AISI H13 nitretado. Sentido do risco da direita para esquerda.  

 

 

Falha adesiva 

Falha coesiva 
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Os filmes de TiN(A3) e TiN*(α4)  possuem o mesmo valor de recuperação 

elástica, de  razão H/E* e de limite a deformação plástica. Neste caso a diferença é 

que filmes de TiN com propriedades semelhantes foram depositados sobre o aço 

H13 nitretado e não nitretado. Para o par TiN*(α4)/H13 o resultado é a redução da 

adesão do conjunto, devido à baixa capacidade de suportar carregamento do 

substrato. Ou, em outras palavras, pode-se afirmar que a grande diferença entre as 

características mecânicas (we, razão H/E* e H3/E*2) do conjunto TiN/H13 resulta em 

uma queda de adesão do par filme/substrato, chamado efeito casca de ovo (“egg 

shell”) (Nix et. al, 1988). O mesmo comportamento foi observado para os filmes de 

TiC(B3) e TiC*(β2) depositados sobre o H13 nitretado e não nitretado, 

respectivamente. Para o carbeto de titânio o aumento da capacidade de suportar 

carregamento do substrato (nitretação) não resultou na melhora de adesão do 

conjunto TiC(B3) H13 nitretado. A Figura 4-47 mostra o tipo de falha adesiva sofrida 

pelo revestimento de TiC(B3) depositado sobre o aço AISI H13. O fator determinante 

é a grande diferença entre as propriedades elastoplásticas do filme e do substrato. 

Neste caso, o tratamento de nitretação a plasma não consegue aproximar o 

suficiente as propriedades elastoplástica do conjunto. As mudanças entre as 

características do conjunto filme substrato são determinantes na adesão entre filme 

e o substrato.  
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Figura 4-47: Falha adesiva e coesiva do filme de TiC(B3) depositado sobre o aço 

ferramenta AISI H13 nitretado. Sentido do risco da direita para esquerda.  

 

Os resultados de adesão entre os filmes de  TiN*(α4)/H13 e TiC(B3)/H13 

nitretado comprovam este resultado. A adesão é dentro do desvio padrão das 

medidas o mesmo nos dois casos.  Comparando as características mecânicas do 

filme com as do respectivo substrato, no qual o revestimento foi depositado temos: 

• TiN*(α4) possui recuperação elástica 2,3 vezes maior que no caso do 

aço H13. O mesmo ocorre para a relação H/E 2,8 vezes maior e 10 

vezes maior para H3/E*2
.  

• TiC(B3) possui recuperação elástica 2,0 vezes maior que no caso do 

aço H13. O mesmo ocorre para a relação H/E 2,1 vezes maior e 11 

vezes maior para H3/E*2
.  

Considerando os desvios padrões das propriedades mecânicas dos filmes 

depositados nas condições TiN*(α4) e TiC(B3)/H13, as relações anteriormente 

calculadas são muito próximas. As adesões dos filmes depositados nas condições 

TiN*(α4)/H13 e TiC(B3)/H13 nitretado são similares.  
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O tratamento termoquímico de nitretação iônica, como alternativa para uma 

melhora na adesão entre o par filme/substrato só é válida para o TiN. Em aplicações 

em que o desgaste abrasivo e a capacidade de suporte de carga pelo substrato são 

importantes o tratamento duplex de nitretação iônica a plasma e revestimento de TiN 

é indicado. Por está razão é amplamente utilizado pela indústria de tratamento de 

superfície.  

4.4.2 Adesão dos filmes multicoberturas: Aço ferramenta AISI H13 

Tanto o filme multicobertura depositado sobre o substrato não nitretado como 

o filme multicobertura depositado sobre o substrato nitretado, apresentam uma 

camada intermediária de Ti com aproximadamente 100 nm e um filme multicobertura 

com espessura de 2,7 µm, constituído por uma camada de TiC(B2) com 0,6 µm, 

seguida por uma camada de TiN(A3)  com 0,8 µm e finalizando com uma última 

camada de TiC(B3) com 1,1 µm. A Figura 4-48 mostra a imagem obtida por 

microscopia eletrônica de varredura do revestimento depositado em multicoberturas. 

 
Figura 4-48: MEV da amostra multicobertura depositado sobre o aço AISI H13 

nitretado por 2 h. 

 

Valendo-se do princípio de que uma transição mais suave das propriedades 

elastoplásticas entre filme e substrato pode melhorar a adesão do conjunto, foram 

depositados filmes em multicoberturas de modo a obter um “gradiente funcional” de 

propriedades mecânicas do filme. A razão H/E*, a relação H3/E*2 e a recuperação 

elástica foram gradativamente aumentadas, alterando-se o tipo de revestimento e a 

TiC(B3) 

TiN(A3) 

TiC(B2) 

Ti interlayer 
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seqüência em que os mesmos foram depositados sobre os aços ferramenta. Os 

gráficos da Figura 4-49 mostram o comportamento da razão H/E*, da relação H3/E*2 e 

recuperação elástica em função da profundidade máxima de indentação. Para a 

amostra multicobertura* ocorre uma transição mais suave de propriedades 

mecânicas como pode ser visualizado na Figura 4-49-a. Quando o filme 

monocobertura de TiN(α4) é depositado sobre o mesmo substrato de H13 não 

nitretado a transição de propriedades mecânicas é mais abrupta. 

Independentemente das propriedades elastoplásticas do substrato os dois filmes 

multicoberturas apresentam razão H/E* e recuperação elástica we semelhantes. O 

aumento da capacidade do substrato suportar carga, através da nitretação, foi 

evidenciado pelo aumento da relação H3/E*2
 do filme multicobertura depositado 

sobre o substrato nitretado, como mostra a Figura 4-49-b. Os resultados anteriores 

sugerem que a melhor correlação entre a profundidade máxima de indentação e os 

parâmetros H/E*, H3/E*2 e we é obtida utilizando a relação H/E*. 
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Figura 4-49: a) Razão H/E* em função da profundidade máxima de indentação, b) 

relação H3/E*2 em função da profundidade máxima de indentação e c) recuperação 

elástica e em função da profundidade máxima de indentação. 
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Tabela 4.15: Resultados de adesão Rockwell C e esclerometria linear (“Scratch 

test”) para os filmes multicoberturas depositados sobre o aço ferramenta AISI H13 

nitretado e não nitretado. 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 4.15 mostra os resultados de adesão para as amostras 

multicoberturas depositados sobre o aço AISI H13. Os filmes multicoberturas não 

apresentaram aumento de carga crítica para falha coesiva e adesiva, quando 

comparados ao TiN(A3). Nota-se que LC1 da amostra TiC(B3) é próximo dos das 

duas amostras multicoberturas. O aumento da capacidade de suportar carga do 

substrato não teve influência sobre LC1. O tipo de falha coesiva sofrida pelos filmes 

multicoberturas foi por delaminação entre as camadas de TiC(B3), TiN(A3) e ou 

TiC(B2), como mostra a Figura 4-50-a e b.  

O benefício do tratamento de nitretação ficou mais evidente na carga para 

falha adesiva LC2. O filme multicobertura depositado sobre o aço H13 nitretado 

apresentou o mesmo valor de LC2 que a amostra TiC(B2) depositado sobre o mesmo 

substrato. A variação gradual das propriedades mecânicas observada nas amostras 

multicoberturas não resultou em valores de carga crítica Lc superiores aos da 

amostra TiN(A3).  

Os resultados anteriores destacam a importância que a primeira camada 

depositada, neste caso TiC(B2), possui na adesão ao substrato. A baixa relação 

H3/E*2 desta camada resultou em cargas críticas semelhantes às observadas no 

filme monocobertura TiC(B2).  

 

 

Amostra  HF LC1 (N) LC2 (N) 

Multicobertura-S-Nit 1 6,9 ± 2,3 16,7 ± 1,4 

Multicobertura-C-Nit 1 8,8 ± 0,5 28,8 ± 4,4 

TiN*(α4) 4 4,5 ± 0,5 15,3 ± 2,4 
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Figura 4-50: Amostras multicoberturas: a)Falha coesiva do revestimento depositado 

sobre H13 não nitretado e b) Falha adesiva e coesiva do revestimento depositado 

sobre o aço H13 nitretado. Sentido do risco da direita para a esquerda. 

 

 

a) 

Falha coesiva 
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Um dos benefícios do gradiente funcional é o aumento gradativo de dureza. O 

valor inicial de dureza é de 7,0 GPa e o valor final da última camada é de 38 GPa, 

um incremento de cinco vezes de dureza, importante em muitas aplicações, onde o 

desgaste abrasivo é acentuado. 

Observa-se que o mesmo índice de qualidade HF1 possui valores bem 

distintos de LC1 e LC2, como mostra a Tabela 4.13. Por outro lado, revestimentos com 

diferentes índices de qualidade HF1 e HF4 apresentam mesmos valores de  LC1 e 

LC2. No ensaio Rockwell de adesão não se consegue diferenciar o índice de 

qualidade de adesão  quando o substrato é previamente nitretado, ou quando as 

propriedades mecânicas dos filmes são gradativamente alteradas como é o caso da 

amostra multicobertura-S-Nit. Esta transição entre as propriedades do filme e do 

substrato resulta no mesmo índice de adesão (HF1) entre o filme multicobertura 

depositado sobre o aço ferramenta nitretado e não nitretado. Este ensaio de adesão 

é muito dependente das propriedades elastoplásticas do conjunto filme substrato 

(Ollendor, 1999). 

4.4.3 Adesão dos filmes monocoberturas: Aço ferramenta AISI D2 

A  Tabela 4.16 resume os resultados de adesão e de propriedades mecânicas 

dos revestimentos e para o aço ferramenta AISI D2. Os índices de qualidade de 

adesão para os filmes de TiN(α4) e TiC(β2) depositados sobre o aço não nitretados 

foram HF3 e HF4 respectivamente. Para o filme multicobertura sem nitretação e 

também para os demais filmes depositados sobre substratos nitretados, o índice de 

qualidade de adesão foi HF1. Utilizando este ensaio de adesão é possível observar 

a importância que o tratamento de nitretação iônica tem no aumento da capacidade 

de suportar o carregamento do substrato. Entretanto, não é possível diferenciar a 

adesão entre os filmes depositados sobre o aço previamente nitretado com este tipo 

de ensaio de adesão (Ollendor, 1999). 
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Tabela 4.16: Resultados de adesão, relação H3/E2,  recuperação elástica e razão 

H/E*
 para os revestimentos e o aço ferramenta AISI D2. 

Amostra HF LC1 (N) LC2 (N) we(%) H/E*x10-2 H3/E*2 (GPa) 

TiN(A3) 1 13,8 ± 1,1 43,5 ± 4,0 59 ± 2 10,9 ± 0,5 0,36 ± 0,05

TiC(B2) 1 13,2 ± 1,2 16,7 ± 2,6 57 ± 2 9,3 ± 0,4 0,15 ± 0,05

TiN*(α4) 3 9,0 ± 1,6 24,8 ± 5,6 55 ± 2 10,0 ± 0,4 0,29 ± 0,06

TiC(B3) 1 2,6 ± 0,6 14,1 ± 1,6 77 ± 1 13,3 ± 0,4 0,68 ± 0,06

TiC*(β2) 4 5,7 ± 2,0 9,5 ± 3,5 80 ± 1 13,0 ± 0,3 0,57 ± 0,08

D2 c/nitretação  ------- ------- 42 ± 2 6,5 ± 0,2 0,07 ± 0,01

D2 s/nitretação  ------- ------- 24 ± 3 3,6 ± 0,3 0,03 ± 0,01

 

O benefício do tratamento de nitretação a plasma na adesão entre o filme de 

TiN(A3) depositado sobre o aço D2, foi evidenciado tanto no ensaio Rockwell de 

adesão, como por técnicas de esclerometria linear. Há um significativo aumento no 

valor de LC2, quando o filme de TiN é depositado sobre o aço previamente nitretado 

como mostra a  Tabela 4.16, assim como uma redução do índice HF de adesão. 
Os valores de cargas críticas para os filmes depositados sobre o aço 

ferramenta AISI D2 nitretado, não mantiveram a mesma tendência observada para o 

aço AISI H13 nitretado. Comparando os mesmos filmes depositados sobre aços 

ferramenta nitretados em reator híbrido, observa-se que os valores das cargas 

críticas para o aço H13 são maiores que os observados para o aço D2. Este fato fica 

claramente evidenciado para a amostra de TiN(A3). Esta diferença nos valores de 

carga crítica está associada à forma, ao tamanho, ao tipo e a distribuição dos 

carbonetos dos dois aços, que são muito diferentes, como pode ser observado nas  

Figura 4-43 e Figura 4-44. Devido ao tipo de microestrutura de cada um dos aço 

ocorre uma diferença nos valores de rugosidade; induzida pelo tratamento de 

nitretação a plasma; de 4 vezes no valor de Ra para o aço ferramenta D2 quando 

comparado a H13, como mostra a Figura 4-42.  

Na literatura mostra que o incremento da rugosidade superficial; dentro de 

certo limite; resulta em um aumento na adesão entre o filme cerâmico e o substrato, 

como discutido por Franco (Franco, 2003).  
No presente trabalho o aspecto fundamental e determinante é que os 

carbonetos M7C3 estão localizados em planos diferentes em relação a matriz de 

martensita, como mostra as linhas pontilhadas na Figura 4-51. Esta diferença de 
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altura concentra muita tensão sobre os carbonetos durante o ensaio de 

esclerometria, o que resulta na falha adesiva ou coesiva com valores mais baixos de 

carga critica. Estes fatores combinados influenciam a adesão do par filme/substrato, 

como destacou Bull (Bull & Berasetegui, 2006). A amostra TiN(α4) possui valores 

de carga crítica maiores que a amostra TiC(B2), devido aos fatores mencionados 

anteriormente.  

 
Figura 4-51: MEV da seção transversal do aço ferramenta AISI D2 nitretado por 

duas horas em 520°C, com 5% de N2 e recoberto com TiC(B3). 

 

Quando o revestimento de TiN é depositado sobre os dois aços não 

nitretados(Ra≈2nm), os valores de carga crítica para o AISI D2 são maiores que o 

aço AISI H13. Devido à presença dos carbonetos (M7C3) há um incremento da 

capacidade de suportar cargas do substrato. Por esta razão os índices de qualidade 

de adesão e os valores de carga crítica são maiores para o aço ferramenta AISI D2 

não nitretado em relação ao AISI H13 não nitretado.  

Para os filmes TiC(B3) e TiC(β2) depositados, respectivamente, sobre o aço 

nitretado e não nitretado, a adesão é praticamente a mesma. A grande diferença nas 

propriedades elastoplásticas do conjunto (filme/substrato) são as responsáveis pela 

baixa adesão entre o filme TiC(B3) e o substrato D2 nitretado. Mesmo após 
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nitretação prévia do substrato, o efeito de casca de ovo (“egg Shell”) ainda se 

manifesta (Nix, 1988). 

4.4.4 Adesão dos filmes multicoberturas: Aço ferramenta AISI D2 

As cargas críticas obtidas para o aço D2, recoberto com filmes 

multicoberturas são semelhantes aos observados para o aço H13, como mostram as 

Tabelas 4.15 e a 4.17 respectivamente.  

 
Tabela 4.17: Valores de carga crítica e índice de qualidade de adesão(HF) para os 

revestimentos multicoberturas. 

 

 

 

 

A falha coesiva, nos revestimentos multicoberturas, ocorre devido a 

delaminação entre as monocoberturas, como mostra a Figura 4-52. O aumento no 

valor de LC1 para os filmes multicobertura com gradiente funcional, para o aço D2 

nitretado foi superior ao encontrado para o filme multicobertura depositado sobre o 

aço H13 nitretado em comparação ao filme monocobertura TiC(B3) depositado sobre 

os respectivos substratos. 

A carga crítica para delaminação LC2 de filmes multicobertura depositados 

sobre aço D2 apresentou o mesmo comportamento de filmes multicoberturas 

depositados sobre o aço H13. A falha adesiva é determinada pela primeira camada 

depositada, neste caso o revestimento de TiC(B2). Os filmes multicobertura e 

TiC(B2) depositados sobre o aço D2 previamente nitretado, apresentam cargas 

críticas LC2 semelhantes. 

Amostra HF LC1 (N) LC2 (N) 

Multicobertura-S-Nit 1 5,1 ± 0,5 16,1 ± 1,6 

Multicobertura-C-Nit 1 8,8 ± 1,2 23,0 ± 1,5 
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Figura 4-52: Falha coesiva e adesiva sofrida no filme multicobertura depositado 

sobre o aço ferramenta AISI D2 nitretado. 

  

A adesão de revestimentos cerâmicos a substratos de aços ferramentas é 

fortemente dependente das propriedades elastoplásticas dos revestimentos e do 

substrato, como pôde ser visto analisando os resultados anteriores. Além disto, os 

parâmetros de superfície do substrato afetam a adesão. No presente trabalho, a 

mudança dos parâmetros de superfície é proveniente da diferença de altura que 

existem entre os carbonetos M7C3 e a matriz de martensita, sendo mais crítico no 

aço ferramenta AISI D2. Esta diferença de alturas é decorrente da diferença de 

rendimentos de sputtering entre estas duas fases.  
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5 CONCLUSÕES 

• Curva de histerese e taxas de deposição: 

o Para a deposição reativa Ti + N2 não se observou a presença de 

histerese. 

o Para a deposição reativa utilizando Ti + CH4 houve a presença de 

histerese. Além disto, a área entre as curvas  da pressão total em 

função da subida e descida de fluxo de gás reativo diminui na medida 

em que a  potência aplicada ao alvo aumenta.  

o Em ambas as deposições reativas a taxa de deposição é bastante 

influenciada pela quantidade de gás reativo presente no gás utilizado 

para fazer o sputtering.  

• Composição química e fases dos revestimentos:  

o Utilizando as técnicas de deposição reativa por RF e DC magnetron 

sputtering é possível obter filmes de α-Ti supersaturados com 

nitrogênio ou carbono, TiN, TiC  e nanocomposíto de aC:H/TiC. Os 

nanocompósitos foram obtidos por deposição reativa utilizando altos 

valores de fluxo de metano no gás de sputtering.  

• Propriedades mecânicas dos revestimentos:  

o Foram obtidos revestimentos com valores de dureza de 11 até 38 GPa 

e valores de módulo de elasticidade reduzido de 138  a 295 GPa. 

Como conseqüência da mudança da dureza e do módulo de 

elasticidade reduzido, obteve-se razões H/E*
 entre 0,067 e 0,133, 

relações H3/E*2 em um intervalo de 0,048 até 0,67 GPa e recuperação 

elástica em um intervalo de 43 até 77 %.  

o Os filmes obtidos nas condições de deposição B4 e β3 apresentam 

dureza relativamente alta de 15 GPa, baixo módulo de elasticidade 

reduzido de 140 GPa e alta recuperação elástica de 74%, propriedades 

mecânicas bem particulares, para um revestimento duro, decorrentes 

da microestrutura, das fases formadas e da  composição química dos 

mesmos.  

o É possível obter um “gradiente funcional” de propriedades mecânicas 

dos filmes de TiN  e TiC depositados sobre aço ferramenta nitretado ou 

não nitretado 
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• Nanoesclerometria: 

o A dureza, o módulo de elasticidade reduzido, a recuperação elástica, a 

razão H/E*
 e a relação H3/E*2

 têm um importante papel na profundidade 

residual. A dureza não é a única propriedade que determina a maior 

resistência ao risco de uma superfície. 

• Rugosidade dos revestimentos depositados sobre silício: 

o Os valores de rugosidade dos revestimentos obtidos por deposições 

reativas utilizando nitrogênio e metano são semelhantes. Os valores  

de Ra estão em torno de 2 nm para os filmes obtidos por DC 

magnetron sputtering e 8 nm para os filmes obtidos por RF magnetron 

sputtering. A diferença entre os valores de Ra ocorre devido à diferença 

de tensão de polarização utilizada em cada uma das técnicas, que 

foram respectivamente, 40 VDC e zero VDC.  

• Os valores de Ra e Rrms das superfícies dos aços ferramentas em função do 

tempo de nitretação: 

o Crescem à medida que os tempos de tratamento aumentam.  

o São maiores para o aço ferramenta AISI D2 em comparação com o aço 

ferramenta AISI H13. Esta diferença é devido à forma, tamanho, tipo e 

distribuição dos carbonetos.  

• Adesão dos filmes monocoberturas depositados sobre o aço ferramenta AISI 

H13. 

o É fortemente afetada pelas propriedades mecânicas da camada e do 

substrato. Quando os filmes cerâmicos com diferentes propriedades 

mecânicas são depositados sobre o aço não nitretado a adesão é 

baixa, caracterizada por índices de qualidade entre HF4 e HF6.   

o Para tratamento duplex de nitretação a plasma seguido por deposição 

de TiN ocorre uma significativo aumento nos valores de carga crítica 

para trincamento e delaminação do filme, LC, no ensaio de 

esclerometria linear, quando comparado com o comportamento do par 

TiN depositado sobre o aço não nitretado. 

o O tratamento duplex não é garantia de uma melhora na adesão do 

conjunto filme substrato. A diferença entre as propriedades mecânicas 

do filme e do substrato também são importantes na adesão entre o 

filme cerâmico e o aço ferramenta nitretado.   
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• Adesão dos filmes multicoberturas com gradiente funcional depositados sobre 

o aço ferramenta AISI H13. 

o Devido ao gradiente funcional provocado nas propriedades mecânicas 

dos filmes multicoberturas o ensaio de adesão Rockwell não permitiu 

diferenciar o nível de adesão entre o filme multicoberturas depositado 

sobre o substrato nitretado e não nitretado, pois ambos resultaram em 

índice de qualidade HF1.  

o O filme de TiC(B2) e o filme multicobertura apresentam valores de 

carga crítica LC2 de 24 N e 28 N respectivamente. A baixa resistência à 

deformação plástica da primeira camada depositada, no filme 

multicobertura, resultou em valores de cargas críticas LC2 semelhantes 

para os dois filmes depositados sobre o substrato nitretado.   

• Adesão dos filmes monocoberturas depositados sobre o aço ferramenta AISI 

D2. 

o Os parâmetros Ra e Rrms  são afetados pela microestrutura, distribuição, 

tamanho, forma e tipo de carbonetos, o que resulta em uma influência 

na adesão dos revestimentos depositados sobre os aços ferramenta 

nitretados. Os valores de carga crítica LC são maiores para o aço AISI 

H13, quando comparado com aço AISI D2, ambos nitretados.  

• Adesão dos filmes multicoberturas depositados sobre o aço ferramenta AISI 

D2. 

o Considerando o tratamento duplex, que consiste em nitretação a 

plasma seguida de deposição física de vapor, pode-se afirmar que a 

deposição de filme multicoberturas, com um gradiente funcional, 

apresenta adesão intermediária entre a do TiN ao substrato e a do TiC 

ao substrato.  
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6 TRABALHOS FUTUROS 

1. Determinar as taxas de desgaste abrasivo dos revestimentos 

monocoberturas e multicoberturas depositadas sobre aços ferramenta 

nitretados a plasma. 

2. Obter diferentes tipos de revestimentos, por exemplo, TiN, TiAlN, TiVN e 

TiVAlN, com diferentes propriedades mecânicas e determinar a adesão 

destes revestimentos depositados sobre aços ferramenta relacionando com a 

razão H/E*, relação H3/E*2 e recuperação elástica.  

3. Obter revestimentos nanoestruturados e determinar seu desempenho 

tribológico.  
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