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SUMÁRIO 

 

Este trabalho visa a obtenção e o estudo das características dos revestimentos de AlN e TiN em 

substratos metálicos, produzidos por pulverização catódica em plasma magnetrão, num 

equipamento com cátodo oco, desenvolvido no LEF do CEFITEC. Este equipamento foi 

adaptado para o presente trabalho, através de alguns elementos adicionais, designadamente de um 

porta-amostras que permitiu o revestimento de provetes em lotes. 

 

Deste estudo conclui-se que a aplicação de uma tensão de “bias” na amostra altera a morfologia 

dos revestimentos e as características dos materiais que constituem o filme, não só no que diz 

respeito à sua composição, como também proporciona estruturas mais densas e com menos 

porosidade. As tensões de “bias” típicas foram de –100 V no caso de AlN e de –75 V e com uma 

potência de 2,0 kW no cátodo no caso de TiN. Neste último foi considerado apenas o objectivo 

da obtenção da fase δ, de estrutura CFC (cor dourada), por ser a única de interesse industrial. Por 

difracção de raios x verificou-se a obtenção de TiN e TiN0,9 com as características pretendidas. 

Também se verificou que as tensões residuais dos filmes são de compressão e isotrópicas. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work was the production and study of AlN and TiN films on a metallic 

substrate produced by magnetron sputtering, with an equipment developed by LEF-CEFITEC. 

This equipment was adapted for the present work, through adding some elements, namely a 

substrate holder witch enable the coating of samples by batch. 

 

With this study we concluded that the application of a bias in the sample modifies the 

morphology of the coatings and the characteristics of the film materials, not only with respect to 

its composition, but also it provides a denser structures and with less porosity. The typical values 

of bias are -100 V in the case of AlN and -75 V with the use of 2,0 kW power in the cathode in 

the case of TiN. For the TiN coatings the main goal was the achievement of the δ phase, with 

FCC structure (golden colour), witch is the only one of industrial interest. Using X rays 

diffraction it is was verified that the coatings have TiN and TiN0,9 compositions with the intended 

characteristics. It was also verified that the coatings have compressive isotropic residual stresses. 
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CAPÍTULO 1. –  

INTRODUÇÃO. 

 

Na indústria metalomecânica as questões ambientais passaram a ser da maior importância a 

adicionar às energéticas e as de produtividade. Tradicionalmente esta indústria era considerada 

como sendo poluidora e grande consumidora de energia. Com as populações a terem cada vez 

mais conhecimentos sobre os efeitos da poluição no meio ambiente, os governos viram-se 

obrigados a criar legislação com a finalidade de se reduzir os níveis de poluição. As próprias 

populações do mundo ocidental quando escolhem um produto ou serviço já têm em consideração 

o impacto ambiental que este pode causar, facto que leva a que muitas indústrias desenvolvam 

tecnologias alternativas menos poluentes. Assim, o facto de ser menos poluente, torna-se numa 

vantagem competitiva. 

 

No entanto, para a indústria o ser menos poluente não é suficiente. Tem que também ser 

economicamente viável, e se possível possuir maior produtividade que as tecnologias 

tradicionais. Só assim é possível que as tecnologias emergentes, menos poluentes, possam 

suplantar as tradicionais mais poluentes. Se isso não se verificar, a indústria deixa de investir no 

desenvolvimento de novas tecnologias amigas do ambiente, preferindo a transferência das suas 

instalações para países com legislação menos rigorosa. Por isso não poluir ou poluir menos não é 

suficiente, a tecnologia ou os produtos têm que ser menos poluentes e simultaneamente mais 

competitivos que os tradicionais. 

 

No caso da maquinação, a indústria metalomecânica, para resolver algumas questões associadas a 

este modo de transformação, recorre à utilização de fluidos de corte. A utilização destes, no corte 

por arranque de apara, tem o propósito de diminuir o atrito e o desgaste das ferramentas, por estes 

serem refrigerantes e lubrificantes. Estes fluidos contêm certos agentes químicos, por vezes com 

um elevado grau de toxicidade. Dado que a maioria dos resíduos destes produtos são poluentes, 

as entidades governamentais começaram a impor normas rígidas sobre os métodos que as 

empresas podem utilizar para se desfazerem destes. Deste modo as empresas vêem-se obrigadas a 

reduzir ou mesmo a eliminar a utilização deste tipo de produtos, em virtude dos custos elevados 

associados à sua eliminação. 
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Como se pode constatar na figura 1.1 os custos com os líquidos de corte têm uma expressão que 

não se pode desprezar, por isso a sua eliminação pode libertar recursos financeiros importantes. 

Deste modo o desenvolvimento de ferramentas de corte com as quais não seja necessário a 

utilização de fluidos de corte pode possibilitar uma redução nos custos na maquinação. Assim, as 

ferramentas têm de possuir maior resistência ao desgaste, para que possam trabalhar a 

temperaturas mais elevadas e possuam superfícies que reduzam o atrito. 

 

Outros custos
80%

Custos com fluidos 
de corte

16%

Custos com 
ferramentas

4%

 

Figura 1.1 – Repartição dos custos na maquinação na indústria automóvel (Fonte: 

Daimler Benz) 

 

Em face ao exposto, o desenvolvimento de ferramentas com superfícies mais resistentes ao 

desgaste, com menores coeficientes de atrito e que suportem temperaturas mais elevadas 

apresenta-se como uma das soluções para a resolução de alguns dos problemas da indústria 

metalomecânica, em particular na área da maquinação. 

 

Com ferramentas de corte que satisfaçam estas condições é possível reduzir ou mesmo eliminar a 

utilização dos líquidos de corte sem diminuir a produtividade e com menores consumos 

energéticos. Na tabela 1.1 estão listados os coeficientes de atrito para alguns pares de materiais, 
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onde se pode verificar que os coeficientes de atrito de alguns materiais que são utilizados como 

revestimentos apresentam valores mais baixos. 

 

Par de superfícies de deslizamento Coeficiente de atrito µ 

Aço AISI 52100  0,73 

Aço inox 0,75 Aço Rápido 

Aço cementado 0,75 

Aço 0,06 – 0,16 
TiN 

Aço AISI 52100  0,44 

(TiAl)N Aço AISI 52100  0,58 

(TiAl6V4)CN Aço cementado 0,12 

(TiAl6V4)N Aço AISI 52100  0,44 

WN Aço AISI 52100  0,85 

TiC Aço AISI 52100  0,20 

Aço AISI 52100  0,10 
W:C 

(Ti,Al)N 0,10 

CrN Aço AISI 52100  0,2 – 0,3 

Tabela 1.1 – Propriedades tribológicas de diferentes pares de materiais (Fonte: Münttz, W. D.) [TAD99]. 

 

A aplicação de revestimentos não se cinge às ferramentas de corte. Sempre que a falta de 

integridade de uma superfície possa por em causa o bom funcionamento de um equipamento, é 

necessário garantir que esta não se degrade prematuramente. Os factores que levam à degradação 

das superfícies dependem das condições a que estas estão sujeitas. 

 

A principal característica que as superfícies devem possuir, para que as peças possam 

desempenhar a sua função, é a resistência ao desgaste. Deste modo, as características tribológicas 

destas são um factor essencial para a sua eficácia, devendo ter as propriedades adequadas para as 

condições de temperaturas, agressividade química dos meios ambientes com que entram em 

contacto e às solicitações mecânicas a que estão sujeitas. 

 

O comportamento das superfícies é influenciado pela temperatura a que estas se encontram 

durante o funcionamento. Quanto mais elevada for a temperatura pior será o seu desempenho. 

Por outro lado, num grande número de equipamentos, quanto maior for a temperatura de 

operação melhores rendimentos são obtidos. Deste modo, a necessidade de se obter peças com 

superfícies que possam operar a elevadas temperaturas tem vindo a aumentar de uma forma 
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muito significativa. Tendo em conta que a maioria das peças são metálicas, as superfícies destas 

de uma forma geral não apresentam grande resistência ao desgaste a elevadas temperaturas. Para 

se ultrapassar esta dificuldade, pode-se optar por uma das duas vias existentes. A utilização de 

fluidos de lubrificação que simultaneamente também servem de meio de refrigeração impedindo 

que a superfície esteja submetida a elevadas temperaturas, ou revestir a peça com um material 

que tenha a capacidade de suportar temperaturas elevadas sem que isso diminua de uma forma 

relevante a sua resistência ao desgaste.  

 

Casos há em que as superfícies sujeitas ao desgaste não são lubrificadas, designadamente na 

indústria produtora de chapas metálicas texturizadas. A texturização é feita durante o processo de 

laminagem através de rolos que transferem a sua textura para a chapa durante o processo de 

deformação plástica. 

 

Um dos problemas encontrados neste processo é a duração dos rolos. Ao fim de um certo tempo 

de utilização estes começam a apresentar sinais de desgaste, sendo por isso necessário o seu 

reacondicionamento, o que implica a paragem do processo de produção e a necessidade de ter 

rolos de substituição. Deste modo, o desenvolvimento de rolos que apresentem uma maior 

duração vai permitir uma redução substancial dos custos de operação, dado que haverão menos 

paragens para a substituição dos rolos e à maior duração destes. 

 

Uma das formas para conferir aos rolos uma maior duração é o seu revestimento com materiais 

duros sem que isso altere a textura que lhes foi conferida. O processo que à partida apresenta uma 

menor alteração da textura que é dada aos rolos é o de pulverização catódica. Dado que, com este 

processo é possível o bombardeamento da superfície, que se está a revestir, com partículas de 

elevada energia cinética, favorecendo com que o revestimento fique com um acabamento 

superficial idêntico ao que foi conferido ao substrato. No entanto, não se utiliza este processo, 

uma vez que ainda não estão desenvolvidos equipamentos que se adaptem à geometria e 

dimensões dos rolos. 

 

O estudo da deposição de revestimentos de materiais utilizados na protecção contra o desgaste, 

poderá contribuir para o conhecimento da influência do processo utilizado nas características dos 

revestimentos. 
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As tecnologias actualmente existentes possibilitam o revestimento de peças de uma vasta gama 

de materiais das mais diversas formas e dimensões com uma grande variedade de revestimentos. 

Como resultado, as possibilidades de se produzirem novos revestimentos com um objectivo 

determinado são imensas, o que leva a que ainda haja um grande campo para o desenvolvimento 

de novos revestimentos. 

 

Os revestimentos podem ser classificados consoante a finalidade a que se destinam: 

 

a) Revestimentos para a protecção contra o desgaste. 

 

A aplicação revestimentos duros nas ferramentas de corte alarga as condições de operação a que 

estas podem estar submetidas. Os baixos coeficientes de atrito e a baixa tendência dos 

revestimentos em aderir ao material que se está a maquinar levam a que haja uma menor geração 

de calor durante a maquinação. A baixa condutibilidade térmica que os revestimentos apresentam 

faz com que estes também funcionem como uma barreira térmica impedindo que grande parte do 

calor gerado seja transferido para a ferramenta sendo este removido pelas aparas de corte. A 

somar ao que foi mencionado, os revestimentos apresentam uma grande estabilidade térmica a 

temperaturas elevadas, possuindo grande dureza e resistência à oxidação a temperaturas elevadas, 

resultando num menor desgaste das ferramentas. 

 

b) Revestimentos para a protecção contra a corrosão  

 

Em certas aplicações em que são geradas grandes quantidades de calor sendo os ambientes 

extremamente corrosivos, as peças metálicas que embora não estando sujeitas a grandes 

solicitações mecânicas degradam-se rapidamente devido à corrosão da superfície. Assim, o 

revestimento dessas peças, com materiais que possuam grande resistência à corrosão a 

temperaturas elevadas e que funcionem como barreira térmica, possibilita o funcionamento a 

temperaturas mais elevadas, aumentando simultaneamente a duração das mesmas. 
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c) Revestimentos de lubrificação em estado sólido. 

 

Alguns materiais de revestimento, para certas condições de funcionamento, actuam como 

lubrificantes apresentando melhores desempenhos que os fluidos utilizados com a mesma 

finalidade. 

 

Existem diversas técnicas de deposição dos revestimentos. O desenvolvimento das técnicas 

conhecidas por PVD – Physical Vapor Deposition e CVD – Chemical Vapor Deposition, vieram 

abrir um enorme campo no desenvolvimento de revestimentos das ferramentas de corte, com as 

características necessárias para a maquinação sem a utilização dos fluidos de corte. Estas 

possibilitam a produção de revestimentos de uma vasta quantidade de materiais com as mais 

variadas características. Assim, é possível desenvolver revestimentos com propriedades 

específicas em função da aplicação a que estes se destinam.  

 

Na literatura [HGP01] foi avaliado o desempenho de alguns tipos de revestimentos na 

maquinação de vários materiais e em diferentes condições. Verifica-se que o desempenho dos 

revestimentos depende do tipo de material que se está a maquinar, das condições de maquinação 

e das condições de lubrificação. É de salientar que em alguns casos, com ferramentas revestidas, 

obtiveram-se melhores resultados quando a maquinação era efectuada sem fluidos de corte. Por 

esta razão, a investigação e o desenvolvimento das tecnologias de produção de revestimentos 

estão em linha com as necessidades de novas ferramentas para a indústria que possam suprir as 

especificações cada vez mais exigentes. 

 

O processo mais utilizado na produção de revestimentos é o CVD, que industrialmente tem uma 

elevada taxa de deposição. Neste trabalho utilizou-se a pulverização catódica assistida por 

magnetrão. A razão desta escolha deve-se a um conjunto de vantagens relativas, designadamente: 

 

a) Menor Temperatura – Os processos de deposição por pulverização catódica possibilitam 

que as deposições sejam efectuadas a temperaturas mais baixas que os processos de CVD, 

o que se pode considerar uma vantagem visto que muitos dos materiais utilizados em 

ferramentas de corte, antes de efectuar o seu revestimento, são sujeitos a tratamentos 

térmicos de modo a estes possuírem as características adequadas para a finalidade a que 

se destinam. Se estes estiverem sujeitos a temperaturas elevadas, durante o processo de 
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deposição há o risco de estes sofrerem transformações que lhes podem alterar as 

propriedades.  

 

b) Maior gama de Materiais – Os processos de deposição por pulverização catódica 

possibilitam a deposição de um vasto leque de materiais, estes podem ser compostos 

elementares como alumínio, titânio, ouro, prata, ligas metálicas, ou mesmo compostos 

cerâmicos, desde que seja possível a sua pulverização. Nos processos de CVD é 

necessário recorrer a compostos químicos organometálicos ou até halogenetos metálicos 

gasosos, onde os elementos a depositar estejam presentes, sendo este um factor limitativo 

dos revestimentos que se podem produzir. 

 

c) Maior flexibilidade de Configuração – os processos de deposição por pulverização 

catódica permitem o revestimento de peças com as geometrias mais variadas, uma vez 

que é possível a construção de equipamentos com configurações em função da geometria 

das peças que se pretendem revestir. 

 

d) Menos Poluentes – Os processos de deposição por pulverização catódica podem-se 

considerar como não poluentes, dado que a quantidade de resíduos libertados, mesmo no 

caso de estes terem alguma toxicidade, serem em quantidades diminutas e facilmente 

elimináveis à saída dos sistemas de vácuo. No caso dos processos de CVD para a 

produção de alguns revestimentos é necessário a utilização de reagentes gasosos a 

pressões relativamente elevadas. Estes libertam cloro para a atmosfera que, apesar das 

quantidades serem diminutas, possui um grau de toxicidade muito elevado. 

 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos. 

 

No primeiro capítulo são referidas as motivações bem como dificuldades existentes, na produção 

de revestimentos utilizados na protecção contra o desgaste, sendo esta uma nova área de 

desenvolvimento para os laboratórios onde se realizaram os trabalhos. 

 

No segundo capítulo apresenta-se, de uma forma resumida, os pontos considerados mais 

importantes da pesquisa bibliográfica realizada, para as técnicas de produção de revestimentos 

utilizados para a protecção contra o desgaste. Deste modo, são referenciados os processos de 
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produção mais utilizados, CVD e PVD. Seguidamente, faz-se uma abordagem dos revestimentos 

utilizados na protecção contra o desgaste, onde se apresentam os materiais mais utilizados, os 

tipos de revestimentos e as suas características. Deste modo, também se refere a influência dos 

vários parâmetros do processo na morfologia dos revestimentos. Para finalizar este capítulo, é 

descrito o modo como os parâmetros do processo influenciam as propriedades dos revestimentos. 

 

No capítulo 3 descreve-se a técnica experimental utilizada na produção dos revestimentos, 

fazendo-se uma descrição do equipamento. Para finalizar este capítulo descrevem-se as 

características das descargas, para o alvo de alumínio e de titânio, sendo para tal analisadas as 

curvas I-V, para várias condições de funcionamento. 

 

No capítulo 4 apresentam-se os resultados experimentais obtidos. Os primeiros resultados que se 

apresentam são dos revestimentos de AlN, em primeiro lugar são referidas as características 

gerais dos revestimentos mais relevantes. Seguidamente apresentam-se as espessuras dos 

revestimentos para várias condições deposição. Para finalizar a caracterização dos revestimentos 

de AlN, avaliou-se a sua adesão, primeiramente pelo método de “pull test”, dado que os 

resultados foram inconclusivos, uma vez que na maioria dos ensaios realizados o rompimento 

ocorreu entre a cola e a haste, ficando o filme intacto. Deste modo, houve a necessidade de se 

recorrer a outro tipo de ensaios, tendo-se utilizados os ensaios de “scratch test”, os resultados 

obtidos para a carga crítica foram idênticos para todas as condições de deposição, os dados foram 

complementados com a observação dos sulcos, tendo-se verificado que para a tensão de “bias” de 

–100 V os danos nos revestimentos eram bastante menores, que para as outras tensões de “bias”. 

Na segunda parte deste capítulo são analisados os revestimentos de TiN. Em primeiro lugar 

referem-se algumas das características genéricas dos revestimentos, sendo também descrita a 

forma como se realizaram as deposições e as dificuldades encontradas. Na secção seguinte 

determinou-se a espessura dos revestimentos para várias condições de deposição. Por último 

apresentam-se os resultados dos ensaios de “scratch test” para os revestimentos de TiN. 

 

No capítulo 5 apresenta-se a discussão dos resultados obtidos mais importantes. 

 

Com o capítulo 6 apresentam-se as conclusões mais importantes retiradas com a realização deste 

trabalho, onde também são propostas novas perspectivas para o desenvolvimento de novos 

trabalhos na continuação deste. 
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CAPÍTULO 2. –  

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS 

 

Independentemente do processo utilizado, existe um conjunto de considerações e procedimentos 

que são comuns. Estas considerações e procedimentos podem determinar o sucesso no 

desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de revestimentos. 

 

Um dos aspectos mais críticos para os revestimentos e que pode por em causa todo o trabalho 

subsequente, no sentido de garantir boa adesão, é a condição inicial das superfícies e a sua 

limpeza. Para a limpeza, na maioria dos casos, utilizam-se agentes químicos que apresentam um 

desempenho excelente, mas muitos deles possuem um elevado grau de toxicidade, havendo por 

isso normas rigorosas que obrigam a sua eliminação do ciclo produtivo. Por outro lado, após a 

limpeza da superfície, durante o seu manuseamento até esta ser revestida, é necessário evitar 

qualquer contaminação desta, sendo para tal necessário que o ambiente de trabalho seja o mais 

limpo possível. As instalações devem de estar equipadas com sistemas de ventilação adequados 

de forma a minimizar as possibilidades de contaminação como também devem estar dotadas de 

sistemas para a eliminação ou reciclagem dos agentes de limpeza. Estes motivos levam a que os 

custos com as instalações sejam cada vez mais onerosos. Em geral a limpeza das superfícies 

ocorre em equipamentos apropriados que são independentes do equipamento de deposição sendo 

por isso necessário, posteriormente à limpeza o seu transporte para o equipamento onde se 

efectuam os revestimentos. Isto implica que haja o risco de contaminação das superfícies limpas. 

Qualquer contacto com o ar tem que ser evitado. Isto implica que a limpeza final deverá ser 

efectuada dentro da câmara de vácuo. 

 

Isto é possível executando o processo em três etapas: 

 

1. Limpeza por bombardeamento na câmara de deposição. 

2. Aquecimento dos substratos.  

3. Deposição do revestimento. 
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2.1 – CVD. 

Os métodos de síntese de materiais, onde os componentes se encontram na fase de vapor e ao 

reagirem formam um filme sólido sobre uma superfície são designados por deposição química na 

fase de vapor, conhecidos pela sigla CVD – Chemical Vapor Deposition. Estes processos são 

bastante utilizados industrialmente para o revestimento de ferramentas de corte, dado possuírem 

uma taxa de deposição elevada. 

 

Na sua forma mais convencional, estes processos de deposição são efectuados à pressão 

atmosférica, onde activação dos reagentes necessários à formação do revestimento é feita por 

aquecimento destes a temperaturas bastante elevadas. 

 

As ferramentas de aço rápido revestidas por processos de APCVD ou LPCVD, tabela 2.1, 

posteriormente têm que ser sujeitas a tratamentos térmicos, uma vez que durante o processo de 

deposição estas estiveram sujeitas a temperaturas bastante elevadas. A tendência aponta para o 

desenvolvimento de processos de revestimento a temperaturas médias mais baixas, para não 

prejudicar os substratos, mas com temperaturas elevadas na zona do revestimento. Para isso, 

recorre-se a compostos que não necessitem de temperaturas muito elevadas ou a meios 

alternativos para activar as reacções químicas a temperaturas mais baixas. Para se obterem 

temperaturas mais baixas durante a deposição, as metodologias seguidas são: 

 

- Selecção de atmosferas apropriadas e a utilização de compostos organometálicos. Estes 

processos são conhecidos pelo acrónimo MOCVD. 

 

- Activação eléctrica da atmosfera gasosa com o auxilio de descargas luminescentes, por 

correntes de alta-frequência, ou com a aplicação de tecnologia laser ou de feixe de 

electrões em atmosfera gasosa apropriada. Esta última apresenta boas características na 

concentração de energia e elevada taxa de aquecimento com pouca penetração de calor na 

superfície. Com este processo é possível, mediante a correcta escolha dos parâmetros, 

fundir uma fina camada superficial sem que o substrato seja afectado possibilitando a 

formação do revestimento. Estes métodos são denominados por assistidos ou activados. 

Se o processo de activação é feito através de meios eléctricos, os métodos de deposição 

são conhecidos pelo acrónimo PACVD. 
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Na tabela 2.1 apresentam-se as diferenças entre os vários métodos utilizados na produção de 

revestimentos. 

 

Designação 

genérica do 

método 

APCVD LPCVD PACVD PACVD 

Forma de 

aquecimento 

Aquecimento feito 

por resistências de 

aquecimento  

Aquecimento por 

resistências ou por 

aquecimento 

indirecto com a 

utilização de 

descargas 

luminescentes  

Aquecimento por 

descarga 

luminescente ou 

por descarga 

luminescente com 

um ânodo quente  

Aquecimento por 

descarga 

luminescente ou 

por descarga 

luminescente com 

um ânodo quente 

Temperatura do 

processo 

1170-1220 K 1150 K 770 – 820 K 720 – 790 K 

Pressão atmosférica 10 – 500 hPa 3 – 13 hPa 3 – 10 hPa 

Gases da atmosfera TiCl4 + H2 + N2 TiCl4 + H2 + N2 TiCl4 + H2 + N2 Ti(OC3H7)4 + H2 + 

N2 

Tipo de camadas Ti(C,N), TiN TiC, Ti(C,N), TiN TiN, camada 

composta: difusão 

de azoto + TiN 

Camadas do tipo: 

Ti(OCN) ou 

camada composta: 

difusão de azoto + 

Ti(OCN)  

Tabela 2.1 – Características genéricas dos processos mencionados para a formação de revestimentos de 

nitreto de titânio [TAD99]. 

 

Uma das condicionantes destes processos é a temperatura a que esta se realiza. Em alguns 

processos esta pode atingir valores de 947 ºC [TAD99], o que para muitos tipos de materiais não 

é aceitável por esta poder alterar a estrutura do material do substrato obtida em tratamentos 

térmicos efectuados antes da deposição. Tratamentos térmicos após o revestimento também são 

problemáticos uma vez que estes originam, de um modo geral, alterações nas dimensões da peça, 

gerando tensões elevadas nos revestimentos. 
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2.2 – PVD. 

 

2.2.1 – Evaporação. 

 

A evaporação é um processo de deposição de revestimentos em que a produção do vapor do 

material se faz por um processo térmico, indo este condensar-se na peça que se pretende revestir. 

A deposição de revestimentos por esta técnica necessita de boas condições de vácuo. Esta técnica 

é utilizada na deposição de contactos eléctricos, revestimentos ópticos, entre outros. A utilização 

desta técnica para a produção de revestimentos para a protecção contra o desgaste não é viável 

em virtude da própria natureza do processo de deposição, como também os materiais utilizados 

na protecção contra o desgaste apresentam características que inviabilizam a sua produção por 

evaporação. A adesão dos revestimentos produzidos por evaporação é influenciada pela limpeza 

do substrato, por contaminações dos gases residuais existentes na câmara, quanto mais baixa for a 

pressão dentro da câmara melhor são as condições para a deposição. 

 

Para a produção de vapores do material que se vai depositar existem várias formas de 

aquecimento da fonte de material, este pode ser por aquecimento resistivo, por feixe de electrões 

ou por laser. 

 

2.2.2- Pulverização catódica. 

 

Os processos de pulverização catódica envolvem a emissão do material de revestimento ou do 

seu constituinte de base, por um processo não térmico dos átomos a partir duma superfície. Uma 

vez que a energia de ligação dos átomos da superfície é elevada, para que estes se possam 

“libertar” desta, viajar até ao substrato e nele se instalar, é necessário fornecer-lhes uma 

quantidade elevada de energia. De entre as possíveis alternativas existe o processo de 

pulverização catódica em descarga díodo, que será descrito adiante e que tem a vantagem de ser o 

mais simples. 
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A figura 2.1 representa, esquematicamente um sistema de pulverização catódica de descarga tipo 

díodo. O alvo é a fonte do material que se pretende depositar ou do elemento a partir do qual se 

pretende sintetizar o filme.  

 

 

Porta Substratos 

Descarga luminescente 

Alvo 

Sistema de Vácuo 

Fonte de Gás 

para 

Pulverização 

Câmara de 

Vácuo 

Fonte de 
Tensão 

Negativa 

 

Figura 2.1 – Representação simplificada de um sistema de pulverização de descarga tipo 

díodo. 

 

Quando se aplica uma tensão no alvo, em certas condições, acende-se uma descarga 

luminescente, que é mantida por vários processos e em que intervêm várias partículas. Os iões 

positivos, são acelerados na direcção do alvo colidindo com ele. Se os iões positivos possuírem 

energia cinética suficiente por transferência de quantidade de movimento (momentum), removem 

os átomos da superfície do alvo. Os átomos removidos condensam-se nas superfícies vizinhas, 

formando-se assim o filme. 

 

Os processos de deposição do tipo díodo funcionam num regime de descarga luminescente 

anómala [DON98]. Para estudar a descarga vamos considerar um tubo de vidro com dois 

eléctrodos como está representado na figura 2.2. 
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HHiittttoorrff))  

LLuummiinneessccêênncciiaa  
AAnnóóddiiccaa 

LLuummiinneessccêênncciiaa  
NNeeggaattiivvaa 

CCááttooddoo  

 

Figura 2.2 – Descarga luminescente anómala do tipo díodo [KEN85]. 

 

Um plasma pode ser considerado como uma mistura gasosa constituída por partículas neutras e 

electricamente carregadas, resultantes da ionização dos átomos ou moléculas que a constituem, 

provocada por colisões electrónicas, sob acção de um campo eléctrico. É pois um ambiente 

energético em que a maioria dos processos físico-químicos se devem às colisões entre os 

electrões e os átomos existentes [DON98]. O plasma é constituído maioritariamente por 

partículas neutras sendo o grau de ionização, para as condições típicas das descargas utilizadas 

nos processos de deposição, da ordem dos 10-4 [KEN85]. No plasma existe um estado de 

equilíbrio dinâmico que é mantido por acção de um campo eléctrico externo que fornece a 

energia necessária para que um conjunto de processos colisionais possam ocorrer e sem os quais 

o plasma se extingue. 

 

A excitação é a elevação dos electrões para orbitais externas de níveis energéticos mais elevados. 

A excitação pode ser de curta duração, em que o electrão volta para o seu estado de energia 

mínima emitindo uma radiação característica da transição. Se o tempo de permanência do 

electrão em orbitais com níveis de energia mais elevados for longo, os átomos são denominados 
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por metaestáveis. Este processo ocorre quando há colisão de um electrão livre com um átomo. No 

caso do árgon, gás utilizado no nosso trabalho, temos: 

 

Ar + e- → Ar* (Metaestável) + e-         (2.1) 

 

A ionização por electrões dá-se quando os átomos ou moléculas do gás sofrem colisões 

inelásticas com os electrões causando a remoção de um electrão do átomo ou molécula, 

dependendo do grau de ionização, da densidade de electrões e da sua distribuição energética. 

Assim podemos ter também uma reacção do tipo: 

 

Ar + e- → Ar+ +2 e-          (2.2) 

 

A dissociação é a fragmentação de uma molécula pelo impacto de um electrão com esta. Para o 

azoto, podemos exemplificar do seguinte modo: 

 

N2 + e- → N + N + e-          (2.3) 

 

N2 + e- → N2
+ + 2 e-           (2.4) 

 

N2 + e- → N + N+ + 2 e-         (2.5) 

 

Podem ocorrer fenómenos de ionização por transferência da energia adicional para um átomo 

metaestável, se o valor da sua energia de excitação adicionado à energia extra for maior que o 

valor da energia de ionização. Trata-se da ionização de Penning [DON98]. Estes processos de 

ionização e excitação são importantes nos processos de deposição, uma vez que no plasma, 

existem partículas do material que é removido do alvo e átomos do gás utilizado. Como exemplo 

um átomo de Cu pode ser ionizado pela colisão com um átomo metaestável de Ar: 

 

Ar* (metaestável) + Cu → Ar + Cu+ + e-       (2.6) 

 

Nos plasmas, quando um ião passa perto de um átomo, também podem ocorrer processos de troca 

de carga ressonante: 
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Ar+ + Ar → Ar + Ar+          (2.7) 

 

Foto-ionização e foto-excitação são fenómenos que ocorrem quando a ionização (ou excitação) 

de um átomo se dá pela absorção de um fotão: 

 

O2 + hν → O + O+ + e-         (2.8) 

 

Os processos de recombinação ocorrem quando os iões se combinam com os electrões de modo a 

voltarem ao estado neutro. Estes fenómenos ocorrem maioritariamente em superfícies e a três 

corpos uma vez que esta facilita a libertação da energia em excesso: 

 

Ar+ + e- → Ar +hν          (2.9) 

 

 

Figura 2.3 – Relação tensão densidade de corrente numa descarga luminescente [JOH78]. 

 

Considerando um tubo como o que está representado na figura 2.2, contendo um gás a uma baixa 

pressão, onde inicialmente exista um pequeno número de iões e electrões devido à ionização por 

radiação cósmica, aplicando uma diferença de potencial entre os dois eléctrodos, esta faz com 

que as cargas se movam e promovam alguma ionização. Nesta fase inicial e trasiente, a descarga 

tem uma aparência visual de clarões aleatórios “Random bursts” [KEN85], em que a corrente é 

aproximadamente constante. À medida que se aumenta a tensão, a quantidade de energia 

fornecida às partículas carregadas electricamente passa a ser suficiente para estas, ao colidirem 

com o cátodo, emitam mais partículas carregadas (emissão de electrões secundários), que por sua 
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vez ao colidirem com os átomos neutros do gás geram mais partículas carregadas, iões e 

electrões. O aumento da emissão de electrões secundários faz com que haja um aumento da 

corrente mantendo-se a tensão constante, este valor é denominado por tensão limiar ou de 

disrupção VB, figura 2.3. Quando o número de electrões produzidos é suficiente para produzir os 

iões necessários para regenerar o mesmo número de electrões, obtém-se uma descarga 

autosustentada. Nesta altura, há uma diminuição da tensão e a corrente aumenta abruptamente. 

 

A tensão de disrupção VB é crucial para a formação da descarga luminescente. O valor de VB 

depende, entre outros factores, da distância entre os eléctrodos e da pressão do gás, a qual 

determina o percurso livre médio dos electrões. Se os valores da pressão e/ou da distância entre 

os eléctrodos forem demasiado elevados, os iões gerados no gás sofrem um número elevado de 

colisões inelásticas, o que faz com que os iões ao colidirem com o cátodo não tenham energia 

suficiente para gerarem mais electrões secundários. Por outro lado, se a pressão for muito baixa 

ou se a distância entre os eléctrodos for muito pequena, os electrões secundários, no seu percurso 

até serem recolhidos no ânodo, não sofrem o número de colisões suficientes para que haja 

ionização de um número necessário de átomos do gás para que a descarga se mantenha “acesa”. 

 

Para a maioria dos materiais, o coeficiente de emissão de electrões secundários é de 0,1 ou 

menor, ou seja, para que uma determinada área do cátodo emita um electrão secundário necessita 

de ser bombardeada em média por vários iões. Inicialmente o bombardeamento do cátodo dá-se 

nas suas extremidades ou nas irregularidades que este possua [KEN85]. À medida que se fornece 

mais potência ao sistema, a área bombardeada aumenta, sendo a densidade de corrente 

aproximadamente constante.  

 

Quando o bombardeamento cobre a totalidade da área do cátodo, qualquer aumento de potência 

origina simultaneamente uma subida da tensão e da densidade de corrente. As descargas nestas 

condições são conhecidas por Descargas Luminescentes Anómalas, sendo utilizadas na maioria 

dos processos de pulverização. É comum a elevação de temperatura do cátodo, podendo originar 

outro modo de funcionamento resultante da emissão de electrões por efeito termoiónico. Quando 

isto acontece, as descargas luminescentes degeneram em arcos eléctricos caracterizadas por 

baixas tensões e correntes elevadas. Em muitos processos de revestimento estas condições não 

são aceitáveis, pois contribui para a destruição do filme já depositado. 
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Numa descarga luminescente do tipo díodo, figura 2.2, entre os dois eléctrodos apresentam-se 

regiões com luminosidades diferentes. Estas são classificadas em regiões luminescentes e espaços 

escuros. Há a salientar, que em muitos processos de pulverização em descargas do tipo díodo, 

quando o espaço existente entre os dois eléctrodos é muito pequeno, algumas das regiões 

luminosas deixam de existir, verificando-se em muitos sistemas que o ânodo está colocado 

próximo da zona de luminescência negativa [JOH78]. 

 

Junto ao cátodo existe uma região luminosa estreita, denominada por luminescência do cátodo 

“Cathode Glow”, em que a luz emitida é característica do material do cátodo e dos iões 

incidentes. Trata-se de uma região em que os iões formados no cátodo e os iões positivos que 

vêm na sua direcção são neutralizados por uma variedade de processos. 

 

Os electrões secundários são repelidos do cátodo a grande velocidade, colidindo com as 

partículas existentes a uma distância que corresponde ao seu percurso livre médio. Dado que os 

electrões perdem grande parte da sua energia nas colisões, verifica-se que a maior parte da queda 

de tensão aplicada se dá no espaço escuro catódico “Cathode Dark Space”, figura 2.2. Dada a 

mobilidade dos iões ser muito menor que a dos electrões, verifica-se que as cargas predominantes 

neste espaço são os iões positivos. A ionização por colisão com os electrões secundários dá-se 

também na zona denominada por luminescência negativa “Negative Glow”.  

 

Quando um corpo isolado electricamente é colocado dentro de um plasma, inicialmente este é 

bombardeado por iões e electrões, mas como os electrões possuem maiores velocidades que os 

iões, o corpo começa a ficar com uma carga negativa e consequentemente começa a adquirir um 

potencial negativo em relação ao plasma. Um substrato carregado negativamente por sua vez 

atrai os iões positivos e repele os electrões. O fluxo de electrões diminui de modo a que este 

compense o fluxo de iões. 

 

Pulverização Catódica assistida por magnetrão 

 

A aplicação de um campo magnético no processo de descarga aumenta de uma forma muito 

significativa as potencialidades dos processos de pulverização catódica, dado que o campo 

magnético altera o comportamento das partículas carregadas electricamente existentes no plasma 

que se encontram sob a acção deste. Quando uma partícula de massa m  com uma carga q  



 31 

deslocando-se com uma velocidade v  e está sob a influência de um campo magnético B  fica 

sujeita a uma força F  que é dada pela expressão: 

 

BvqF ×⋅=            (2.10) 

 

Considerando que v  é perpendicular a B  então a partícula irá descrever uma trajectória circular 

em que o valor da força centrípeta a que está sujeita a dada por: 

 

Bvq
r

vm
F

l

⋅⋅=
⋅

=
2

          (2.11) 

 

onde lr  é o raio da circunferência que a partícula descreve e se designa por raio de Larmor.  

 

Para as mesmas condições iniciais, e dada a diferença de massa entre um electrão e um ião, com 

o mesmo valor de carga (em módulo) o raio da trajectória do ião é várias ordens de grandeza 

superior. Assim, pode-se considerar que o campo magnético só influencia a trajectória dos 

electrões, tendo um efeito desprezável nos iões.  

 

Nos processos de pulverização catódica assistida por magnetrão, as partículas com carga eléctrica 

existentes no plasma estão sujeitas a uma força que é conhecida por força de Lorentz, que por 

estarem submetidas simultaneamente a um campo eléctrico E  e um campo magnético B , a 

expressão para a força seguinte: 

 

( )BvEq
dt

vd
m ×+=⋅           (2.12) 

 

Se o campo eléctrico E  for perpendicular ao campo magnético B  então os electrões, além de 

terem uma trajectória circular ou helicoidal, apresentam também uma velocidade de deriva do 

centro de rotação proporcional a BE × . Da composição desta deriva com a precessão de Larmor 

resultam trajectórias do tipo cicliodal. 

 



 32 

Dada a diferença de configurações, os campos magnéticos podem ser classificados em 

equilibrados ou não equilibrados. Os campos magnéticos equilibrados confinam o plasma numa 

região muito estreita perto do cátodo, a sua configuração impede com que os electrões escapem 

da região perto do cátodo. Estes podem gerar correntes de deriva que são superiores à corrente do 

circuito externo do cátodo. Os cátodos com os campos magnéticos equilibrados são os mais 

indicados quando a peça que se pretende revestir é feita de um material com baixo ponto de 

fusão. 

 

Os campos magnéticos não equilibrados possuem uma configuração, que deliberadamente 

possibilita que alguns electrões escapem para regiões afastadas do cátodo. Estes electrões 

possibilitam que o plasma não fique confinado a uma região perto do cátodo podendo atingir a 

zona onde se encontra o substrato. Quando o substrato está imerso no plasma aumentam-se os 

níveis de bombardeamento iónico, o que no caso das descargas reactivas favorecem a formação 

do revestimento, em virtude de se aumentar a concentração iónica necessária à formação do 

revestimento.  

 

Na literatura [PKD93], a utilização de campos magnéticos não equilibrados nos processos de 

deposição de filmes finos aumenta as possibilidades de obtenção de revestimentos com estruturas 

totalmente densas. Este facto deve-se em grande medida ao aumento dos níveis de ionização 

perto do substrato, aumentando-se assim a mobilidade dos átomos que se agregam ao filme em 

crescimento. Deste modo é possível aumentar-se a mobilidade à superfície do substrato sem se 

aumentar a temperatura deste. Deste modo o aumento da mobilidade a temperaturas mais baixas 

vem possibilitar a deposição de revestimentos com o substrato a temperaturas mais baixas 

podendo-se assim revestir materiais que não possam estar submetidos às temperaturas usualmente 

necessárias para o seu revestimento. Assim é possível o revestimento, de materiais sensíveis a 

temperaturas elevadas, sem que estes sofram alterações das suas propriedades devidas a um 

aquecimento excessivo. 

 

A não uniformidade dos campos magnéticos faz com que a erosão dos alvos também não seja 

uniforme, apresentando esta maiores taxas de erosão nas zonas em que a componente paralela do 

campo magnético é mais intensa. Esta não uniformidade na erosão do alvo faz com que as 

características da descarga variem à medida que se acentua a escavação no alvo, levando a que se 
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alterem as condições da descarga, o que pode provocar alterações nas características dos 

revestimentos que se estão a produzir. 

 

Os campos magnéticos nos sistemas de pulverização catódica podem ser criados por magnetos 

permanentes ou por electroímanes. Os magnetos permanentes apresentam a vantagem de se 

poderem colocar de modo que as linhas de campo fiquem com a configuração que se pretende, o 

que é mais difícil de se conseguir quando se estão a usar electroímanes. Um factor limitativo que 

os magnetos permanentes possuem é que estes não podem suportar temperaturas elevadas, o que 

pode limitar a potência que se impões à fonte de tensão a que o cátodo está ligado. Esta questão 

pode ser facilmente ultrapassada com a construção de sistemas de refrigeração para os magnetos. 

 

Tipos de cátodos magnetrão 

 

Os cátodos de magnetrão podem-se classificar em três grupos que são: 

 

1 - Cátodos Planares 

2 - Cátodos Cilíndricos Poste 

3 - Cátodos Cilíndricos Oco 

 

A escolha da configuração deve ter em consideração as dimensões e geometria das peças que se 

pretendem revestir.  
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2.3 – Revestimentos para a protecção contra o desgaste 

 

2.3.1 – Os materiais utilizados 

 

A utilização de revestimentos tem como finalidade melhorar a qualidade dos produtos bem como 

o seu desempenho. Os materiais de revestimento utilizados na protecção contra o desgaste devem 

possuir um conjunto de características que dependem das condições de utilização a que o produto 

está sujeito. No entanto, existe um conjunto de características genéricas que os revestimentos têm 

que possuir de modo a que estes possam desempenhar as suas funções. 

 

A esmagadora maioria dos revestimentos para esta finalidade são constituídos por carbonetos, 

nitretos, carbonitretos e boretos de metais de transição (os mais utilizados são Cr, Ti, V, Zr, Ta, 

Mo, W, e Hf). Na literatura estes revestimentos são referenciados como revestimentos duros 

“Hard Coatings” ou revestimentos cerâmicos “Ceramic Coatings”, sendo caracterizados por 

possuírem uma grande variedade de estruturas e de composições químicas. O facto de se 

utilizarem processos diferentes para a produção do mesmo material de revestimento pode originar 

que eles apresentem características diferentes. Estas características dependem do tipo de ligações 

químicas que possuem, existindo um vasto conjunto de revestimentos que são caracterizados por 

possuírem mais do que um tipo de ligações que condicionam as suas características. Se o 

processo de deposição possibilitar a alteração do tipo ligações existentes é possível então fazer 

com que o revestimento possua a combinação, dos vários tipos de ligações, para que este 

apresente as propriedades mais indicadas para a finalidade a que se destina. Os materiais podem 

ser classificados em três grupos em função do tipo de ligações químicas predominantes 

[HHO90]: 

 

- Materiais metálicos duros com uma fracção considerável de ligações metal-metal 

- Materiais covalentes com ligações covalentes altamente direccionadas 

- Materiais com ligações heteropolares, (para que possam servir como um material para 

a protecção contra o desgaste, têm de possuir uma fracção de ligações covalentes). 
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Figura 2.4 – O tipo de ligações existentes em revestimentos duros [HHO90]. 

 

Em geral, todos os materiais usados como revestimentos de protecção são caracterizados por 

possuírem uma mistura dos vários tipos de ligações, a figura 2.4 localiza alguns dos materiais 

utilizados como revestimentos de protecção no que se refere ao tipo de ligações químicas que 

estes possuem.  

 

O nitreto de titânio possui uma combinação de ligações que o localiza no centro de triângulo, o 

que é ilustrativo do facto de ser um dos materiais mais utilizados em revestimentos de protecção. 

 

Os carbonetos, nitretos e boretos de metais de transição cristalizam nas formas conhecidas por 

estruturas intersticiais onde os átomos metálicos ocupam posições na rede entre os átomos não 

metálicos, que ocupam as posições octaédricas vazias. As ligações entre átomos metálicos e não 

metálicos são ligações covalentes e fracções heteropolares. Os materiais covalentes cristalizam 

num arranjo típico de ligações bastante direccionadas e saturadas, resultando numa menor 

tendência para interagir com outros materiais nas interfaces, [HHO90]. 
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2.3.2 – Tipos e características dos revestimentos. 

 

A concepção e o desenvolvimento de novos revestimentos parte da optimização das várias 

camadas que o constituem, de modo a que estas apresentem as características apropriadas para as 

solicitações a que estão sujeitas. Assim, deve ter-se em linha de conta as possibilidades que o 

processo utilizado na sua produção, face ao tipo de estruturas que se podem obter, à gama de 

composições e tipos de interfaces. Em face ao exposto surgiram revestimentos com estruturas 

concebidas de modo a optimizar os revestimentos em função da sua aplicação tendo em linha de 

conta as solicitações a que as várias camadas do revestimento estão sujeitas. 

 

No desenvolvimento dos revestimentos para a protecção contra o desgaste é fundamental o 

conhecimento prévio das condições a que a ferramenta está sujeita durante a sua utilização. A 

tabela 2.2 mostra, a título de exemplo, como variam os requisitos necessários e os mecanismos de 

desgaste que estão associados à medida que se avança para interior da ferramenta. 

 

Material Requisitos 
Mecanismo tribológico 

de desgaste  

-fraca adesão do 

revestimento ao material  

adesivo Camada externa 

-Dureza apropriada abrasivo 

Camada intermédia -elevada dureza 

-elevada resistência 

mecânica e de fadiga   

fadiga da superfície 

Camada interna 

Revestimento 

Camada de 

-Dureza apropriada 

-Carácter das ligações 

químicas semelhantes ás 

do material do substrato 

-boa adesão ao substrato  

abrasivo 

Transição 

Substrato  

-Boa adesão ao 

revestimento 

-Boa resistência 

mecânica 

  

Tabela 2.2 – Requisitos das várias camadas do revestimento e os mecanismos de desgaste 

associados [TAD99]. 
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Pode-se assim constatar que os requisitos necessários para cada zona da ferramenta são 

diferentes. Uma vez que um material de revestimento pode não satisfazer todos os requisitos de 

um modo satisfatório, surgiram vários tipos de revestimentos com o objectivo de ultrapassar tais 

dificuldades.  

 

O revestimento mais simples é o revestimento de mono-camada o que implica que este possua de 

um modo global as características necessárias às várias zonas do revestimento. Dado que algumas 

das características, das várias zonas do revestimento, são antagónicas leva a que este tipo de 

revestimento apresente um desempenho moderado. Mesmo neste tipo de revestimento, o processo 

tecnológico utilizado na sua produção bem como a escolha dos parâmetros influenciam as 

características destes, podendo mesmo fazer com que estas não sejam uniformes ao longo da sua 

espessura. Um factor que tem uma grande importância no desempenho do revestimento é a 

camada de transição que se forma com o substrato com uma espessura que depende dos materiais 

utilizados e das condições de deposição. 

 

Os revestimentos multi-camadas surgiram como uma forma de se poder dar as características 

pretendidas a cada zona do revestimento dado existirem materiais que apresentam propriedades 

excelentes para uma determinada zona mas que para as outras as suas características não são as 

mais indicadas, deste modo é possível optimizar as características do revestimento para cada zona 

escolhendo o material que mais se adeqúe a estas. 

 

Esta não é a única vantagem dos revestimentos em multi-camadas, dado a espessura afectar as 

propriedades do revestimento, com este tipo de revestimentos é possível obter revestimentos com 

a espessura necessária para a aplicação a que se destina tendo no entanto algumas das 

características que os filmes finos apresentam. Este tipo de revestimentos tem um conjunto de 

características que lhes são próprias. Estas devem-se a factores como a espessura das camadas 

que constituem o revestimento, à sua ordenação, entre outros. 

 

Uma característica importante que diferencia os revestimentos de multi-camadas dos 

revestimentos mono-camada reside nos mecanismos de degradação que estes possuem. Nos 

revestimentos de mono-camada a iniciação das micro-fissuras dá-se à superfície do revestimento 

e na sua interface com o substrato. A propagação e coalescência destas fissuras originam que 

fragmentos do revestimento se desagreguem ficando o substrato visível, figura. 2.5 a). 
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Para os revestimentos em multi-camadas a iniciação e propagação das fissuras dá-se 

principalmente à superfície do revestimento, embora possam também surgir fissuras no seu 

interior. A grande diferença existente com estes revestimentos está na forma como as fissuras 

coalescem. A existência de interfaces ente as várias camadas do revestimento têm aqui um papel 

fundamental pois são estas interfaces que impedem o crescimento das fissuras de uma forma 

continua fazendo com que estas, ao chegarem a uma interface, mudem a sua direcção de 

propagação, aumentando assim a resistência ao desgaste do revestimento. Esta característica dos 

revestimentos em multi-camadas é o resultado de vários mecanismos [MAR99]: inflexão da 

fissura devido ás interfaces serem fracas, blindagem da extremidade da fissura por deformação 

plástica em conjugação com interfaces fortes, distribuição favorável das tensões residuais, 

deflexão da fissura devido à existência de grandes diferenças na força coesiva entre duas lamelas 

adjacentes e na existência de diferenças das propriedades elásticas e/ou na morfologia do 

revestimento entre duas lamelas adjacentes. O desgaste destes revestimentos dá-se por 

delaminação como se esquematiza na figura 2.5 b).  

 

 

a 

b 

 

Figura 2.5 – Mecanismos de ruína dos revestimentos a) – mono-camada b) multi-

camadas [TAD99]. 

 

Nos revestimentos em multi-camadas de TiN/TaN [MAR99] foi observado que o período (soma 

espessura da lamela de TiN com a TaN que se repete no revestimento) influencia a resistência ao 

desgaste abrasivo e erosivo dos revestimentos. Nesse trabalho observou-se que a resistência ao 

desgaste erosivo dos revestimentos em multi-camadas é sempre superior à resistência dos 
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revestimentos de mono-camada de TiN e TaN, verificando-se que quanto menor for o período 

maior é a sua resistência ao desgaste erosivo. 

 

Um outro tipo de revestimentos utilizados na protecção contra o desgaste são os revestimentos de 

gradiente, estes podem-se considerar como uma modificação dos revestimentos em multi-

camadas. Estes revestimentos são caracterizados por possuírem uma variação gradual da sua 

composição ao longo da sua espessura Com este tipo de revestimento não há uma mudança 

abrupta da sua composição bem como das propriedades. Assim com este tipo de revestimentos é 

possível ultrapassar algumas das dificuldades existentes nos revestimentos de multi-camadas. 

Uma das principais vantagens deste tipo de revestimento é melhorar consideravelmente a adesão 

de materiais que não apresentem uma boa adesão entre eles. 

 

Nos processos de deposição em que o substrato e o filme em crescimento estão sujeitos a 

bombardeamento iónico há uma melhoria da adesão, devido à formação de uma camada de 

transição, com uma estrutura semelhante à de uma estrutura em que há difusão. Isto deve-se ao 

aumento significativo do número dos defeitos pontuais induzidos pelo bombardeamento do 

substrato e do filme em crescimento originando alguma pulverização destes [TAD99]. A 

existência de defeitos pontuais facilita os processos de difusão e favorece a interpenetração entre 

o revestimento e o substrato. Assim é possível a formação de uma camada de transição com as 

características pretendidas, mesmo em materiais de difícil difusão mútua. 

 

Através da pulverização do substrato e da camada descontínua de revestimento, já depositada, 

algumas das partículas que foram removidas são reflectidas na direcção do substrato e voltam a 

depositar-se neste. Como resultado, a camada de transição obtida é uma mistura de átomos do 

substrato com átomos do material de revestimento até se obter uma camada contínua de 

revestimento. A camada assim depositada diminui as tensões residuais causadas por diferenças 

nas propriedades físico-químicas do revestimento e do substrato. As camadas resultantes deste 

processo apresentam uma transição coerente sendo esta responsável por uma forte ligação do 

revestimento ao substrato, sendo o seu aparecimento favorecido quando o revestimento é 

formado por carbonetos ou nitretos de metais de transição, sendo o substrato também constituído 

por metais de transição. 
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Numa peça revestida, o substrato tem como função principal suportar as cargas a que a peça está 

sujeita, enquanto que as propriedades tribológicas, a resistência química e à corrosão são 

asseguradas pelo revestimento. A selecção apropriada do material de revestimento para um dado 

substrato é muito importante, uma vez que a camada de transição que se forma entre estes 

condiciona o desempenho das suas propriedades. Estas propriedades dependem das condições de 

serviço da peça a revestir, do seu material, das suas propriedades superficiais, da condição inicial 

da superfície da peça e também dos parâmetros operacionais do processo de deposição. Num 

processo desta natureza formar-se-ão várias zonas com características diferentes. A escolha das 

propriedades das duas primeiras zonas, camada externa e camada de transição, tem por base a 

selecção apropriada dos materiais que constituem o revestimento, bem como os parâmetros do 

processo de deposição [TAD99]. A escolha do material para o substrato requer que se saiba 

previamente que este possibilite a obtenção das propriedades mecânicas, químicas e de 

acabamento desejadas (obtidas por tratamentos apropriados), bem como a compatibilidade 

necessária com o revestimento. 

 

Em muitos dos casos não é possível obter todas as propriedades pretendidas simultaneamente. O 

melhoramento de uma propriedade pode provocar a diminuição de desempenho de outra. Com 

efeito, o aumento de dureza provoca nomeadamente uma diminuição da ductilidade e da adesão, 

sendo necessário que esta abranja um grande intervalo de temperaturas. Os revestimentos de 

grande dureza e elevado ponto de fusão geralmente são frágeis e quebradiços.  

 

Quando não é possível obter simultaneamente todos os requisitos, podem utilizar-se 

revestimentos mais complexos nomeadamente revestimentos em multi-camadas. 

 

2.3.3 – Morfologia dos revestimentos 

 

Os revestimentos em que os processos de deposição se efectuam na fase de vapor geralmente 

exibem uma morfologia de crescimento peculiar que se assemelha a toros ou discos empilhados e 

alinhados, sendo geralmente denominados por revestimentos com morfologia colunar. Esta 

morfologia desenvolve-se devido a efeitos geométricos quer os revestimentos sejam amorfos ou 

cristalinos. No entanto, as colunas não são grãos mono-cristais [DON98]. 

 



 41 

A morfologia do filme é influenciada pela rugosidade da superfície e a mobilidade nesta dos 

átomos depositados onde o sombreamento geométrico e a difusão em superfície competem na 

determinação da morfologia do material depositado. Quando a superfície é bastante rugosa as 

asperezas recebem a maior parte do fluxo dos átomos que se depositam, vindos de todas as 

direcções. Se a difusão em superfície for baixa, então as protuberâncias crescem mais 

rapidamente que os vales em virtude do sombreamento geométrico. O efeito de sombreamento é 

acentuado se o fluxo dos átomos que chegam à superfície não for normal a esta. A absorção de 

espécies gasosas pelo revestimento faz diminuir a mobilidade à superfície enquanto o 

bombardeamento simultâneo do filme em crescimento com partículas com elevada energia 

cinética influencia a mobilidade em superfície, no sentido do aumento desta. 

 

Existem representações das várias estruturas que os revestimentos depositados por processos de 

evaporação ou pulverização em vácuo podem apresentar. Geralmente, o filme perto da interface é 

influenciado pelas características do substrato como também pelo o tipo material que se está a 

depositar, sendo necessário que o revestimento tenha uma espessura apreciável para que se possa 

observar qual o tipo de estrutura com que este desenvolve. No final da década de 60, Movchan & 

Demchishin [TAD99], para os revestimentos depositados por evaporação, estabeleceram um 

modelo que relaciona a morfologia dos revestimentos, após o modo de crescimento estar 

estabelecido, com a razão (T/Tm), onde T é temperatura a que se encontra o substrato durante a 

deposição e Tm é a temperatura de fusão do material de revestimento, figura 2.6. 
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Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Temperatura do 
substrato 
T/TM 

 

Figura 2.6 – Modelo de Movchan & Demchishin para revestimentos depositados por 

evaporação [DON98].  

 

Nos casos estudados por Movchan & Demchishin, os revestimentos apresentam três morfologias 

distintas consoante o valor de (T/Tm). A zona 1, figura 2.6, apresenta uma morfologia dominada 

por de finas cristalites terminando com extremidades arredondadas. Com o aumento da 

temperatura, o diâmetro destas formas convexas aumenta e a estrutura das cristalites torna-se 

colunar com porosidades entre elas. A zona 2 é caracterizada por haver maior difusão em 

superfície, apresentando uma estrutura colunar com maior diâmetro destas apresentando-se a 

superfície do revestimento com mais protuberâncias. Esta estrutura é de equilíbrio para a 

cristalização em volume. A estrutura da zona 3 é idêntica à da zona 2 só que há a recristalização 

do revestimento na forma de grãos equiaxiais grosseiros. 

 

Os pormenores no processo de condensação que determinam a morfologia do revestimento a 

baixas temperaturas, em que a mobilidade atómica é baixa, ainda não estão bem compreendidos, 

embora se saiba que existe um conjunto de factores que estão envolvidos [DON98]: 

 

- Ângulo de incidência do fluxo de átomos que chegam à superfície – efeitos de 

sombreamento geométrico 

- Razão da temperatura de deposição T com a temperatura de fusão Tm (T/Tm) 

- Energia libertada na condensação dos átomos na superfície 
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- Mobilidade dos átomos depositados na superfície e em diferentes planos cristalográficos 

- Rugosidade da superfície 

- Taxa de deposição 

- Coalescência dos espaços vazios 

- Transporte mássico e crescimento de grão durante a deposição 

 

J. A. Thornton modificou o modelo de Movchan & Demchishin [TAD99] para revestimentos 

produzidos por pulverização catódica assistida por magnetrão, introduzindo a pressão na zona de 

descarga como um novo parâmetro. Assim no modelo, passamos a ter dois parâmetros que ditam 

as características morfológicas dos revestimentos. O diagrama da figura 2.7 foi formulado a partir 

de dados de revestimentos produzidos por pulverização catódica assistida por magnetrão. Neste 

modelo, os revestimentos apresentam uma nova morfologia que não existe no modelo anterior. 

 

Temperatura do  
Substrato (T/TM)  Pressão de Árgon 

(m Torr) 

 

Zona I 
Zona T 

Zona II 

Zona III 

 Grãos Colunares 

Estrutura 
Recristalizada 

Estrutura de transição 
Constituída por grãos 
fibrosos densamente 
empilhados 

Estrutura porosa de grãos 
colunares separados por 
zonas vazias 
 

 

Figura 2.7 – Diagrama de Thorton [DON98]. 
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As estruturas das zonas I, II e III do modelo de Thornton apresentam uma morfologia idêntica às 

do modelo de M. & D. das zonas 1, 2 e 3 respectivamente. Este último apresenta uma nova 

morfologia, zona T, esta estrutura é classificada como sendo uma estrutura de transição da zona I 

para a zona II, apresentando uma morfologia fibrosa. O aparecimento desta estrutura deve-se ao 

bombardeamento do revestimento por partículas neutras reflectidas do alvo com elevada energia 

cinética quando a pressão de descarga é baixa. Este bombardeamento do revestimento impede, 

em alguma extensão, o crescimento lateral das fibras favorecendo o preenchimento dos espaços 

vazios existentes fazendo com que o revestimento se apresente mais denso. Estes revestimentos 

são caracterizados por possuírem elevada resistência e dureza, com baixa ductilidade, bom 

acabamento superficial e por possuírem tensões de compressão. Deste modo, os revestimentos 

que possuem a morfologia da zona T são os que apresentam as condições mais favoráveis para 

serem utilizados como revestimentos para a protecção contra o desgaste. 

 

O modelo de Thornton foi modificado por R. Messier [TAD99] substituindo a pressão na zona da 

descarga pela energia com que os iões chegam ao substrato, podendo-se assim analisar as 

alterações na morfologia do revestimento que a variação deste parâmetro pode originar. As 

morfologias que este modelo apresenta são idênticas ao do modelo de Thornton. 

 

Nos processos de deposição por pulverização catódica, a rugosidade do revestimento depende 

deste estar ou não polarizado. Quando o substrato não está polarizado o material é depositado 

sobretudo nos picos visíveis das protuberâncias ficando a maioria das cavidades vazias. Como 

consequência as cristalites colunares crescem nos picos ficando os espaços entre elas por 

preencher. Com a polarização negativa do substrato, os picos das rugosidades sofrem uma forte 

erosão sendo os átomos removidos depositados nas cavidades existentes, devido ás colisões que 

sofrem com os átomos do gás, juntamente com os átomos que são removidos das paredes laterais. 

Como resultado da difusão dos átomos para as cavidades a rugosidade da superfície diminui, 

formando-se um revestimento com uma estrutura do tipo T. A formação de uma estrutura do tipo 

I ou do tipo T depende de predominar o sombreamento ou a difusão para as cavidades. A 

obtenção de estruturas do tipo T com baixos valores de T/Tm obriga a que haja um intenso 

bombardeamento iónico do substrato com energias bastante elevadas. Estas estruturas são 

caracterizadas por possuírem tensões residuais de compressão enquanto as estruturas do tipo I as 

tensões são de tracção, que como se referiu, na maioria das aplicações são indesejáveis. 
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2.3.4 – Espessura  

 

A espessura dos revestimentos é uma das propriedades fundamentais para o seu desempenho, 

pela influência que tem na adesão, na dureza e na resistência ao desgaste dado estas dependerem 

da espessura que eles possuem. Por isso, o controlo da espessura, é fundamental uma vez que 

uma pequena variação desta pode originar variações significativas nas propriedades dos 

revestimentos. 

 

Para os revestimentos produzidos por evaporação, a espessura do filme condiciona as tensões 

existentes nos revestimentos que podem ser de compressão ou de tracção. O valor da tensão, que 

é isotrópica no plano do filme, é influenciado pela taxa de deposição, pelo processo utilizado, 

pela temperatura do substrato e pela química da superfície. Quando o filme possui uma espessura 

δ, a energia elástica de deformação Uel acumulada no filme é dada pela expressão [MAZ87]: 

 

E
U el

)1(2 νδ
σ

−
⋅=           (2.13) 

 

onde σ  é a tensão, E é o módulo de Young do filme e ν  o seu coeficiente de Poisson. Esta 

energia elástica acumulada no revestimento é um mecanismo auxiliar para qualquer acção que 

possa causar a delaminação espontânea do filme, como se esquematiza na figura 2.8. 

 

 

E,ν 
σ 

δ 

Fissura de delaminação 

 

Figura 2.8 – Desenvolvimento de uma fissura de delaminação entre o filme e substrato 

[MAZ87]. 
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Caso a separação do filme resulte da iniciação e propagação de uma fissura na interface pode-se 

estabelecer um critério para a delaminação espontânea, sendo a energia limiar Ulim a partir da 

qual este fenómeno pode ocorrer dada pela seguinte expressão [MAZ87]: 

 

)1(2
1

lim ν+= adUU           (2.14) 

 

onde ν ≅ 1/3 e Uad é a energia de adesão. 

 

Portanto, para que não ocorra a delaminação espontânea, a energia elástica acumulada no 

revestimento Uel tem de ser inferior à energia limiar Ulim devendo-se assim satisfazer a seguinte 

condição: 

 

EU ad /)1()1/( 2
2
1 νδσν +≥+         (2.15) 

 

Se a adesão do filme ao substrato for suficientemente boa, pode acontecer que a energia 

acumulada seja suficiente para causar a fractura do próprio filme. Definindo a energia de coesão 

do filme como Ucoe= 2Uγ(filme),onde Uγ é a energia livre de superfície, então o critério para que o 

revestimento resista à fractura interna pode ser escrito da seguinte forma: 

 

EU Coe /)1()1/(
1 2 νδσν
π

+≥+         (2.16) 

 

Podem-se efectuar análises similares para outros modos de ruína dos filmes. É fácil verificar que 

a espessura do revestimento contribui de forma significativa para a ruína do revestimento, dado 

que um aumento da espessura corresponde a um aumento da energia elástica acumulada no 

revestimento. Assim, desde que se saibam os valores das características do revestimento em 

estudo, é possível determinar o valor da espessura critica δc a partir do qual o revestimento pode 

deteriorar-se sem a acção de qualquer mecanismo externo. 

 

A espessura dos revestimentos tem um papel fundamental no que se refere à resistência ao 

desgaste. Estudos em relação ao desgaste por deslizamento [TAU90] mostram que os 

revestimentos de menor espessura apresentam melhor desempenho. Nesse trabalho foram 
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estudados revestimentos de TiN com espessuras compreendidas entre os 0.25 e os 5µm. Dos 

dados observados, verifica-se que os melhores resultados foram obtidos para os revestimentos 

com menor espessura. De facto, para espessuras até 0,75 µm o desgaste observado foi 

praticamente nulo.  

 

2.4 – Os parâmetros do processo. 

 

Os parâmetros do processo que condicionam as características dos revestimentos como a dureza, 

morfologia, as tensões residuais, a adesão, a resistência ao desgaste, entre outros são: 

 

- polarização negativa do substrato 

- pressão a que se realiza a deposição 

- pressões parciais dos gases utilizados 

- potência aplicada no cátodo 

- temperatura do substrato durante a deposição 

- distância entre o alvo e o substrato 

 

A complexidade no controlo do processo resulta do efeito acoplado destes parâmetros o que 

obriga a análises experimentais que permitam avaliar os parâmetros dominantes. Tais 

metodologias estão fora do âmbito deste trabalho e por isso não serão referidas. 

 

2.4.1 – Polarização negativa do substrato. 

 

A polarização negativa do substrato é um dos processos mais utilizados quando se pretende 

aumentar a adesão do revestimento ao substrato. Porém, só pode ser utilizada quando o substrato 

é material condutor. John L. Vossen [JOH78] refere substanciais melhorias na adesão, na 

densidade do filme e noutras propriedades dos revestimentos, utilizando a polarização negativa 

do substrato. 
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Este efeito resulta do facto de os iões positivos, sob a influência do campo eléctrico criado, serem 

acelerados na direcção do substrato aumentando a energia de impacto. Este impacto contribui 

para a remoção dos átomos que possuem ligações fracas. Assim, a taxa de acumulação do 

material depositado é um balanço entre o número de átomos que se depositam e o número de 

átomos que são removidos. A taxa de acumulação representa a taxa efectiva de crescimento do 

filme.  

 

Os átomos removidos no seu percurso podem sofrer colisões e ser novamente implantados na 

superfície do revestimento em crescimento. Este fenómeno pode originar uma camada de 

transição, desde que a energia de algumas das partículas que chegam ao substrato seja suficiente 

para remover as partículas do substrato. Este tipo de camadas melhora consideravelmente a 

adesão do revestimento ao substrato. Por outro lado, os choques dos iões com o substrato fazem 

com que haja um aquecimento do conjunto, o que favorece a difusão dos átomos do revestimento. 

 

O bombardeamento por iões do conjunto e o maior aquecimento devido à aplicação da 

polarização negativa do substrato, pode alterar a morfologia do revestimento. No entanto, há que 

referir que a polarização negativa do substrato faz aumentar as tensões internas no revestimento o 

que pode ter uma implicação negativa na adesão do revestimento. 

 

O bombardeamento a que o filme em crescimento está sujeito, origina a remoção das partículas 

em locais onde a sua adesão é menor. As figuras 2.9 e 2.10 são de revestimentos de nitreto de 

titânio produzidos por pulverização catódica magnetrão com polarização negativa do substrato 

com diferentes valores de tensão aplicada ao substrato. 
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Figura 2.9 – Revestimento de TiN produzido 

com polarização negativa do substrato – 50 

V [FHO92]. 

Figura 2.10 – Revestimento de TiN produzido 

com polarização negativa do substrato – 

100 V [FHO92]. 

 

Observando as figuras 2.9 e 2.10, verifica-se que o revestimento em que foi aplicada a tensão 

mais negativa –100 V, apresenta uma estrutura colunar em que há um menor crescimento lateral 

dos grãos. Quanto maior for o valor da tensão negativa que se aplica ao substrato maior será a 

energia cinética com que os iões positivos colidem com o substrato, o que leva a que o tamanho 

médio dos grãos seja menor [FHO92]. 

 

Uma outra característica que a polarização negativa do substrato influencia são as tensões 

internas existentes nos revestimentos, podendo estas ser de compressão ou de tracção. A sua 

influência reflecte-se tanto no valor das tensões internas como também na natureza dessas 

tensões. Nos revestimentos de TiN estudados em [FHO92], as tensões internas aumentam com a 

tensão aplicada ao substrato, sendo no entanto sempre tensões de compressão, que até a um certo 

valor, é positivo para a adesão. 

 

Em [MAR99] a polarização negativa do substrato foi utilizada também como meio de limpeza do 

substrato por bombardeamento com iões de um gás inerte, (neste caso Árgon) de modo a 

remover-se uma fina camada da superfície do substrato, geralmente constituída por óxidos e 

outros elementos adsorvidos. Este processo é efectuado antes de se proceder à deposição do 

revestimento. 
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2.4.2 – Pressão de deposição. 

 

A pressão a que se realiza a deposição é um parâmetro que também influencia as características 

do revestimento de forma análoga ao da polarização negativa do substrato, o que torna a 

caracterização da sua influência bastante mais complexa. 

 

Como é sabido, o valor da pressão condiciona o percurso livre médio de uma partícula entre duas 

colisões. Quanto menor for o valor da pressão maior será o seu percurso livre médio. O aumento 

da pressão aumenta a dispersão das direcções com que as partículas colidem com o substrato. Por 

outro lado, em virtude de grande parte da sua energia ser dissipada através das colisões que estas 

sofrem no seu percurso, há uma diminuição da energia com que estas chegam ao substrato. 

 

Segundo Donald M. Mattox [DON98] as baixas pressões de deposição conduzem a tensões 

internas de compressão. Pelo contrário, as deposições a elevadas pressões implicam tensões 

internas de tracção. Assim, são mais favoráveis as baixas pressões. 

 

Este resultado foi também confirmado nos revestimentos de AlN [GKL92]. Nestes revestimentos, 

obtiveram-se tensões residuais de compressão entre os 500 a 1000 MPa para pressões 

compreendidas entre 0,09 a 0,08 Pa, para valores superiores, entre 0,12 a 0,14 Pa, as tensões 

residuais são de tracção com valor aproximado de 200 MPa, o que está de acordo com a 

afirmação anterior. No entanto, para os revestimentos de TiN estudados em [FHO92] as tensões 

internas que obtiveram, foram sempre de compressão. 

 

A pressão de deposição influencia também a microestrutura dos revestimentos conforme 

evidenciado em revestimentos de TiN estudados por [FHO92], onde o efeito é notório. 

Observando as figuras 2.11 e 2.12, pode-se verificar que o revestimento produzido com a pressão 

de 0,2 Pa, apresenta uma estrutura colunar fina e uniforme, o que já não acontece no caso da 

pressão ser de 5 Pa em que temos uma estrutura mais irregular dos grãos colunares. 
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Figura 2.11 – Revestimento de TiN produzido 

com uma pressão de 0,2 Pa [FHO92]. 

Figura 2.12 – Revestimento de TiN produzido 

com uma pressão de 5 Pa [FHO92]. 

 

No que diz respeito à influência da pressão na dureza dos revestimentos de TiN analisados em 

[FHO92], para pressões de 0,2 a 1 Pa não se verificam alterações significativas na dureza do 

revestimento, para pressões superiores a 1 Pa há uma ligeira diminuição da dureza. 

 

2.4.3 – Potência aplicada no cátodo. 

 

Nas deposições de revestimentos por pulverização catódica assistida por magnetrão, geralmente, 

as fontes de tensão são controladas em potência. Neste modo de funcionamento os valores da 

tensão e da corrente que estas debitam são ajustados de modo automático, em função da potência 

pretendida para a descarga e dos outros parâmetros do processo que condicionam a tensão e a 

corrente. Este modo de funcionamento possibilita que as taxas de deposição sejam mais 

uniformes em relação aos outros modos de operação da fonte (controlo em corrente e controlo em 

tensão), durante a descarga. 

 

De forma idêntica aos parâmetros descritos anteriormente, este também influencia a morfologia 

dos revestimentos. Nos dos revestimentos de TiN analisados em [FHO92] a variação da potência 

provoca alterações apreciáveis na estrutura do revestimento. Observando as figuras 2.13 e 2.14 

verifica-se que para a maior potência aplicada, o revestimento tem uma estrutura colunar mais 

fina e uniforme. 
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Figura 2.13 – Revestimento de TiN produzido 

potência de 0,8 kW [FHO92]. 

Figura 2.14 – Revestimento de TiN produzido 

potência de 2,3 kW [FHO92]. 

 

No que diz respeito à variação das tensões residuais no revestimento, para os revestimentos 

estudados em [FHO92] estas aumentam de uma forma acentuada com o aumento da potência 

utilizada na descarga, no que se refere à dureza só se verifica uma ligeira diminuição do seu valor 

para a potência de 0,8 kW. 

 

2.4.4 – Distância entre o substrato e o alvo. 

 

A distância entre o alvo e o substrato que se pretende revestir influencia as características do 

revestimento que se está a depositar. No entanto, há que salientar, que em muitos dos sistemas 

utilizados, este parâmetro é de difícil ou mesmo de impossível alteração. 

 

A distância a que se encontra o substrato do alvo tem influência na energia com que as partículas 

chegam ao substrato. Quanto maior for a distância entre o alvo e o substrato menor será a energia 

cinética com as partículas neutras chegam ao substrato devido ás colisões que estas sofrem no seu 

percurso. 

 

As tensões existentes no revestimento são condicionadas pela distância entre o substrato e o alvo, 

nos os revestimentos de AlN estudados em [GKL92] verifica-se que as tensões residuais são de 

compressão para as menores distâncias, obtendo-se valores de 1000 MPa para distâncias 
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inferiores a 18 cm, para distâncias ligeiramente superiores a 20 cm os revestimentos 

apresentavam tensões residuais de tracção de 300 MPa. 

 

2.4.5 – Temperatura do substrato durante a deposição. 

 

Este parâmetro é também muito importante pelo efeito que pode ter na estrutura, no valor e tipo 

das tensões residuais e na adesão. Acresce ainda que muitas vezes os seus valores máximos estão 

limitados pela condição do material de base, sabendo quando podem ocorrer alterações 

microestruturais, em especial quando se trata de um aço rápido, estas podem levar a que este 

deixe de ter as características desejadas. 

 

A tensão total σσσσ que actua num revestimento é o resultado da contribuição da tensão externa 

aplicada σσσσ Ext, da tensão de origem térmica σσσσTer e da tensão intrínseca ao revestimento σσσσi: 

 

σ = σ Ext + σTer + σi          (2.17) 

 

A tensão de origem térmica pode ser expressa da seguinte forma: 

 

σTer = ERev  (αRev - αSub) (TDep - TM)       (2.18) 

 

onde TDep é a temperatura do revestimento durante a deposição, TM é a temperatura a que se 

encontra o substrato revestido ou a temperatura de serviço, ERev é o modulo de Young do 

revestimento, ααααRev e ααααSub são os coeficientes de dilatação térmica do revestimento e do substrato 

respectivamente. Na ausência de uma solicitação externa a tensão residual σR(TDep), é dada por: 

 

σR(TDep) = σTer + σi          (2.19) 

 

É possível determinar o valor da tensão residual do revestimento, desde que se consiga 

determinar o raio de curvatura do substrato devido às tensões existentes no revestimento usando a 

expressão [GKL92]:  
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onde Est é o módulo de Young do substrato, dst é a espessura do substrato, νst é o coeficiente de 

Poisson do substrato, δ é a espessura do revestimento e R é o raio do substrato deformado. 

 

Das duas componentes da tensão residual σσσσR,  a componente de origem térmica depende 

essencialmente das características dos materiais utilizados, enquanto que a componente intrínseca 

σi depende primordialmente das características do processo de deposição e dos parâmetros do 

processo, incluindo a temperatura a que se realiza a deposição. Deste modo a utilização de um 

material diferente para o substrato pode alterar o valor das tensões existentes no revestimento, 

podendo mesmo alterar o tipo de tensões. 
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CAPÍTULO 3. –  

TÉCNICA EXPERIMENTAL. 

 

3.1 – O aparelho SICMO. 

 

O equipamento existente foi projectado para o revestimento de tubos de cobre com uma película 

negra de nitreto de alumínio, utilizados na construção de colectores solares e apresenta algumas 

características próprias, distintas de outros equipamentos que funcionam com os mesmos 

princípios básicos, que fazem com que este seja indicado para o revestimento de certo tipo de 

ferramentas. Assim, a sua configuração possibilita o revestimento de peças de geometria 

cilíndrica de grande comprimento. Com um pequeno conjunto de alterações, devido à sua 

configuração e aos dispositivos já existentes, é possível num carregamento levar vários conjuntos 

de amostras, para deposições em diferentes condições. Dado que cada vez que se carrega o 

equipamento é necessário fazer vácuo a pressões muito baixas, o que pode demorar até 3 horas. É 

possível uma considerável economia de tempo por redução do número de carregamentos. Esta 

característica não é muito comum em equipamentos deste género utilizados em investigação 

possibilitando a realização de um maior número de experiências num curto espaço de tempo. 

 

Os processos de deposição por pulverização catódica assistida por magnetrão, embora 

apresentem um conjunto de características que fazem com que eles sejam indicados para a 

produção de revestimentos, apresentam alguma complexidade. Com efeito possuem um elevado 

número de parâmetros que influenciam as características dos revestimentos a produzir. 

 

Este equipamento é constituído por vários subsistemas, como está ilustrado na figura 3.1. De um 

modo resumido este aparelho é constituindo duas câmaras, uma a que chamamos câmara de 

carregamento e outra que é a câmara de descarga. Existe um sistema de deslocação que permite 

deslocar o porta-amostras de uma câmara para a outra com o sistema fechado e em vácuo. O 

cátodo encontra-se localizado entre as duas câmaras. O sistema tem integrado nele um sistema de 

vácuo constituído por duas bombas rotatórias para o vácuo primário e duas turbomoleculares para 

alto vácuo. O sistema possui ainda dispositivos para a introdução dos gases, sistemas de medição 
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da pressão dentro da câmara, fontes de alimentação e sistema para o arrefecimento das bombas 

turbomoleculares e para o cátodo. 

 

1 

2 

3 4 
5 

6 7 

 

1. Câmara de 

carregamento 

2. Câmara de descarga 

3. Cátodo 

4. Admissão dos gases 

5. Fonte de tensão do 

cátodo 

6. Bombas 

turbomolecurars 

7. Bombas rotatórias  

 

Figura 3.1 – Imagem do SICMO. 

 

3.1.1 – O sistema de vácuo. 

 

O equipamento está munido de dois sistemas de bombeamento que funcionam de modo 

independente. O motivo que levou à instalação de dois sistemas de bombeamento deve-se ao 

facto da câmara de vácuo ser de grandes dimensões. Além disso, o sistema possibilita a adaptação 

de outro cátodo, de configuração diferente (cátodo cilíndrico poste) sendo a câmara de vácuo 

reduzida à câmara de descarga do sistema com o cátodo cilíndrico oco. 

 

3.1.2 – O cátodo e as fontes de tensão. 

 

O cátodo do aparelho possui uma geometria cilíndrica oca como está representada na figura 3.2. 

A parede exterior é de alumínio com um diâmetro interno de 100 mm. Esta geometria apresenta-

se como uma das hipóteses para o revestimento, dos rolos texturizados, na protecção contra o 

desgaste. 
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Figura 3.2 – Esquema de montagem do cátodo. 

 

3.2 – Adaptação do equipamento existente. 

 

O equipamento utilizado para produzir os revestimentos SICMO - Sistema de Cátodo Magnetrão 

Oco, figura 3.1, não tendo sido concebido propositadamente para este trabalho, levou a que se 

realizassem algumas adaptações. A configuração do cátodo utilizado neste equipamento, que está 

representada na figura 3.2, apresenta uma configuração que possibilita o revestimento de peças 

com superfícies de revolução sem que seja necessário a utilização de sistemas para a rotação da 

peça, de modo a cobrir a totalidade da superfície da peça, excepto nos pontos de suporte. 

 

Na adaptação do equipamento, tendo em conta os mecanismos já existentes utilizados para a 

deslocação dos perfis de cobre no equipamento sob vácuo, foi necessário projectar um porta-

amostras que possibilitasse a utilização máxima do espaço disponível, tendo também em 

consideração o formato que as amostras têm que possuir, em função dos ensaios que se 

pretendem realizar e a sua fácil adaptação para novos formatos de provetes que se pretendam vir 

a utilizar. Na figura 3.3 está representa configuração que o porta-amostras possui. 
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Figura 3.3 – Desenho do porta-amostras utilizado. 

 

Para a deslocação do porta-amostras foi necessário a construção de um conjunto de quatro roletes 

que possibilitem a sua deslocação entre os dois lados do cátodo. Estes roletes foram colocados de 

modo a que o porta-amostras esteja sempre na posição pretendida, com o mínimo de oscilações.  

 

3.3 – Características de funcionamento do equipamento. 

 

As alterações nas condições da descarga alteram as características de funcionamento da fonte de 

tensão que está ligada ao cátodo. Dado que as condições de descarga influenciam as 

características dos revestimentos, o estudo do comportamento das curvas I-V pode fornecer pistas 

sobre as características dos revestimentos. 

 

3.3.1 – Curvas I-V características para o alvo de alumínio.  

 

Para a produção de revestimentos de AlN são utilizadas misturas gasosas de árgon com azoto, 

deste modo o conhecimento do comportamento das curvas I-V para as várias “doses” utilizadas 

pode ser um meio complementar para a análise das características dos revestimentos. No gráfico 

da figura 3.4 estão representadas as curvas I-V para a “dose” 1/7 com várias tensões de “bias”. 
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Figura 3.4 – Curvas I-V para a “dose” 1/7 com várias tensões de “bias” aplicadas. 

 

Ao observar-se a figura 3.4, verifica-se que para tensões superiores a 300 V, nas curvas em que 

foi aplicada uma tensão de “bias”de –50 V ou –100 V, para a mesma tensão aplicada no cátodo se 

observa um aumento da corrente. Dado que para a deposição dos revestimentos, a fonte que está 

ligada ao cátodo, funciona em modo de potência, com uma potencia de 1,00 KW, em que as 

tensões durante a descarga são superiores a 300 V, deste modo a aplicação da tensão de “bias” 

faz baixar a tensão e aumentar a corrente. 

 

A introdução de azoto na mistura alterar as condições da descarga. Na figura 3.5 estão 

representadas duas curvas I-V, uma só com Ar e outra para a “dose” 1/7. 
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Figura 3.5 – Curvas I-V com Vb = 0 V para duas misturas gasosas. 

 

Ao observar-se a figura 3.5, verifica-se que a introdução de azoto, para a mesma tensão aplicada 

no cátodo, origina um aumento significativo na corrente. Como para a produção dos 

revestimentos, a fonte de tensão do cátodo é operada no modo de potência constante, a introdução 

de azoto provoca um diminuição da tensão e um aumento da corrente. 
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Figura 3.6 – Variação da tensão para as várias condições de descarga. 

 

Ao observar-se o gráfico da figura 3.6, verifica-se que com o aumento da tensão de “bias” em 

módulo, há uma diminuição da tensão aplicada no cátodo para todas as “doses” utilizadas. Para a 
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tensão de “bias” de –150 V registou-se um aumento da tensão aplicada no alvo. Este 

comportamento deve-se à substituição do alvo, quando este ainda se encontra com pouca erosão 

na zona em que é bombardeado, regista-se um aumento da tensão e a diminuição da corrente para 

as mesmas condições, quando comparado com um alvo em que a erosão é apreciável. À medida 

que a erosão do alvo aumenta, observa-se a alteração dos valores da tensão e corrente até estes 

estabilizarem. Para as “doses” 1/3 e 1/4 este facto é bastante notório, quando o alvo é novo, 

verifica-se nas primeiras descargas efectuadas com o alvo, um decréscimo da tensão e um 

aumento da corrente. Por outro lado, com a utilização do alvo, a escavação deste torna-se mais 

acentuada, verificando-se uma diminuição da tensão da descarga. Após está fase inicial passa-se a 

uma fase em que as variações na tensão da descarga deixam de ser notadas. As variações voltam 

a ser observadas quando o alvo começa a estar bastante escavado, no seu fim de vida útil. 

 

3.3.2 – Curvas I-V características para o alvo de titânio.  

 

Para o alvo de titânio, na figura 3.7, estão representadas as curvas I-V para várias misturas 

gasosas, indo desde o árgon puro até ao azoto puro, de forma a poder-se observar como estas 

alteram as características da descarga. As descargas foram realizadas com o porta-amostras à 

massa e com uma pressão de 8,0×10-3 mbar. 
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 Figura 3.7 – Curvas I-V para várias “doses” para uma pressão de 8,0×10-3 mbar. 
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Para o alvo de titânio a introdução de azoto, para a mesma tensão aplicada no cátodo origina uma 

diminuição da corrente. Este comportamento é diferente do que se observou com o alvo de 

alumínio, em que a introdução de azoto tem o efeito contrário, ou seja, leva a que haja um 

aumento da corrente. 

 

No que se refere à aplicação de uma tensão de “bias” no porta-amostras, para as condições de 

deposição dos revestimentos, não se verificaram variações assinaláveis na tensão aplicada no alvo 

quer na corrente. 

 

A pressão a que se realiza a descarga influência as condições da descarga como se pode constatar 

na figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Curvas I-V para várias pressões de descarga. 

 

Ao aumentar-se a pressão de descarga, para a mesma tensão aplicada no alvo, observa-se um 

aumento da corrente. Este facto é mais visível quanto as tensões aplicadas são superiores a 340 

V. 
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CAPÍTULO 4. –  

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Nas deposições dos revestimentos de nitreto de alumínio e de nitreto de titânio existe um 

conjunto de procedimentos que são comuns aos dois tipos de revestimentos.  

 

Antes de se efectuar qualquer deposição é sempre realizada uma descarga de limpeza do alvo. A 

descarga de limpeza é efectuada com o objectivo de remover os óxidos e camadas de adsorção 

que se formam na superfície do alvo em virtude de este estar em contacto com a atmosfera ou 

após a realização de uma descarga reactiva de modo remover as substâncias que se possam 

formar nela, durante a sua realização. 

 

No que se refere aos parâmetros do processo de deposição que se podem controlar estes são: 

 

- Pressão de descarga 

 

-  Tensão de descarga – A fonte utilizada apresenta três modos de funcionamento que são 

controlo de tensão, de potência ou de corrente, o modo utilizado para a deposição dos 

revestimentos é o de controlo de potência. 

 

- Composição do gás de descarga 

 

- Para a definição das várias concentrações de árgon e azoto, em virtude do sistema não 

possuir fluxímetros, foi estabelecido o seguinte procedimento para a introdução dos gases: 

põe-se a câmara de vácuo a uma pressão inferior a 1,5 × 10-5 mbar. Quando se pretende 

utilizar uma mistura gasosa de azoto com árgon, o primeiro gás a ser introduzido é o 

azoto. A sua introdução faz-se abrindo uma válvula de agulha micrométrica até que se 

atinja a pressão desejada. Seguidamente segue-se a introdução do árgon de forma 

idêntica. Nesta fase as válvulas de gaveta das duas bombas turbomoleculares, que o 

sistema possui, encontram-se totalmente abertas. 
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De forma a uniformizar as misturas gasosas utilizadas definiu-se um parâmetro a que chamamos 

a “dose” sendo este calculado pela seguinte expressão: 

 

[ ]
( ) [ ]mbarPP

mbarP
Dose

NTotal

N

⋅−

⋅
=

2

2          (4.1) 

 

Na tabela 4.1 estão listadas a varias “doses” utilizadas e as pressões escolhidas para as obter. 

 

P(N2) [mbar] 4,0× 10-4 3,0× 10-4 3,0× 10-4 2,0× 10-4 2,0× 10-4 2,0× 10-4 

P(Total) [mbar] 1,6× 10-3 1,5× 10-3 1,8× 10-3 1,4× 10-3 1,6× 10-3 2,2 × 10-3 

“dose” 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/10 

Tabela 4.1 – Lista das doses escolhidas e as pressões utilizadas para a sua obtenção. 

 

Estando a “dose” definida, para a obtenção da pressão a que se pretende efectuar a deposição, 

esta é obtida fechando parcialmente as válvulas de gaveta das duas bombas turbomoleculares. Os 

procedimentos para o fecho das válvulas de gaveta estão uniformizados para cada pressão de 

descarga. 

 

4.1 – Os revestimentos de nitreto de alumínio. 

4.1.1 – Características gerais. 

 

A observação dos revestimentos produzidos em MEV, tem como finalidade determinar, para as 

diferentes condições de deposição, a morfologia dos revestimentos. Deste modo, foi obtido um 

conjunto de imagens em MEV de forma a observar-se a morfologia da superfície dos 

revestimentos e a sua morfologia de crescimento, sendo neste caso possível a obtenção de 

imagens unicamente nas amostras em que parte do revestimento foi removido sem o substrato ser 

danificado. 
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Figura 4.1 – Filme de AlN, tempo de 

deposição 2 minutos. 

Figura 4.2 – Filme de AlN, tempo de 

deposição 9 minutos. 

 

Para as amostras das figuras 4.1 e 4.2, as deposições foram efectuadas com os substratos à massa 

e com estes estacionários, como está representado na figura 4.3, estando as amostras colocadas na 

posição 2. A única diferença existente nas condições de deposição, das amostras das figuras 4.1 e 

4.2 é o tempo de deposição, sendo este de 2 e 9 minutos respectivamente. Observando as duas 

imagens verifica-se que os revestimentos têm uma estrutura porosa, observando-se no caso da 

figura 4.2, com maior tempo de deposição, aglomerados em forma de “cachos”. Este tipo de 

morfologia sugere que a adesão dos revestimentos não seja muito elevada, devido à porosidade 

observada, que contribui para a diminuição da adesão do revestimento. 
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Figura 4.3 – Localização das amostras durante a deposição. 

 

Uma característica que este equipamento possui é a sua capacidade de efectuar as deposições 

com os substratos em movimento, o que possibilita o revestimento de peças de grande 

comprimento. Deste modo é de todo o interesse saber se o movimento do substrato influencia as 

características do revestimento. Assim, para as mesmas condições dos provetes das figuras 4.1 e 

4.2, foi efectuada a deposição de um conjunto de 4 provetes estando estes em movimento com 

uma velocidade média de 3.03±0,04 cm/min, deslocando-se da câmara de carregamento para a 

câmara de descarga, percorrendo uma distância de aproximadamente 27 cm, no tempo que durou 

a deposição, possibilitando que todos os provetes do conjunto atravessassem a zona onde há 

deposição de revestimento. As figuras 4.4 e 4.5 são de imagens obtidas por MEV de um provete 

colocado na posição 2 indicada na figura 4.3. 
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Figura 4.4 – Filme de AlN depositado com as 

amostras em movimento 10.000 X. 

Figura 4.5 – Filme de AlN depositado com as 

amostras em movimento 20.0000 X. 

 

Da observação das imagens das figuras 4.4 e 4.5, verifica-se que a morfologia do revestimento é 

similar à dos que foram depositados com os substratos estacionários, figuras 4.1 e 4.2, 

apresentando também uma estrutura porosa. 

 

Os provetes obtidos, onde o revestimento foi parcialmente removido, foram observados por 

MEV. As condições de deposição são similares às das amostras anteriores, havendo no entanto 

diferença na “dose”, em relação à amostra das figuras 4.4 e 4.5, estando esta em movimento com 

uma velocidade média de 3.03±0,04 cm/min durante a deposição. 
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a) b) 

  

c) d) 

Figura 4.6 – Imagens em MEV de uma amostra que o revestimento foi parcialmente 

removido, a) 200 X b)1.000 X c) 3.000 X d) 5.000 X. 
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Figura 4.7 – Imagens em MEV de uma amostra que o revestimento foi parcialmente 

removido, 10.000 X. 

 

Na figura 4.7 observa-se que o revestimento é formado por grãos colunares em que o seu 

diâmetro aumenta à medida que estes crescem terminando com uma forma esférica. Segundo 

[TAD99], este tipo de estrutura observa-se quando a taxa de crescimento é elevada e o substrato 

está a uma temperatura baixa, o que leva a que seja favorecido o crescimento lateral dos grãos, 

retardando o crescimento dos grãos de menores dimensões. Este tipo de estrutura segundo 

[TAD99] corresponde a uma estrutura do tipo I. 

 

Ao observar-se as imagens dos vários revestimentos obtidas por MEV, verifica-se que os 

revestimentos apresentam uma estrutura porosa, que não corresponde ao tipo de estrutura mais 

apropriada para o fim a que se destinam os revestimentos. Deste modo, foi necessário alterar os 

parâmetros do processo para que os revestimentos apresentem uma estrutura mais densa e com 

menos porosidade. 
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Segundo várias referências bibliográficas, um dos parâmetros do processo que possibilita a 

obtenção revestimentos com uma estrutura mais densa e sem porosidade é a polarização negativa 

do substrato “bias”. Para se poder aplicar a polarização negativa do substrato foi necessário 

efectuar-se algumas alterações ao sistema. 

 

 

Figura 4.8 – Imagem em MEV de um revestimento de AlN em que a 

tensão de “bias” foi de –100V. 

 

Ao observar-se as figuras 4.8 e 4.4 verifica-se que a figura 4.8 apresenta uma morfologia mais 

homogénea e densa que a figura 4.4. Embora nas condições de deposição, para as amostras das 

figuras 4.4 e 4.8 as “doses” utilizadas não sejam idênticas, para a amostra da figura 4.8 está foi 

mais rica em azoto o que levou a que a descarga ficasse limitada em corrente. Verifica-se que 

com a aplicação de uma tensão de “bias” de –100 V o revestimento apresenta uma morfologia 

bastante mais densa e uniforme. 
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Figura 4.9 – Imagem em MEV da morfologia de crescimento do 

revestimento de AlN com uma tensão de “bias” de –50 V. 

 

A figura 4.9 é de uma imagem de um revestimento de AlN com uma estrutura colunar em que 

esta se apresenta mais densa com os grãos colunares mais finos. A aplicação de uma tensão de 

“bias” cria um campo eléctrico que favorece o bombardeamento do substrato, por aceleração dos 

iões positivos que se precipitam sobre ele. O consequente aumento da energia cinética com que 

os iões atingem o substrato, dificulta o crescimento lateral dos grãos colunares. 

 

Numa fase inicial, para se obterem alguns indícios sobre as potencialidades dos revestimentos na 

sua aplicação para a protecção contra o desgaste, foi efectuado um teste simples, que consiste na 

aplicação de uma carga normal à superfície com um indentador de modo a que haja uma 

deformação plástica da amostra revestida, sendo posteriormente observada em MEV a fim de se 

observar o comportamento do revestimento. 
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Figura 4.10 – Imagem em MEV da forma como o revestimento de AlN se comporta 

quando é aplicada uma carga normal ao substrato havendo deformação plástica 

deste. 

 

Ao observar-se a imagem da figura 4.10 verifica-se a rotura do revestimento, na zona em que 

houve deformação plástica do substrato, facto este que revela baixa adesão. A extensão da zona 

em que o revestimento apresenta fissuras serve de indicador da capacidade que o revestimento 

possui em suportar uma determinada deformação plástica sem perda de adesão. 

 

4.1.2 – Determinação das espessuras dos revestimentos. 

 

A espessura dos revestimentos tem um papel fundamental uma vez que a maior parte das suas 

características dependem dela. Dado o equipamento não possuir sistemas para a medição das 

taxas de deposição durante a sua realização, as mesmas são determinadas através da medição da 

espessura dos revestimentos. 

 

Assim, estudamos a variação da espessura em função de vários parâmetros, que se apresentam a 

seguir. Para a medição a espessura dos revestimentos parte da superfície das amostras foram 

cobertas com folha de alumínio sendo assim possível medir a espessura com um perfilómetro. A 

medição da espessura dos revestimentos, com a variação da tensão de “bias”, foi realizada por 

corte transversal das amostras com auxílio de MEV. 
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Espessura dos revestimentos com o porta-amostras estacionário. 

 

Efectuou-se a determinação da espessura de um conjunto de amostras revestidas, estando estas 

estacionárias e colocadas nas posições indicadas na figura 4.3. As amostras foram depositadas 

com as seguintes condições: 

 

“dose” Pressão de 

descarga 

(mbar) 

Potência 

no Cátodo 

(kW) 

Tensão de 

“Bias” (V) 

Tempo de 

deposição 

(min) 

1/7 8 × 10-3 1.02 0 9 

Tabela 4.2 – Parâmetros da deposição. 
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Figura 4.11 – Espessura das amostras em função da localização. 

 

As amostras foram colocadas nas posições indicadas na figura 4.3, feita a deposição e medidas as 

espessuras, figura 4.11, verifica-se que há um decréscimo acentuado da espessura do 

revestimento para as amostras que se encontram mais afastadas do anel de plasma, posições 1 e 4. 

O decréscimo é da ordem dos 80 % em relação à amostra que lhe está mais próxima, como se 

pode constatar na figura 4.11. 
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Espessuras em função da “dose” de azoto. 
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Figura 4.12 – Espessura das amostras em função da “dose” com estas em movimento 

durante a deposição. 

 

Segundo J. L. Vossen [JOH78], quando são utilizados gases reactivos como o azoto existem 

vários factores, inerentes à sua utilização, que influenciam a taxa de deposição. A eficiência de 

remoção do gás reactivo (neste caso o azoto) é menor que a do árgon. Quando a taxa de erosão do 

alvo é elevada e a pressão parcial do gás reactivo baixa, considera-se que não há a formação do 

composto no alvo, uma vez que a taxa de formação deste é inferior à taxa de erosão do alvo, 

sendo grande parte deste formado no substrato. A formação do composto no substrato está 

condicionada pelas taxas com que o gás reactivo e os elementos do alvo chegam ao substrato. 

Deste modo, à medida que se aumenta a pressão parcial do gás reactivo, a taxa com que este 

chega ao substrato e ao alvo aumenta, atingindo-se um valor em que a formação do composto no 

alvo é superior à sua remoção. Um factor que também contribui para a diminuição da taxa de 

deposição é a emissividade de electrões secundários pelo composto que se forma no alvo. 

Geralmente a emissividade deste é superior à do elemento metálico, sendo por isso a maior parte 

da energia fornecida pela fonte de tensão utilizada na geração de electrões secundários, o que 

também contribui para a diminuição da taxa de deposição. Nesta situação, quando a fonte 
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funciona no modo de potência, para um determinado valor, ao haver um aumento da corrente leva 

a que haja uma diminuição da tensão, o que vai contribuir para a diminuição da taxa de 

deposição.  

 

Um outro facto que se observa com o aumento da pressão parcial do gás reactivo é a alteração 

das condições da descarga. Com a fonte de tensão a funcionar no modo de potência, mantendo-a 

constante, o aumento da “dose” de azoto produz um aumento da corrente e diminuição da tensão. 

Para as “doses” 1/4 e 1/3, figura 4.12, as condições ao longo da deposição não se mantiveram 

constantes, verificando-se a diminuição da tensão e o aumento da corrente. Este facto deve-se à 

contaminação do alvo com o gás reactivo. 

 

No que se refere aos dados obtidos para as espessuras com as “doses” 1/10 e 1/7, figura 4.12, não 

se observa uma variação significativa da espessura. Para as “doses” 1/6, 1/5 e 1/4 verifica-se que 

espessura aumenta à medida que se aumenta a “dose” de azoto. Este aumento pode resultar das 

alterações das condições da descarga. A própria cinética de formação do revestimento também 

está relacionada com a taxa com que o azoto chega à superfície da amostra, o que pode ser o 

motivo para que haja um aumento das espessuras dos revestimentos para as “doses” 1/5 e 1/4. O 

decréscimo que se observa para a “dose” de 1/3 pode dever-se ao envenenamento do alvo dado 

verificar-se que durante a descarga as condições de tensão e corrente no plasma vão-se alterando 

durante a duração desta. 

 

Espessuras em função da posição no porta-amostras com este em movimento. 

 

Antes de se proceder ao revestimento das amostras em movimento, elas ficam posicionadas na 

câmara de carregamento, próximo da zona onde há deposição. Então, estando tudo preparado, 

liga-se a fonte de tensão, depois da descarga estar estabilizada coloca-se o porta-amostras em 

movimento. 
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Figura 4.13 – Espessuras das amostras em função da localização no porta-amostras com 

estas em movimento. 

 

Com estas condições esperava-se que todos os revestimentos apresentassem a mesma espessura, 

uma vez que a única diferença que existe entre as amostras é a sua localização no porta-amostras. 

Na figura 4.13, verifica-se que as amostras que estão nas extremidades, posições 1 e 4 

apresentam espessuras maiores às que estão ao seu lado, posições 2 e 3 respectivamente. Para a 

amostra da posição 1, dado ser o primeiro conjunto dos cinco conjuntos que o porta-amostras 

possui, leva a que este fique próximo do anel de plasma, quando se efectuam as descargas de 

limpeza, havendo a possibilidade de deposição durante a realização destas. Para a amostra 

colocada na posição 4 existe a possibilidade de haver deposição quando se está a efectuar a 

deposição do conjunto seguinte. A diferença nas duas amostras centrais do conjunto, posições 2 e 

3 pode ser devida a variações na velocidade com que estas se deslocam (em virtude das folgas 

que o sistema de deslocação tem que possuir) ou a alterações da descarga durante a deposição, 

entre outras. 

 

Espessura em função da tensão de “bias”. 

 

A medição da espessura dos revestimentos para as várias tensões de “bias” foi determinada por 

corte transversal das amostras recorrendo à MEV. As imagens da figura 4.14 são de uma amostra 
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em que a tensão de “bias” aplicada foi de – 100 V, sendo a espessura medida com uma ampliação 

de 3.000 X. 

 

 

Substrato Resina 

Revestimento 

  

a) b) 

Figura 4.14 – Imagens em MEV da secção transversal para observação da espessura do 

revestimento, a) ampliação 1000 X, b) ampliação 3000 X. 

 

As amostras foram depositadas com o porta-amostras em movimento durante a deposição com 

uma velocidade de 3,03±0,04 cm/min, sendo a “dose” de 1/7, a pressão total de 8,0×10–3 mbar e 

com uma potência de 1.0 KW aplicada na fonte do cátodo. 

 



 78 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 50 100 150 200 250

Tensão de bias (V)

E
sp

es
su

ra
 (

 1
0-6

  m
)

 

Figura 4.15 – Gráfico da espessura em função da tensão de “bias”. 

 

Ao observar-se o gráfico da figura 4.15 só se regista uma ligeira diminuição da espessura quando 

a tensão de “bias” é de –200 V, porem dado que os tempos de deposição foram relativamente 

pequenos, pode acontecer que eventualmente existam diferenças nas taxas de deposição, para as 

tensões de “bias de –50 V, -100 V e –150 V, não sendo estas suficientes para que se possam 

detectar diferenças nas espessuras dos revestimentos. A diminuição da espessura para a tensão de 

“bias” de – 200 V pode dever-se ao “sputtering” do substrato. 

 

4.1.3 – Adesão de revestimentos de AlN.  

 

A adesão dos revestimentos foi medida pelo método “Pull Test”, a figura 4.16 esquematiza a 

montagem utilizada para realização dos ensaios. 
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 Haste 

Cola Filme 

Substrato 

F 

 

Figura 4.16 – Esquema simplificado do ensaio de “pull test”. 

 

Na maioria dos ensaios realizados verificou-se que a rotura ocorre entre a cola e a haste ficando o 

filme intacto, facto que não nos possibilita obter o valor de rotura para o filme. Nestas condições 

só podemos afirmar que a tensão de rotura do filme é superior ao valor obtido. É possível assim 

concluir que nesses casos a adesão é superior a uma colagem com epoxi de alta qualidade.  

 

Os ensaios, que se realizaram, tinham como objectivo avaliar a influência da tensão de “bias” e a 

“dose” na adesão dos revestimentos. Para uma melhor análise dos resultados obtidos, estes foram 

separados em dois grupos, os ensaios em que houve rotura na interface entre a haste e a cola e os 

que a rotura ocorreu no revestimento. Para cada tensão de “bias” existe um gráfico onde estão 

representados os valores máximos obtidos, no caso da rotura se verificar na cola e os valores 

mínimos e máximos, no caso de a rotura ocorrer no revestimento. 
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Figura 4.17 – Resultados da adesão para as várias “doses” com o porta-amostras à massa. 
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Figura 4.18 – Resultados da adesão para as várias “doses” com uma tensão de “bias” 

aplicada de –50 V. 
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Figura 4.19 – Resultados da adesão para as várias “doses” com uma tensão de 

“bias”aplicada de –100 V. 
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Figura 4.20 – Resultados da adesão para as várias “doses” com uma tensão de 

“bias”aplicada de –150 V. 

 

Estes testes não permitiram conclusões extensas neste tipo de filmes, dado o número de amostras 

disponíveis. Apesar de tudo, a quebra adesiva pela cola nos dá um limite inferior, para a rotura do 

filme. 
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4.14 – Avaliação da adesão dos revestimentos por “Scratch Test”. 

 

Este processo é o mais utilizado para a avaliação da adesão de revestimentos finos de elevada 

dureza em substratos metálicos. O teste consiste na aplicação de uma carga constante ou 

progressiva num indentador enquanto a amostra se desloca com uma velocidade constante. O 

indentador origina a deformação plástica da amostra revestida, originando fissuras no 

revestimento, que por sua vez produzem a emissão de ondas sonoras. Deste modo é possível 

determinar a carga aplicada a partir da qual o revestimento começou a ficar com fissuras. A 

aparência visual do conjunto é um meio complementar para a caracterização dos mecanismos de 

falha da adesão que são predominantes nos revestimentos em estudo. O equipamento utilizado 

para estes ensaios é um “Scratch-tester Revtest” da CSEM. Os ensaios foram realizados com uma 

carga progressiva, com um identador com a referência RCD/2 R=0,2 mm em que os parâmetros 

foram dl/dt = 99 (N/min) e dx/dt = 5 (mm/min). 

 

P. J Burnett e D S. Rickerby [BRU87] identificaram cinco tipos de falhas características: a) 

levantamento de lascas “spallation failure”; b) fracturas devidas à deformação “buckling failure”; 

c) aparecimento de lascas no fundo da pista, com levantamento regular de lascas de cada lado da 

pista “shipping failure”; d) fractura conformal “conformal cracking”; e) fractura de tracção 

“tensil cracking”. 

 

O equipamento utilizado tem a possibilidade de apresentar os gráficos do sinal acústico, da força 

lateral e do coeficiente de atrito em função da carga normal aplicada, apresentando sempre dois 

gráficos na mesma imagem. A figura 4.21 corresponde aos gráficos obtidos para um das amostras 

revestidas com AlN. 
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b) c) 

Figura 4.21 – Representação gráfica dos dados que se podem obter num ensaio de “Scratch 

Test” a) Sinal acústico em função da carga normal aplicada b) Coeficiente de atrito em 

função da carga normal aplicada c) Força lateral em função da carga normal aplicada. 

 

O critério utilizado para avaliar a adesão dos revestimentos foi a carga normal aplicada no 

indentador a partir da qual começaram a surgir fissuras no revestimento. A determinação do valor 

da carga crítica a que o revestimento cedeu é feita recorrendo ao gráfico do sinal acústico em 

função da carga normal aplicada, sendo o valor da carga crítica o valor em que o sinal acústico 

começa a aumentar como está representado da figura 4.22. 
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Figura 4.22 – Método para a determinação da carga crítica através do sinal acústico. 

 

Este método de avaliação da adesão não nos permite fazer a comparação dos resultados obtidos 

com resultados de outros trabalhos. Este facto deve-se a um conjunto de factores como, a dureza 

do substrato, o acabamento superficial, espessura do revestimento, entre outros, que condicionam 

os resultados que se obtêm. Só a variação da dureza, sendo todos os outros paramentos idênticos, 

faz com que os valores da carga crítica possam variar entre os 10 e 30 N [PER90], sendo as 

durezas dos substratos de 200 e 800 (HV) respectivamente. A utilização de materiais diferentes, 

embora possuam durezas idênticas, pode também influenciar os valores da carga crítica. 

 

Os dados obtidos para os revestimentos de AlN foram analisados de forma a detectar se alguns 

dos parâmetros do processo de deposição apresentam alguma influência assinalável nos valores 

obtidos para a carga crítica. Desta forma, os dados foram analisados de forma a averiguar se a 

velocidade de deslocação das amostras durante a deposição, a tensão de “bias” e a “dose” 

apresentam alguma influência nos resultados obtidos. Os dados foram complementados com a 

observação em microscopia óptica da pista que o indentador deixou nas amostras.  
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Tabela 4.3 – Valores globais para a carga crítica sem ter em consideração os parâmetros do processo de 

deposição. 

Valor médio da carga crítica para todas as medições efectuadas para os revestimentos de 

AlN 

Valor Médio da Carga Crítica (N) 4.92 

Desvio Padrão (N) 1.27 

Número de medições 47 

 

Tabela 4.4 – Valores para a carga crítica tendo unicamente em consideração a tensão 

de “Bias”. 

 Tensão de Bias 

 -50 V -100 V -150V 

Valor Médio 4.48 5.11 5.18 

Desvio Padrão 1.36 1.45 0.68 

Nº de Medições 17 14 16 

 

Para os resultados obtidos, tendo só em consideração a variação da tensão de “bias”, verifica-se 

que os valores médios para a carga crítica apresentam um ligeiro aumento com o aumento, em 

módulo, da tensão de “bias”. Tendo em consideração os desvios padrão e que para este tipo de 

ensaios uma resolução inferior a 1 N não faz sentido [JSE88], deste modo, não podemos afirmar 

que haja um valor para a tensão de “bias” em que os resultados sejam de uma forma peremptória 

melhores. 

 

Os dados obtidos, para a carga crítica, podem ser complementados com a observação dos danos 

ocorridos no revestimento por microscopia óptica. Tendo sido realizada a observação de uma 

forma exaustiva dos sulcos que o indentador deixou nas amostras. Deste modo, foi-nos possível 

complementar os valores obtidos para as várias tensões de “bias”com a observação dos sulcos. 

Seguidamente são apresentados quatro conjuntos de imagens obtidas em microscopia óptica, para 

várias condições de deposição que constam na tabela 4.5, sendo cada conjunto constituído por 

imagens das várias tensões de “bias” aplicadas. 
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 Potência (Kw) “dose” Velocidade (cm/min) Pressão (mbar) 

1º conjunto 1.0 1/4 3.02 8×10-3 

2º conjunto 1.0 1/10 3.02 8×10-3 

3º conjunto 1.0 1/6 3.02 8×10-3 

4º conjunto 1.0 1/5 6.1 8×10-3 

Tabela 4.5 – Parâmetros de deposição para os conjuntos de imagens de microscopia. 

 

1º conjunto 

   

a) b) c) 

Figura 4.23 – Imagens em microscopia óptica do 1º conjunto a) Vb =-50 V b) Vb = -100 V c) 

Vb = -150 V. 

 

2º conjunto 

   

a) b) c) 

Figura 4.24 – Imagens em microscopia óptica do 2º conjunto a) Vb =-50 V b) Vb = -100 V c) 

Vb = -150 V. 
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3º conjunto 

   

a) b) c) 

Figura 4.25 – Imagens em microscopia óptica do 3º conjunto a) Vb =-50 V b) Vb = -100 V c) 

Vb = -150 V. 

 

4º conjunto 

   

a) b) c) 

Figura 4.26 – Imagens em microscopia óptica do 4º conjunto a) Vb =-50 V b) Vb = -100 V c) 

Vb = -150 V. 

 

Ao observar as imagens, dos quatro conjuntos, verifica-se que os revestimentos em que a tensão 

de “bias” aplicada foi de –50 V, apresentam nas zonas laterais ao sulco regiões consideráveis em 

que o revestimento saltou, o que não se verifica no caso da tensão de “bias” ser de –100 V. Para a 

tensão de ”bias” de –150 V na maioria dos casos verifica-se que nas zonas laterais ao sulco, o 

revestimento saltou, sendo, no entanto, a extensão dos danos laterais menor que para os casos em 

que a tensão de “bias” aplicada foi de –50 V. 
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4.2 – Os revestimentos de nitreto de titânio.  

 

4.2.1 – Características gerais. 

 

A obtenção de revestimentos de nitreto de titânio, com as características adequadas para a sua 

utilização na protecção contra o desgaste, é um processo onde intervêm diversos factores 

interrelacionados, onde as várias fases que o sistema Ti-N apresenta contribuem para o aumento 

da complexidade do processo. Na figura 4.27 estão representadas as várias fases de equilíbrio 

para Ti-N. Deste sistema há a salientar que para temperaturas inferiores a 880 ºC o titânio forma 

uma estrutura hexagonal compacta, denominada por α - Ti, a temperaturas superiores ele 

apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado, denominada por β - Ti. A fase α - Ti pode 

dissolver até 26% at. de azoto. A fase γ - Ti2N existe num domínio muito estreito de composições 

(≈ 33% at de azoto.), apresentando uma estrutura tetragonal. A fase δ - TiN1-x  (0≤x≤0,62) que 

corresponde a composições de 28 a 52 % at. de azoto, possui uma estrutura cúbica de faces 

centradas [VAZ00]. A fase que se pretende obter com este trabalho é a fase δ-TiN, que no 

diagrama da figura 4.27 é a que apresenta o maior ponto de fusão. Como se já referiu neste 

trabalho, o processo utilizado para a produção dos revestimentos é a pulverização catódica em 

plasmas reactivos. Dado que existe evidência na literatura [TCZ93] de que com um processo 

análogo se podem obter as várias fases, existe a possibilidade que nos nossos revestimentos o 

mesmo possa acontecer. Assim, uma análise de como os parâmetros do processo condicionam o 

aparecimento de uma determinada fase pode ser determinante para a obtenção de revestimentos 

com as características pretendidas. 
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Figura 4.27 – Diagrama de fases Ti-N [STGE]. 

 

Factores como a geometria do cátodo, temperatura do substrato, pressão total, pressões parciais, 

fluxo dos gases, potência aplicada no cátodo, tensão de “bias” influenciam as características do 

filme. 

 

No estudo da caracterização de revestimentos de TiN T. Czerwiec et al [TCZ93] obtiveram das 

fases α - Ti(N), γ-Ti2N e δ-TiN. No seu estudo verificaram que as alterações no fluxo de azoto 

alteram profundamente a estrutura dos revestimentos depositados. Quando o fluxo de azoto era 

suficientemente elevado (15 sccm) os revestimentos obtidos, para todas as distâncias entre o alvo 

e o substrato utilizadas, apresentavam-se na forma δ-TiN. Com elevados fluxos de azoto (15 

sccm) observaram alterações da tensão durante a deposição em virtude do envenenamento do 

alvo. Os revestimentos por eles produzidos com estas condições possuem pouca aderência sendo 

bastante quebradiços. 

 

Dos dados compilados pode-se também concluir que para a obtenção de revestimentos com a 

estrutura δ-TiN, quanto menor for o fluxo de azoto, maior terá de ser a distância entre o alvo e o 

substrato. A geometria do cátodo do equipamento utilizado para a produção dos revestimentos 

não nos possibilita a variação da distância entre o alvo e o substrato, o que pode dificultar a 

obtenção de revestimentos δ-TiN. Dado que estes nunca foram produzidos com este 
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equipamento, no início da sua produção, a escolha dos parâmetros teve em considerarão não só os 

parâmetros utilizados em outros trabalhos, as limitações do equipamento e ainda os 

conhecimentos adquiridos com a produção dos revestimentos de AlN. 

 

Tendo-se constatado que a maioria das ferramentas de corte revestidas com TiN apresenta uma 

cor dourada, numa primeira abordagem o que se pretendeu foi que os revestimentos produzidos 

apresentassem essa cor. Segundo [TCZ93] os revestimentos de TiN podem apresentar diversas 

cores, estando estas relacionadas com as fases presentes no revestimento. 

 

Numa fase inicial, os revestimentos de TiN foram produzidos tendo em consideração os 

parâmetros utilizados para os revestimentos de AlN. Neste caso, as deposições foram efectuadas 

com os substratos à massa e com estes em movimento, sendo a potência aplicada ao cátodo de 1 

kW. Os revestimentos produzidos nessas condições apresentavam cores entre o cinzento e o 

negro. Numa fase seguinte, diminui-se a potência aplicada no cátodo, sendo as deposições 

realizadas com potências de 0,6 e 0,3 kW, estando os substratos em movimento com uma 

velocidade de 3,03±0,04 cm/min. Para a potência de 0,3 kW foram efectuadas três passagens. Os 

revestimentos produzidos nestas condições apresentaram cores entre o verde e o violeta. 

 

Numa fase posterior tendo em consideração os parâmetros de deposição utilizados em [JMU93], 

ensaiou-se a aplicação duma tensão de “bias”, sendo a potência aplicada ao cátodo de 2 kW, com 

os substratos estacionários durante a deposição. Com estas condições foi possível obter 

revestimentos com a cor dourada idêntica à das ferramentas revestidas com TiN. 

 

Nas deposições realizadas com a aplicação de uma tensão de “bias” observou-se que para as duas 

amostras mais próximas do anel de plasma, posições 2 e 3, o revestimento começava a saltar. Há 

que referir que houve um conjunto, em que a tensão de “bias” aplicada foi de –150 V, em que tal 

facto não se verificou. O tempo total de deposição foi de 20 minutos numa sequência de 4 

deposições de 4,5 minutos com intervalos de tempo de aproximadamente 30 minutos, para 

possibilitar o arrefecimento do cátodo, finalizando com uma deposição de 2 minutos. Com este 

procedimento foram revestidos 2 conjuntos de amostras, ambos com uma tensão de “bias” de –

150V, o primeiro com uma pressão de descarga de 1,0×10-2 mbar, neste caso verificou-se que as 

amostras que se encontravam mais perto do anel de plasma o revestimento começou a saltar. No 
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segundo conjunto, em que a pressão de descarga foi de 8,0×10-3 mbar, os revestimentos ficaram 

coesos em todas as amostras do conjunto. 

 

Tendo em consideração que nas amostras revestidas a uma pressão de 8,0×10-3 mbar, os 

revestimentos ficaram coesos, levou-nos a admitir que a pressão da descarga fosse o motivo que 

levasse a que os revestimentos saltassem. Deste modo, com as mesmas condições de deposição, 

efectuou-se a deposição de um segundo conjunto utilizando o mesmo procedimento. Tendo sido 

feita a primeira deposição de 4,5 minutos, verificou-se que nas duas amostras localizadas mais 

perto do anel de plasma os revestimentos saltaram, não tendo sido efectuadas mais deposições 

nesse conjunto. 

 

Desta forma para saber se a tensão de “bias” aplicada estava relacionada com o facto de os 

revestimentos saltarem, resolveu-se efectuar a deposição de dois conjuntos com os substratos à 

massa, utilizando os mesmos procedimentos. Verificou-se que nesses dois conjuntos que os 

revestimentos ficaram coesos. Tendo em conta este facto, resolveu-se aumentar, em módulo, a 

tensão de “bias”, para determinar o valor a partir do qual os revestimentos, das duas amostras que 

estão mais próximas do anel de plasma, começam a saltar. Deste modo, foram revestidos dois 

conjuntos com uma tensão de “bias” de –50 V, nos quais os revestimento permaneceram intactos. 

Para o conjunto seguinte aplicou-se uma tensão de “bias” de –100 V, verificando-se que neste 

caso os revestimentos saltaram. Para se ter uma ideia mais precisa do valor a partir do qual o 

revestimento começa a saltar resolveu-se efectuar a deposição de um conjunto com uma tensão 

de “bias” de –75 V, verificando-se que para este valor o revestimento das duas amostras que 

estão mais próximas do anel de plasmas também saltaram. 

 

Um outro facto a salientar é a cor que os revestimentos apresentam, para as duas amostras que se 

encontram mais perto do anel de plasma durante a deposição. Assim, os revestimentos que não 

saltaram, produzidos com uma tensão de “bias de –50 V, como também os produzidos com o 

substratos à massa, apresentam uma cor castanha enquanto que para tensões de “bias” de –75, -

100 e –150 V a cor dos dois provetes revestidos, que se encontram mais perto do anel de plasma 

é dourada. 
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Tendo-se obtido um conjunto de provetes, com uma tensão de “bias” de –150 V em que os 

revestimentos ficaram coesos, este facto leva-nos a admitir que existe algum factor que o 

equipamento não possibilita o seu controlo, sendo ele o causador do revestimento saltar nos dois 

provetes mais próximos da descarga. Um dos possíveis factores é a temperatura a que se realiza a 

deposição, dado o sistema não possuir um processo para o pré-aquecimento dos substratos nem 

para a monitorização da temperatura destes durante a deposição. 

 

Um dos motivos que leva a afirmar que a temperatura é um dos principais motivos para que os 

revestimentos saltem deve-se ao facto que nas descargas de limpeza parte do porta-amostras está 

na zona em que há deposição o que origina um aquecimento deste e consequente das amostras 

que estão mais próximas da descarga, sendo este aquecimento dos substratos não uniforme. 

Quando se está a efectuar a deposição de um conjunto de amostras, os conjuntos que estão mais 

próximos e que ainda não se encontram revestidos também sofrem um aquecimento, podendo o 

tempo, que medeia até se iniciar o seu revestimento, não ser suficiente para que as amostras no 

início da deposição estejam à temperatura ambiente. 

 

Para finalizar este trabalho procedeu-se ao revestimento de duas brocas de aço rápido com 9.5 

mm de diâmetro. Os parâmetros para o seu revestimento foram idênticos aos utilizados nos 

revestimentos que saltaram. A pressão a que se realizou a deposição foi de 8,0×10-3 mbar, com 

uma potência aplicada ao cátodo de 2 kW, sendo a “dose” de 1/3 e uma tensão de “bias” de –75 

V, tendo-se utilizado o mesmo procedimento de limpeza. O revestimento das duas brocas 

apresenta-se com boa aparência visual, como se pode observar na figura 4.28, estando ainda o 

revestimento em boas condições. 

 



 93 

 

Figura 4.28 – Broca de teste revestida com TiN. 

 

Para as brocas, as condições de deposição não são idênticas às existentes para os provetes. O 

sistema de fixação da broca, durante a descarga de limpeza está afastado do anel de plasma, 

impedindo que haja um aquecimento desta com a descarga de limpeza, estando esta à temperatura 

ambiente e de uma forma uniforme quando se iniciar o seu revestimento. A dimensão da broca é 

bastante superior à dos provetes utilizados, sendo o material, a dureza e o acabamento superficial 

substancialmente diferentes. 

 

Dado que foi a primeira vez que se produziram revestimentos de TiN, seleccionaram-se três 

amostras para serem analisadas por difracção de raios X, a fim de se determinar se a estrutura dos 

revestimentos corresponde à fase que se pretende obter. Para as amostras analisadas o tempo de 

deposição foi de 20 minutos, a amostra 238, a vermelho no gráfico na figura 4.29, foi depositada 

com o substrato à massa, para a amostra 242, no gráfico a azul, foi aplicada uma tensão de “bias” 

de –200 V, sendo as outras condições idênticas à da amostra 238, para a amostra 247 a tensão de 

“bias” aplicada foi de –150V. 

 

Dos resultado obtidos, em todas a amostras, há uma boa coincidência com as fichas 

correspondentes ao TiN e ao TiN0.9 (tendo ambas as fichas uma estrutura cfc-cúbica de faces 

centradas), que corresponde à fase δ-TiN no diagrama de fases, figura 4.27. Na amostra 238, em 

que o porta-amostras está à massa, evidencia-se uma fortíssima orientação preferencial dos 

planos cristalográficos (111) paralelamente ao plano da superfície da amostra, patente no reforço 

muito significativo dos picos (111) ( a cerca de 43º ) e do (222) (a cerca de 79º). 
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Figura 4.29 – Espectros de difracção de raios X para as amostras de TiN. 

 

4.2.2 – Determinação das espessuras dos revestimentos 

 

As espessuras dos revestimentos de TiN foram obtidas pela técnica do corte transversal, sendo 

estas cortadas como está representado na figura 4.30, sendo posteriormente colocadas em resina 

para permitir que a face resultante do corte fosse polida metalograficamente. Para a determinação 

das espessuras dos revestimentos recorreu-se à microscopia óptica e MEV. 
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Revestimento 

Superfície de Corte 

 

Figura 4.30 – Esquema de corte das amostras. 

 

Na tabela 4.6 apresentam-se os valores das espessuras obtidas por MEV para dois conjuntos de 

amostras, em que o tempo de deposição, para ambos os conjuntos, foi de 20 minutos. 

 

Posição  

1 2 3 4 

Conjunto 1 2,4 µm - 5,7 µm 4,1 µm 

Conjunto 2 1.4 µm 3,5 µm - 2,1µ 

Tabela 4.6 – Espessuras dos revestimentos para as posições durante a deposição. 

 

Dado que, para os dois conjuntos da tabela 4.6, houve a variação em mais do que um parâmetro, 

tensão de “bias” e pressão da descarga, não podemos avaliar a influência de cada um dos 

parâmetros na variação das espessuras dos revestimentos. No entanto, há a salientar, que embora 

as amostras 1 e 4 estejam à mesma distância do anel de plasma, figura 4.3, estas apresentam 

espessuras diferentes. Para os dois conjuntos verifica-se que as amostras da posição 4 apresentam 

espessuras superiores às da posição 1. 

 

Tensão de “bias” Espessura 

Vb = -100 V 1.2 ± 0,16 µm 

Vb= -150 V 1.1 ± 0,16 µm 

Tabela 4.7 – Influência da tensão de “bias” na espessura do revestimento. 
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Na tabela 4.7 apresenta-se o valor da espessura de duas amostras em que o parâmetro que difere 

na deposição destas é a tensão de “bias” Para os revestimentos verifica-se que o aumento da 

tensão de “bias” em módulo de –100 V para –150 V conduz a uma diminuição da espessura do 

revestimento. No entanto, as taxas de deposição apresentadas em [JMU93] são de 1,04 nm s-1 

para Vb = -100 V e 1,25 nm s-1 para Vb = -150 V, ou seja o aumento da tensão de “bias” em 

módulo, para os valores referidos, leva a um aumento da taxa de deposição, o que não se 

observou nos nossos revestimentos. 

 

4.2.3 – Avaliação da adesão dos revestimentos por ensaios de “Scratch Test” 

 

Na tabela 4.8 apresenta-se o valor médio para a carga crítica de todos os ensaios realizados para 

os revestimentos de TiN. 

 

Dados globais para a carga crítica dos revestimentos de TiN 

Valor médio da Carga crítica [N] 5.21 

Desvio padrão [N] 1.32 

N.º de Medições 32 

Tabela 4.8 – Dados globais dos ensaios de “Scratch Test” 

 

Ao constatar-se que nas deposições dos revestimentos de TiN, com os substratos estacionários e 

com a aplicação de uma tensão de “bias”, as amostras colocadas nas posições 2 e 3, os 

revestimentos começaram a perder a aderência sem a aplicação de qualquer carga sobre elas e 

que para as amostras das posições 1 e 4 esse facto não se verificava. Tendo em consideração tais 

acontecimentos, podemos admitir que a adesão das amostras vai diferir em função da localização 

destas no porta-amostras. Levando-nos a pressupor que a adesão das amostras que estão mais 

afastadas, posições 1 e 4, é superior às que estão mais próximas, posições 2 e 3, figura 4.3. Por 

outro lado, a tensão de “bias” influência a carga critica para os revestimentos de TiN, segundo 

[FHO92], o valor desta diminui com o aumento, em módulo, da tensão de “bias” aplicada. Deste 

modo, podemos admitir que a carga crítica dos revestimentos produzidos para este trabalho varia 

consoante a tensão de “bias” utilizada. 
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Assim, analisaram-se os valores da carga crítica para as várias tensões de “bias” aplicadas e 

consoante a posição das amostras durante a deposição. Na tabela 4.9 apresentam-se os valores 

obtidos, nesta os dados foram agrupados em dois conjuntos, Perto para as amostras das posições 

2 e 3, Afastado para as amostras das posições 1 e 4, em que Lc é o valor médio para a carga 

crítica, N o número de medições e T o tempo de deposição. Ao analisar os dados não se verifica 

que quer a tensão de “bias” ou a localização das amostras influencie os valores da carga crítica. 

Dado que, o erro associado a este tipo de medição é superior às diferenças existentes entre os 

valores obtidos, por outro lado, o número de medições realizadas é insuficiente para se fazer 

qualquer análise estatística. 

 

 Localização 

Perto Afastado Tensão de “Bias” 

Lc (N) N T(min) Lc (N) N T (min) 

0 V 5,0  1 20 min 4,7 2 20 

-50V 6.0  2 4,5 4.0  2 4.5 

75 V 5.6 4 4.5 5.5 3 4.5 

-100 V 5.3  2 4.5 6,0 2 4.5 

6,9  1 20 4,0  2 20 
-150 V 

4.3  1 4.5 7,4  2 20 

Tabela 4.9 – Resultados obtidos para a carga crítica para as várias tensões de “bias” para as duas 

localizações definidas.  

 

Os dados obtidos para a carga crítica podem ser complementados com a observação em 

microscopia óptica ou MEV do sulco que o indentador deixou nas amostras. 

 

Na observação dos sulcos, em microscopia óptica, não se observou a existência de alguma 

regularidade para as várias tensões de “bias” utilizadas ou para a localização das amostras, no 

porta-amostras durante a deposição.  

 

Para os revestimentos, produzidos com o porta-amostras à massa, os valores da carga crítica não 

são muito diferentes dos obtidos com a aplicação de uma tensão de “bias”. No entanto a forma 

como os revestimentos se comportaram no ensaio de “scratch test” não é idêntica para todas as 
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amostras do mesmo conjunto, verificando-se que a amostra que está na posição 4, figura 4.31 c), 

apresenta um comportamento substancialmente diferente das outras duas. 

 

   

 a) posição 1 b) posição 3 c) posição 4 

Figura 4.31 – Imagens de três amostras do mesmo conjunto. 

 

A origem deste comportamento, que as amostras da figura 4.31 apresentam, pode dever-se a este 

ser o segundo conjunto, dos cinco que o porta-amostras possui. Como tal, não é de excluir a 

hipótese das amostras se encontrarem a uma temperatura superior à temperatura ambiente, sendo 

muito provável que não se encontrem todas à mesma temperatura. Além disso, quando se 

realizam as descargas de limpeza, a extremidade do porta-amostras está numa zona onde há 

bombardeamento, havendo por isso o aquecimento do mesmo. Dado que as amostras não estão à 

mesma distância da extremidade do porta-amostras, para o conjunto da figura 4.31, a que está 

mais próxima da extremidade que entra em contacto com o plasma quando se efectuam as 

descargas de limpeza é a amostra da figura 4.31 a), sendo a que está mais afastada a amostras da 

figura 4.31 c). Como consequência, as amostras ainda não revestidas, ficam sujeitas a um 

aquecimento durante as deposições dos conjuntos antecedentes e nas descargas de limpeza, sendo 

o aquecimento das amostras não uniforme, ficando as amostras que se encontram a menores 

distâncias da extremidade a temperaturas superiores às que se encontram mais afastadas. Depois 

de se efectuar a descarga de limpeza até se realizar a deposição há um intervalo de tempo de 

aproximadamente meia hora como finalidade o arrefecimento do cátodo. As condições de 

arrefecimento do cátodo e do porta-amostras são substancialmente diferentes. A parede exterior 

do cátodo está em contacto com a atmosfera, possuindo um sistema de circulação de água para 

arrefecimento dos magnetos que também está em contacto com a parede exterior do cátodo. O 

porta-amostras encontra-se em vácuo, estando este assente em dois roletes, o que diminui as 

possibilidades da transferência de calor levando a que o seu arrefecimento seja muito mais lento. 

Como resultado destas circunstâncias é possível que no início do revestimento das amostras, estas 
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não se encontrem à temperatura ambiente nem à mesma temperatura, facto este que pode estar na 

origem do diferente comportamento dos provetes. 

 

Verificou-se que esta fenomenologia ocorreu sempre em circunstâncias semelhantes, em que os 

procedimentos para o revestimento foram idênticos, e que os danos causados nos revestimentos 

nos ensaios de “scratch test” apresentam a mesma aparência visual. As imagens da figura 4.32 

são de outro conjunto de amostras, em que a única diferença foi a aplicação de uma tensão de 

“bias” de –150 V, podendo-se constatar o que foi afirmado anteriormente, ao comparar-se as 

imagens das figuras 4.31 e 4.32. Dessa comparação constata-se que as amostras, colocadas na 

posição 4, em ambos os conjuntos, apresentam a ladear o sulco, zonas significativas em que o 

revestimento saltou, o que não se verificou nas outras amostras. Deste modo, podemos afirmar 

que a temperatura a que se encontra o substrato durante a deposição influencia as características 

dos revestimentos. 

 

   

a) posição 1  b) posição 2  c) posição 4 

Figura 4.32 – Imagens de três amostras do mesmo conjunto. 

 

De todas as deposições efectuadas, para os revestimentos de TiN, verificou-se que para tensões 

de “bias” inferiores a –50 V, o revestimento das duas amostras que estão mais próximas do anel 

de plasma perdem a aderência ao substrato. Em trabalhos de outros autores [FOH92], eles 

verificaram que as tensões internas existentes nos revestimentos de TiN aumentam de forma 

bastante significativa para tensões de “bias” entre, –50 V e –100 V, como se pode constatar no 

gráfico da figura 4.33. Deste modo, o que se observou nos revestimentos de TiN por nós 

produzidos, ajusta-se ao aumento das tensões internas no revestimento quando a tensão de “bias” 

é inferior a –50 V. Embora nesse trabalho [FOH92], não fosse referido que os revestimentos 

perdiam a aderência, o que pode estar relacionado com a temperatura a que efectuaram as 

deposições, dado eles aquecerem os substratos até aos 350 ºC, permanecendo estes a esta 
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temperatura durante um hora. Nos revestimentos que foram produzidos, neste trabalho, não 

houve um pré-aquecimento dos substratos dado o equipamento não permitir, de momento. 

 

 

Figura 4.33 – Tensões residuais no revestimento nos planos cristalográficos (222) e (422) 

[FHO92]. 

 

Uma vez que a tensão de “bias” não é o único factor a influenciar as tensões internas existentes 

nos revestimentos, dado que com a aplicação de uma tensão de “bias” de –150 V, se verificou a 

existência de casos em que, o revestimentos dos dois provetes que estavam mais próximos do 

anel de plasma não perderam a aderência ao substrato. 

 

Como já foi referido anteriormente, a temperatura a que se realiza a deposição influencia as 

tensões internas existentes nos revestimentos, como se ilustra, de uma forma idealizada, na figura 

4.34. Como se pode constatar o aumento da temperatura a que se realiza a deposição conduz a 

uma diminuição das tensões totais internas. Na literatura [DON98] é referido que a taxa de 

deposição influencia as características dos revestimentos, podendo esta influenciar as tensões 

existentes nos revestimentos. Uma vez que os revestimentos ficaram sempre coesos para as 

amostras das posições 1 e 4, estado estas mais afastadas do anel de plasma, sendo por isso a taxa 

de deposição destas bastante inferior, cerca de 1/3 do valor para as das posições 2 e 3. Na 

literatura [TCZ93] e [JMU93], as taxas de deposição utilizadas apresentam valores que 

correspondem, em termos médios, a 1/4 das taxas de deposição obtidas para as amostras das 

posições 2 e 3, que estão mais próximas do anel de plasma, com as condições de deposição 

utilizadas. Deste modo, pode-se afirmar que as taxas de deposição podem influenciar as tensões 
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existentes nos revestimentos. Tendo esta fenomenologia ocorrido independentemente da 

espessura dos revestimentos. 

 

 

Tensões  
intrínsecas 

Tensão 
total interna 

Tensões 
térmicas 

Temperatura de deposição (T/Tm) 

Tensão 
 

 

Figura 4.34 – Representação esquemática das contribuições das tensões térmicas e 

intrínsecas em função de T/Tm [NUN92]. 

 

A realização das deposições a uma temperatura mais elevada, seguramente baixaria o valor das 

tensões internas existentes no revestimento, independentemente do valor da tensão de “bias” 

aplicada. A deposição dos revestimentos com uma menor taxa de deposição também contribuirá 

para a diminuição das tensões internas existentes nos revestimentos. 

 

Segundo Donald M. Mattox [DON98] a falha da adesão espontânea dos revestimentos deve-se à 

existência de tensões elevadas nos revestimentos. Tensões de compressão elevadas podem causar 

o empolamento do revestimento como está representado na figura 4.35. 

 

 

Figura 4.35 – Tensões de compressão nos revestimentos. [DON98]. 
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Para tensões elevadas de tracção, o revestimento apresenta-se com fendas nas formas que estão 

representadas na figura 4.36. 

 

 

Figura 4.36 – Tensões de tracção nos revestimentos. [DON98]. 

 

Deste modo, é possível com a observação da forma como os revestimentos saltam determinar o 

tipo de tensões que estes possuem. A imagem da figura 4.37 é de uma amostra revestida com 

TiN, obtida por microscopia óptica, em que a tensão de “bias” aplicada foi de –150 V. 

 

 

 

Figura 4.37 – Imagem em microscopia óptica do empolamento do revestimento de uma 

das nossas amostras. 
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Ao observar-se a imagem podemos verificar que o empolamento dos nossos revestimentos é 

idêntico ao esquematizado na figura 4.35 para tensões isotrópicas, podendo-se assim afirmar que 

as tensões existentes no revestimento são de compressão e isotrópicas no plano do filme. Esta 

fenomenologia ocorreu para as amostras colocadas nas posições 2 e 3, com tensões de “bias” 

iguais ou inferiores a –75 V, em que a “dose” foi de 1/3 e a potência aplicada no cátodo foi de 2 

kW. 
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CAPÍTULO 5. –  

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

 

Nos resultados obtidos, para os revestimentos de AlN, constata-se que a aplicação de uma tensão 

de “bias” altera de forma significativa a morfologia dos revestimentos, tendo-se obtido 

revestimentos com uma morfologia mais densa e com menos porosidades, em que a estrutura 

colunar se apresenta mais fina.  

 

No que se refere à influência da tensão de “bias” na espessura dos revestimentos, para as 

condições de deposição utilizadas, só se verificou um decréscimo desta quando o seu valor é de –

200 V. A origem deste comportamento reside na geometria do cátodo que leva a que o plasma 

fique confinado a um volume muito reduzido. 

 

Um outro facto importante a salientar é o comportamento que os revestimentos de AlN 

apresentaram nos ensaios de “scratch test”, quando a tensão de “bias” é de –100 V. Os 

revestimentos apresentaram melhor comportamento, constatando-se que os danos nas zonas 

laterais do sulco que o indentador deixou nas amostras, são de menor extensão do que para as 

outras tensões de “bias” utilizadas. 

 

Com a análise de difracção de raios X determinou-se que revestimentos de TiN produzidos 

possuem uma estrutura cúbica de faces centradas que corresponde à fase δ, sendo esta a que 

apresenta o maior ponto de fusão. Um outro facto importante que se constatou foi que, para as 

amostras das posições 2 e 3 da figura 4.3, o revestimento destas perde a aderência 

espontaneamente, devendo-se isto à existência de tensões de compressão isotrópicas no plano do 

filme. Para esta fenomenologia existem dois factores que podem estar na sua origem 

designadamente a temperatura a que se encontra o substrato durante a deposição e a taxa de 

deposição.  
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CAPÍTULO 6. – 

CONCLUSÕES. 

 

O trabalho foi realizado num equipamento único e muito específico. No seu âmbito foram 

efectuados melhoramentos de forma a satisfazer os objectivos propostos. Assim, construiu-se um 

porta-amostras com a capacidade de levar vários conjuntos de amostras em simultâneo, 

aumentando-se assim a capacidade do equipamento em realizar um grande número de deposições 

sem a abertura do mesmo. Para o deslocamento do porta-amostras foi necessário construir vários 

roletes para que este se possa deslocar dentro do equipamento, tendo-se também efectuado 

melhoramentos no sistema de deslocação do porta-amostras. Para a aplicação de uma tensão de 

“bias” foi necessário isolar electricamente o porta-amostras e encontrar um meio de ligar este a 

uma fonte de tensão. Construíram-se também protecções a fim de evitar o contacto inadvertido 

com as zonas do equipamento que estão em tensão. 

 

Para este trabalho foram revestidas cerca de 300 amostras, das quais 180 com AlN e as restantes 

com TiN. Com estas foi possível realizar um conjunto de observações que nos permitiu tirar 

algumas conclusões. Para os revestimentos de AlN constatou-se que a aplicação de uma tensão de 

“bias” altera a morfologia destes. Nos ensaios de “scratch test” os revestimentos apresentaram 

melhor comportamento quando a tensão de “bias” é de –100 V. 

 

Para a obtenção da fase de TiN de interesse para o nosso trabalho – fase δ - foi necessária a 

utilização de potências elevadas no cátodo (2 kW) com a aplicação simultânea da tensão de 

“bias”. Também constatámos que, para tensões de “bias” inferiores ou iguais a –75 V, as 

amostras das posições 2 e 3 da figura 4.3, apresentam tensões residuais de compressão, em 

virtude da forma como os revestimentos saltam. 

 

Para que se possa desenvolver de um processo tecnológico de produção de revestimentos, com o 

equipamento, que é único, deve-se proceder a um conjunto de alterações. Das alterações que se 

propõem temos, dotar o equipamento com um sistema que possibilite a limpeza dos substratos em 

vácuo para a remoção dos óxidos que se formam nas superfícies e de outros elementos 
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adsorvidos. Dispor de um sistema que permita o aquecimento e controlo a temperatura dos 

substratos. Dado que as actuais limitações na drenagem do excesso de potência térmica levam a 

que seja vantajoso implementar um sistema de refrigeração da zona adjacente ao cátodo. Assim 

este poderia funcionar durante períodos de tempo alargados e com potências mais elevadas. 
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