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Abrevieri 
 

 

AFM (Atomic Force Microscopy) - Microscopia de forţă atomică  

Bio-MEMS (biological microelectromechanical systems) - Sisteme biologice 

microelectromecanice 

C.C. Curent continuu 

CFC Cubic cu Feţe Centrate 

CSM (Continuous Stiffness Measurement) - Măsurarea continuă a rigidităţii 

CVD  (Chemical Vapor Deposition) - Depunerea Chimicǎ din Vapori  

DC (Direct Current) - Curent Continuu 

DMA Analiză Mecanică în domeniul Dinamic 

EBSD (Electron backscatter diffraction) - difracție de electroni retroîmpraştiați 

Ei Energia medie a ionilor 

FWHM (Full width at half maximum) – lăţimea la semiînălţime a maximului de 

difracţie 

HRC Duritate Rockwell 

HR-XRD Difracţie de raze X de înăltă rezoluţie 

HV Duritate Vickers 

Jc Densitatea de curent critic 

Ji Fluxul  ionilor 

JTi Fluxul atomilor de titan 

IBAD (Ionic on Beam Assisted Deposition) – depunere asistată de un bombardament 

ionic 

PLD  (Pulsed Laser Deposition) - Depunerea cu Laser în Impulsuri 

PVD (Physical Vapor Deposition) - Depunere din fază de vapori  

RABiTS (Rolling–Assisted–Biaxially Textured-Substrates) – substrat biaxial texturat prin 

laminare 

RC Rocking Curves – dezorientarea în afara planului 

RD (Rolling Direction) – Direcţia de laminare 

RF (Radio Frequency) - Pulverizare in radio frecventa  

Rmax Rugozitatea maximă 

RMS (Root Mean Square) – rugozitatea medie pătratică 

SEM  (Scanning Electron Microscopy) - Microscopie Electronică de Baleiaj  

SMES Sisteme magnetice de stocare a energiei 

TD (Transversal Direction) – Transversal pe direcţia de laminare 

Vp Potenţialul plasmei  

Vf Potenţialul fluctuant 

YBCO Yttrium Barium Coper Oxide (Yba2Cu3O7-x) 

XRD  (X-Ray Diffraction) - Difracţie de Raze X  

XRR (X-ray Reflectometry) – Reflectometrie de raze-X 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_backscatter_diffraction
http://www.pvdcoatings.net/


Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaţii tribologice 

5 

 

 

 

 

 

 

Introducere 

 

Materialele ceramice nanostructurate, intens studiate în ultimii ani, prezintă interes 

datorită proprietăţilor speciale mecanice, tribologice şi funcţionale. Ele sunt utilizate în 

special ca straturi de protecţie pentru suprafeţele componentelor mecanice la macro şi micro 

scară. În prezent, aceste materiale sunt utilizate şi în domeniul microelectronicii datorită 

proprietăţilor electrice, magnetice, optice etc. 

Straturile subțiri de nitrură de titan (TiN) depuse prin metode chimice din fază de vapori 

(CVD) au fost primele acoperiri utilizate la fabricarea sculelor aşchietoare la scară industrială.  

Aceste acoperiri sunt folosite, în principal, ca şi straturi tribologice pentru scule aşchietoare, 

pentru scule de deformare plastică, rulmenți sau ca straturi rezistente la coroziune şi eroziune. 

TiN oxidează la 800 °C la presiune atmosferică, fiind stabilă la temperatura ambiantă şi la 

atacul acizilor concentrați chiar şi la temperaturi ridicate. Nitrura de titan sub formă de strat 

subţire posedă proprietăți optice excelente: reflexie în infraroşu (IR), spectrul de reflexie fiind  

similar cu cel al aurului, ceea ce îi oferă culoarea aurie. Un strat subțire de TiN răcit pâna la 

temperaturi apropiate de zero absolut, devine superizolator, rezistența lui crescând brusc cu 

un factor de 100.000. 

Lucrarea de față tratează aspecte referitoare la: (i) depunerea şi caracterizarea filmelor 

de TiN cu rol de strat tampon utilizate la realizarea benzilor supraconductoare de temperatură 

înaltă şi (ii) depunerea şi caracterizarea straturilor tribologice de TiN. Nitrura de titan a fost 

depusă prin pulverizare catodică reactivă în sistem magnetron utilizând instalaţia de depunere, 

concepută şi realizată în cadrul acestei teze.  

Cel mai utilizat material supraconductor de temperatură înaltă utilizat în fabricarea 

benzilor supraconductoare este compusul YBa2Cu3O7-δ (YBCO). Filmul subţire de YBCO are 

proprietăţi supraconductoare excelente (Tc ~ 94 K, Jc ~ 10
6
 A/m

2
 la 77 K şi în câmp magnetic 

zero). Principalul dezavantaj al acestui material constă în anizotropia sa cristalină, care 

determină o anizotropie puternică a proprietăţilor supraconductoare. 
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Pentru ca banda de YBCO să deţină proprietăţi tehnologice şi supraconductoare 

optime este necesară o metodă de a fabrica benzi flexibile de ordinul kilometrilor cu structură 

monocristalină. Două dintre metodele de fabricare a acestor benzi, sunt scalabile la nivel 

industrial: metoda creşterii asistată de fascicul ionic (Ion Beam Assisted Deposition - IBAD) 

şi metoda substraturilor biaxial texturate (Rolled Assisted Biaxial Textured Substrates - 

RABITS). Pentru a obţine benzi biaxial texturate, în cadrul metodei RABiTS se utilizează un 

proces termo-mecanic. Textura substratului este transmisă stratului supraconductor prin 

intermediul straturilor intermediare, prin procesul de creştere epitaxială. Straturile tampon 

joacă rolul de barieră de difuzie şi, în acelaşi timp, adaptează parametrii de rețea ai filmului 

de YBCO la cei ai substratului. Pe aceste substraturi s-au obţinut filme supraconductoare de 

YBCO cu o densitate de curent de peste 10
6
 A/cm

2
 la temperatura de 77 K, ajungându-se la 

densităţi de curent de 100-1000 ori mai mari decât în cablurile convenţionale. Cablurile 

supraconductoare de temperatură înaltă au numeroase aplicaţii potenţiale cum ar fi: 

transportul energiei electrice, motoare, generatoare, sisteme magnetice de stocare a energiei 

(SMES), cabluri, transportul fără pierderi al energiei electrice etc.  

În cadrul acestei teze s-a studiat şi optimizat creşterea epitaxială a filmelor de TiN pe 

substrate metalice biaxial texturate de Ni-5% at W obţinute prin metoda RABITS. Avantajul 

utilizării TiN constă In faptul că depunerea se face în atmosferă neutră (Ar+N2), împiedicând 

astfel oxidarea substratului. În acelaşi timp, TiN are o bună compatibilitate cristalină cu 

straturile oxidice tampon (YSZ, CeO2) utilizate în mod frecvent în arhitecturile 

supraconductoare. Este de remarcat că studiul realizat a demonstrat posibilitatea creşterii 

epitaxiale a TiN pe Ni-5% at W la temperaturi relativ scăzute (500 ºC). Pe de altă parte 

textura filmului de TiN este superioară celei a substraturlui de Ni-W (FWHM Ni-W ~ 6,5º; 

FWHM TiN ~ 2º), cu alte cuvinte procesul de creştere epitaxială este însoţit şi de un fenomen 

de autotexturare. 

A doua direcţie de cercetare din cadrul tezei a constat în depunerea de straturi de TiN 

pentru aplicaţii tribologice. Performanțele spectaculoase obținute prin aplicarea de straturi 

dure pe suprafețele active ale unor organe de maşini, dar mai ales ale unor scule, au constituit 

principalul argument pentru dezvoltarea accelerată a acestui domeniu. Considerațiile de 

natură ecologică au fost un alt argument important în favoarea dezvoltării tehnologiilor de 

depunere din vapori. 

Cercetările întreprinse în această direcţie au condus la obținerea unor rezultate, dintre 

care cele mai importante sunt următoarele: obținerea la temperaturi scăzute (100-300 °C) a 

unor straturi de nitrură de titan cu proprietăți similare celor obținute, în mod curent, la 



Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaţii tribologice 

7 

 

temperaturi mai mari de 350 °C; obţinerea unei soluții de creştere a gradului de ionizare a 

plasmei în apropierea substratului în cazul magnetroanelor cu magneți permanenți. 

 

Obiectivele tezei 

Principalele obiective propuse pentru realizarea prezentei teze sunt: 

 depunerea şi caracterizarea filmelor epitaxiale de TiN depuse pe substrat de 

NiW. Nitrura de titan având rol de strat tampon utilizat la realizarea benzilor 

supraconductoare de temperatură înaltă; 

 depunerea şi caracterizarea filmelor nanostructurate  de TiN cu rol de strat 

tribologic 

 pentru atingerea obiectivelor propuse s-a conceput şi realizat o instalație de 

depunere a TiN prin pulverizare catodică reactivă în sistem magnetron. 

 

Structura pe capitole asupra cercetărilor efectuate în cadrul acestei teze, este prezentată 

în cele ce urmează: 

Capitolul 1 intitulat „Stadiul actual al cercetărilor privind obținerea straturilor de 

TiN prin depunere din fază de vapori” reuneşte şi aduce la zi informaţii din literatura de 

specialitate cu privire la instalațiile de depunere reactivă în sistem magnetron, insistându-se 

asupra geometriei de poziţionare a magnetroanelor în raport cu substratul şi metodele de 

control a stoechiometriei filmelor de nitrură de titan.  

Capitolul 2 denumit „Tehnici de analiză” prezintă toate tehnicile şi metodele prin 

care au fost analizate filmele subțiri de TiN crescute epitaxial pe substraturi texturate de NiW 

cu rol de strat tampon şi filmele de TiN depuse pe substraturi de siliciu şi oțel pentru aplicații 

tribologice. 

 Capitolul 3 denumit „Concepţia şi realizarea instalaţiei de depunere a straturilor 

subţiri prin pulverizare catodică (sputtering)” prezintă atât soluțiile şi configurațiile adoptate, 

cât şi toate etapele din realizarea instalației de depunere reactivă în curent continuu în sistem 

magnetron. În anexa 1 sunt prezentate şi explicate desenele de ansamblu, scheme şi imagini 

prin care se evidențiază complexitatea instalației şi multitudinea componentelor utilizate 

pentru controlul şi reglarea procesului de depunere a filmelor de TiN.  

Capitolul 4 intitulat „Depunerea şi caracterizarea filmelor epitaxiale de TiN pe 

substrat de NiW” prezintă rezultatele cercetărilor referitoare la obţinerea şi caracterizarea 

filmelor subţiri de TiN crescute epitaxial pe substraturi de Ni95W5. De asemenea, în acest 
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capitol sunt prezentate detalii cu privire la prepararea aliajelor de Ni-W, dezvoltarea şi 

caracterizarea texturii cubice în benzile de Ni-W. 

 Capitolul 5 intitulat „Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru 

aplicaţii tribologice” prezintă rezultatele cercetărilor referitoare la obţinerea filmelor de TiN 

cu aplicații în tribologie având dimensiunea cristalitelor în domeniul nano-metric, depuse pe 

substraturi de siliciu şi oțel. Filmele depuse au fost caracterizate din punct de vedere 

structural, morfologic şi mecanic. S-a determinat duritatea şi aderența filmelor la substrat şi 

influenţa parametrilor de depunere (temperatura şi polarizarea negativă a substratului în 

timpul depunerilor, la care s-a adăugat creşterea densităţii ionilor din apropierea substratului, 

prin montarea unui solenoid în spatele substratului) asupra acestor perametrii. 

Capitolul 6 denumit „Concluzii generale şi contribuţii originale”. Lucrarea se încheie 

cu un capitol de concluzii generale şi contribuţii originale care cuprinde sinteza rezultatelor 

obținute. De asemenea tot în acest capitol sunt enumerate contribuţiile personale aduse în 

timpul realizării acestor cercetări. 

Anexele şi lista de indici bibliografici consultați sunt prezentate la sfârşitul lucrării. 

Rezultatele prezentate în lucrare au fost publicate, comunicate sau sunt în curs de 

publicare. Articolele elaborate şi incluse în tematica tezei de doctorat sunt anexate la sfîrşitul 

lucrării. 
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Capitolul 1:   

Stadiul actual al cercetărilor privind obținerea 

straturilor de TiN prin depunere din fază de vapori 

 

 

 

1.1 Considerații generale privind filmele de nitrură de titan 

 

Straturile subțiri de nitrură de titan (TiN) au fost primele acoperiri folosite la scară 

industrială pentru creşterea rezistenţei la uzare a sculelor. La început aceste straturi au fost 

depuse prin metode chimice din fază de vapori (CVD). În anii 80 au început depunerile la 

scară industrială prin metode fizice din fază de vapori (PVD) asistate de plasmă. Aceste 

acoperiri sunt folosite în principal ca straturi tribologice pentru scule aşchietoare dar şi pentru 

scule de deformare plastică, rulmenți, elemente de etanşare şi ca straturi rezistente la 

coroziune şi eroziune. TiN este folosită şi ca strat decorativ petru că posedă proprietăți 

excelente de reflexie în infraroşu (IR), spectrul de reflexie este similar cu cel al aurului, ce-i 

conferă culoarea aurie. Straturile de TiN depuse pe substraturi de oțel sau ceramice cu grosimi 

de 1-12 µm au durităţile cuprinse între 17 şi 30 GPa. Modulul de elasticitate depinde de mai 

mulți parametrii şi este cuprins între 160-600 GPa (450 and 590 GPa [1]). Tensiunile 

remanente din starurile de TiN adesea foarte mari atingând valori de 1-6 GPa [2-7]. 

În figura 1.1 sunt prezentate cele mai importante proprietăți şi caracteristici ale 

staturilor de nitrură de titan. 
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Figura 1.1: Principalele proprietăți şi caracteristici ale TiN  

 

TiN oxidează la 800 °C la presiune atmosferică. Compusul este stabil la temperatura ambiantă 

şi la atacuri de acizi concentrați şi fierbinți [8]. În funcție de materialul substratului, şi a 

rugozității acestuia, TiN are un coeficient de frecare cuprins între 0,4-0,9. La temperaturi 

joase ~4 K nitrura de titan devine super izolator având rezistenţa cu 5 ordine de mărime mai 

mare decât la temperatura ambiantă [9]. 

Nitrura de titan nu este toxică fiind utilizată la dispozitive medicale, cum ar fi lame de 

bisturiu şi de fierăstrău pentru oase, în implanturi şi proteze [10]. Filme subțiri de TiN sunt de 

asemenea folosite în microelectronică ca straturi tampon (barieră de difuzie) la fabricarea 

tranzistorilor [11] etc.  

Datorită biostabilității mari a straturilor de TiN, acestea mai sunt utilizate ca electrozi 

în aplicații ale bioelectronicii [1] la implanturi inteligente sau senzori ce trebuie să reziste 

coroziunii provcate de fluidele corpului. Aceşti electrozi au fost deja aplicați la proteze 

subretinale [12] la fel şi în biomedicină la sisteme microelectromecanice (BioMEMS) [13]. 

Pentru a avea o vedere de ansamblu asupra durității straturilor de TiN, în figura 1.2 

sunt prezentate prin comparație cu TiN duritatea în GPa a mai multor materiale.  

 

PROPRIETĂȚI 

Formula moleculară: TiN 

Masa molară: 61.874 g/mol 

Culoarea: aurie 

Densitatea: 5.40 g/cm3 

Temperatura de topire:2930 °C 

Structura cristalină: CFC 

CARACTERISTICI 

Duritatea Vickers: 18-21 GPa 

Modulul de elasticitate: 251 GPa 

Conductibilitatea termică: 19.2 W/(m·°C) 

Dilatarea termică: 9.35×10−6 K−1 
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Figura 1.2: Duritatea TiN în comparație cu alte materiale (GPa)  

 

 

1.1.1 Structura cristalină  

 

Diagrama de echilibru fazic a sistemului Ti-N, pentru concentraţii ale azotului de până 

la 50 % at. este prezentată în figura 1.3a şi arată că faza TiN este stabilă într-un domeniu care 

se întinde de la N/Ti=0,6 până la N/Ti=1 [14]. Între faza α-Ti, care poate dizolva până la 15% 

N şi TiN, există compusul Ti2N cu structură tetragonală având proprietăţi mai puţin 

interesante şi un domeniu foarte îngust de stabilitate. Din punct de vedere cristalografic, TiN 

cristalizează în sistemul cfc specific NaCl figura 1.3b.  Parametrul de rețea a TiN este a= 

4.256 Ǻ. 

           
  

Figura 1.3: Diagrama de fază pentru sistemul Ti-N (a), şi structura cristalină a compusului 

stoechiometric TiN (b)[14]. 

a) b) 
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1.1.2 Tehnici de depunere (PVD, CVD)  

 

În funcţie de modalitatea de obţinere a acoperirilor pentru depunerea filmului de TiN 

există două categorii de metode: chimice (Chemical Vapor Deposition – CVD) şi fizice 

(Physical Vapor Deposition – PVD). Diversele variante ale acestor metode sunt prezentate în 

figura 1.4. În comparație cu procedeele CVD, procedeele PVD permit obținerea de straturi la 

temperaturi mai scăzute, într-o varietate microstructurală şi compozițională mult mai mare. În 

plus procedeele PVD mai au o calitate ce nu trebuie neglijată şi anume nu poluează mediul 

[15-16]. 

 

Figura 1.4: Clasificarea principalelor procedee de obținere a straturilor din fază de vapori  

 

 

1.2 Particularitățile depunerii prin pulverizare catodică în sistem 

magnetron 

 

1.2.1 Pulverizarea catodică 

 

Pulverizarea este fenomenul fizic de expulzare a atomilor de la suprafața unui 

material solid, ca urmare a bombardării acestuia cu particule energetice. Ca particule 
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energetice de bombardament se pot utiliza: atomi neutri, electroni de foarțe înaltă energie, 

neutroni, ioni etc. De obicei se folosesc ioni de gaz inert (ioni pozitivi), cel mai adesea fiind 

folosit argonul. În cazul utilizării ionilor pozitivi de gaz inert ca particule de bombardament, 

sursa de generare a acestora este descarcărea luminiscentă, iar fenomenul de pulverizare are 

denumirea de pulverizare catodică. Accelerarea şi creşterea energiei ionilor pozitivi de 

bombardament se realizează, în acest caz prin polarizarea țintei la un potențial negativ de 

pâna la 5 kV. 

Pulverizarea catodică, ca fenomen fizic, a fost descoperită în 1852 de Grove, apoi, 

câțiva ani mai târziu, de Plüker, care au constatat că în tuburile cu descărcări în gaze, atunci 

când funcționează timp îndelungat, metalul din care sunt realizați electrozii se depune puțin 

câte puțin pe pereții de sticlă ai tubului de descărcare. În 1877 Wright a propus utilizarea 

pulverizării catodice pentru a realiza depuneri metalice de straturi subțiri. Această idee 

inovatoare nu a gasit în acea epocă aplicații deoarece cu mijloacele tehnice şi cunostințele de 

atunci, viteza de depunere era foarte scazută, iar contaminarea peliculelor era foarte frecventă 

şi greu de înlăturat. 

 Cea mai simplă metodă de depunere prin pulverizare catodică constă în descărcarea 

luminescentă în curent continuu în sistem diodă (Fig. 1.5). Dacă tensiunea aplicată între anod 

şi catod este alternativă, în mod uzual se utilizează tensiuni cu frecvenţă de aproximativ 13 

MHz, metoda poartă denumirea de RF sputtering. În general RF sputtering se utilizează 

pentru depunerea materialelor izolatoare. 

 

 

Figura 1.5: Schema de principiu a pulverizării catodice în sistem diodă în curent continuu  

 

Chiar dacă pulverizarea catodică la curent continuu în sistem diodă a fost utilizată în 

secolul al XIX-lea pentru depunerea filmelor metelice subţiri pe oglinzi, doar după ce s-a 

dezvoltat pulverizarea catodică în radio-frecvenţă în anii 1970 a devenit posibilă pulverizarea 
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catodică a materialelor dielectrice. Deoarce multe filme subţiri ceramice sunt bune izolatoare, 

primele aplicaţii ale pulverizării catodice au fost limitate la depunerea straturilor metalice. 

Pulverizarea catodică la curent continuu în sistem diodă probabil nu ar fi ajuns să fie folosită 

pe scară largă în depunerea filmelor ceramice subţiri, dacă nu s-ar fi dezvoltat în anii 1980 

tehnologia necesară pentru pulverizarea catodică reactivă de pe o ţintă metalică. (Sproul, [17]; 

Sproul şi Tomashek, [18]).  

 Ţinta poate fi pulverizată eficient folosind o geometrie simplă cu sistem diodă de 

curent continuu, doar dacă aceasta este conductoare. În mod tipic, la pulverizarea catodică de 

curent continuu în sistem diodă, pentru a genera plasma se aplică o diferenţă de potenţial de 

câteva sute de volţi între anod şi catod, la o presiune a gazelor de la 0.5 Pa până la câteva zeci 

de Pa. Substratul poate fi încălzit sau răcit şi legat la potenţial 0, izolat electric sau polarizat 

relativ la plasmă. 

 

1.2.2 Depunere prin pulverizare catodică în sistem magnetron 

 

 Pentru a mări eficienţa pulverizării, depunerea se face asistată de un câmp magnetic 

care este generat de un magnetron. Rolul câmpului magnetic este de a mări drumul efectiv al 

electronilor şi ca rezultat, de a mări densitatea ionilor de argon. 

 

   

Figura 1.6: Schema de principiu a unui magnetron [19] 

 

 Magnetroanele au o largă aplicabilitate în pulverizarea catodică a diferitelor tipuri de 

straturi importante în industrie, precum metalele, oxizii şi nitrurile [20]. Beneficiile 

magnetroanelor în pulverizarea catodică se cunosc de câteva decenii, mai ales în ceea ce 

priveşte reducerea presiunii şi creşterea ratei de depunere. Prin reglarea presiunii se poate 

regla nivelul de termalizare al atomilor pulverizaţi catodic pentru ajustarea proprietăţilor 

filmului subţire. Totuşi, pulverizarea în sistem magnetron era considerată mai puţin eficientă 

ca mijloc de producere a straturilor ceramice dure pe scule şi componente, în comparaţie cu 

depunerile în fascicul de electroni şi evaporare în arc. Acest lucru se datora nivelelor de 
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ionizare considerabil mai scăzute decât acelea realizabile cu plasmele îmbunătăţite, 

caracteristice acestor metode.  

 Cel mai important pas în îmbunătăţirea performanţelor pulverizării în sistem 

magnetron a fost realizat de Window şi Savvides [21]. Aceştia au descoperit că fluxul ionilor 

către substrat ar putea fi crescut considerabil prin folosirea magnetroanelor neechilibrate. Au 

identificat trei principale configuraţii magnetice prezentate în figura 1.7. La configuraţia Tip I, 

liniile de câmp pornesc de la magnetul central, o parte se închid iar o parte sunt disperse. În 

cazul intermediar sau echilibrat toate liniile de câmp care au originea în polul central se 

orientează spre polul exterior. În cazul configuraţiei Tip II, toate liniile de câmp au originea în 

magnetul exterior, iar câteva nu sunt orientate spre magnetul central. 

 În anii 1980 Sproul şi colegii săi au cercetat sistemele de pulverizare reactivă multi-

catod cu rată mare de depunere  [22]. Au fost studiate diferite configuraţii magnetice, în 

special sistemul cu doi catozi prezentat schematic în figura 1.8. S-a stabilit că prin întărirea 

magneţilor exteriori ai catodului cu magneţi de NdFeB şi aranjarea a două dintre aceste 

magnetroane într-o configuraţie opusă în câmp închis, şi anume cu polii opuşi orientaţi faţă în 

faţă, densitatea de curent de polarizare al substratului ar creşte peste 5 mA/cm² la presiunea de 

0.7 Pa. În aceste condiţii autorii citaţi mai sus au reuşit să depună straturi de nitrură de titan 

dure şi cu aderenţă bună. 

 Un alt cercetător care a folosit în aceeaşi periodă configuraţia magnetroanelor opuse a 

fost Tominaga [23]. Acesta a prezentat o configuraţie în care câmpul magnetic permanent 

poate fi crescut prin folosirea unor bobine electromagnetice externe. El a demonstrat că acest 

lucru permite menținerea electronilor de către câmpul închis, astfel creşte gradul de ionizare 

sau permite o presiune inferioară a gazului cu acelaşi nivel de ionizare ca şi cel atins prin 

pulverizare folosind magnetroane obişnuite. 

 Un alt grup care a cercetat pulverizarea în sistem magnetron închis şi neechilibrat este 

cel condus de Kadlec [24-25], care a investigat o configuraţie cu un magnetron neechilibrat şi 

plan circular înconjurat de două bobine magnetice şi un set de magneţi permanenţi. Au utilizat 

această configuraţie pentru a obţine plasmă magnetică multipolară, având curenţi de ionizare 

puternici la nivelul substratului, chiar şi la distanţe mari față de magnetron. 
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Figura 1.7: Trei tipuri de configurații ale 

magnetroanelor de Tipul I, Intermitent şi de 

Tipul II (după Window şi Savvides [21]). 

Figura 1.8: Configurația liniilor magnetice 

în sistem oglindă şi cu linii de câmp închise 

(Sproul şi col. [26]). 

 

 

Howson şi colegii săi au studiat magnetroanele neechilibrate, mai ales pentru 

aplicaţiile la scară largă şi putere ridicată ale acestora [27-28] şi au demonstrat cum anozii sau 

electromagneţii montați în plus pot fi folosiţi pentru a controla curentul de ionizare la nivelul 

subtratului. Această abordare poate fi privită ca o continuare a studiului realizat de Morrison 

şi Welty [29] care au demonstrat că un anod „ascuns magnetic” plasat într-un sistem de 

pulverizare cu magnetron poate dubla densitatea de plasmă şi poate oferi o plasmă mai 

uniformă în incintă. Mai multe companii comerciale au adoptat sisteme asemănătoare, în 

câmp închis şi îmbunătăţite anodic [30].  

Pe parcursul ultimilor trei decenii au fost dezvoltate multe tipuri de magnetroane, iar 

caracteristicile descărcării acestora au fost intens studiate [31-33]. Fiecare dintre aceste 

magnetroane are avantajele şi aplicabilităţile sale. Câte două magnetroane pot fi combinate 

intr-o configuraţie dublă. Există mai multe motive pentru utilizarea unei astfel de configuraţii. 

Una dintre aplicaţiile unui sistem cu două magnetroane este îmbunătăţirea stabilităţii 
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procesului în straturile de acoperire industriale, unde puterea este schimbată între doi catozi 

formaţi din acelaşi material [34]. Altă aplicaţie a sistemelor cu două magnetroane este aşa 

numita pulverizare catodică cu „faţa spre ţintă”. În această configuraţie, doi catozi, în 

principiu din acelaşi material sau din materiale diferite, sunt orientaţi unul cu faţa spre 

celălalt. Astfel se creează o plasmă bine definită între cele două surse. Substratul este plasat în 

afara acestei zone, pentru a se evita bombardamentul ionic şi implicit încălzirea acestuia [35]. 

Din acest motiv, această configuraţie este folosită adesea pentru depunerea materialelor 

sensibile, cum ar fi superconductorii de temperaturi înalte [36-37]. Recent sistemele cu două 

magnetroane au fost studiate pentru depunerea pe lateral a filmelor subţiri folosind HiPIMS-

dual [38]. Un motiv final, dar probabil cel mai important pentru folosirea acestor sisteme este 

studiul materialelor complexe. Adesea, pentru modificarea stoechiometriei într-un mod 

flexibil, se alege un sistem cu două magnetroane. Prin schimbarea distanţei dintre ţintă şi 

substrat şi/sau puterea ţintei pentru ambii catozi independent, se poate analiza o largă gamă de 

compuşi [39-42]. Dar această flexibilitate are un cost, mai ales în pulverizarea catodică 

reactivă în sistem magnetron. Ambii catozi vor reacţiona independent la adăugarea gazului 

reactiv, rezultând o posibilă impurificare a ţintelor. Totuşi, folosirea acestui sistem poate grăbi 

cercetările în domeniul materialelor prin depunerea combinată a filmelor subţiri. Această 

abordare nu se limitează la două surse, ci poate fi extinsă la o abordare multi-sursă [43-45]. 

Anumite companii oferă deja asemenea configuraţii. 

 Un lucru important la sistemele cu două magnetroane este configuraţia câmpului 

magnetic. Există două tipuri de configuraţii, şi anume în câmp închis şi în câmp oglindă.  În 

cazul configuraţiei în câmp oglidă, magneţii ambelor magnetroane sunt montaţi la fel (două 

magnetroane cu aceeaşi polarizare magnetică). Pe de altă parte, în cazul configuraţiei în câmp 

închis, magneţii ambelor magnetroane sunt montaţi în direcţie opusă, astfel încât liniile 

câmpului se închid peste cameră. Electronii care urmăresc aceste linii pot forma coliziuni 

ionice, şi astfel să păstreze o densitate mare a plasmei în vecinătatea substratului. În câmpul 

oglindă, electronii sunt direcţionaţi către pereţii camerei, rezultând astfel o mai mică densitate 

a plasmei. Acest lucru este demonstrat de Musil şi Baroch [46-47]. În acest mod, alegerea 

tipului de câmp magnetic poate avea o influenţă puternică asupra creşterii filmului subţire. 
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1.2.3 Densitatea şi rata de impact a electronilor de ionizare 

 

1.2.3.1 Configuraţia în câmp magnetic închis 

 

În figura 1.9 este prezentată distribuţia liniilor câmpulu magnetic pentru un sistem cu 

doua magnetroane. Maximul profilelor este orientat spre centrele ambilor catozi, fapt cauzat 

de orientarea similară a câmpului magnetic. Mai mult decât atât, profilul este împrăştiat mai 

mult în direcţia z decât în direcţia r,  deoarece componenta z a câmpului electric este mult mai 

mare decât componenta r, acest lucru cauzând deplasarea majorităţii electronilor în direcţia z.  

 În figura 1.10a este prezentată densitatea de electroni calculată pentru distribuţia de 

câmp din figura 1.9. Figura 1.10b prezintă rata de impact a electronilor de ionizare pentru 

atomii de Ar. Majoritatea ionizărilor au loc acolo unde densitatea electronilor este maximă 

(figura 1.10a). Similar profilului densităţii electronilor, profilul ratei de ionizare este, în 

oarecare măsură, orientat spre centrele ambilor catozi, precum este şi mai răspândit în direcţia 

z decât în direcţia r, iar profilele ambelor magnetroane se suprapun în punctul x=0.  

 

 

Figura 1.9: Distribuția liniilor de câmp magnetic calculate pentru configurația în dual-

magnetron cu configurația liniilor de câmp magnetic (a) închis şi (b) oglindă [48]. 

 

Datorită densităţii mai mici a electronilor, între ţinte are loc o ionizare mai slabă decât în 

apropierea ţintei [48]. În figura 1.9 câmpurile magnetice sunt transpuse în coordonate x-z. 

Culoarea săgeților (arătată în dreapta) ilustrează că intensitatea câmpului magnetic este mult 
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mai puternic în fața țintelor decât în restul zonelor. În figura 1.10 ambele profile sunt 

transpuse în coordonate x-z, presiunea parțială este de Ar=1.0 Pa şi a O2=0.24 Pa. 

 

 

Figura 1.10: Densitatea de electroni calculată (a) şi rata de impact a electronilor de ionizare 

(b) la configurația de câmp magnetic închis [48]. 

 

 

 

1.2.3.2 Configuraţia în câmp magnetic oglindă 

 

 În cazul configuraţiei în câmp magnetic oglindă, există profile asemănătoare pentru 

densitatea electronilor (figura 1.11a) şi pentru rata de impact a electronilor de ionizare pentru 

atomii de Ar (figura 1.11b) în regiunile din apropierea catodului, unde există un câmp 

magnetic puternic. Totuşi, în ambele figuri, profilele sunt aliniate spre substrat, şi nu spre 

centrul sistemului cu două magnetroane, spre deosebire de cazul configuraţiei în câmp 

magnetic închis (figura 1.10 a şi b). Cum s-a menţionat mai sus, datorită configuraţiei în câmp 

magnetic oglindă, electronii nu pot evada de la un magnetron la altul, cel mai frecvent 

existand o deplasare spre substrat. De aceea, densitatea electronilor rapizi este foarte mică 

între cele două ţinte, în consecinţă aici neaparând ionizarea. Acest rezultat este important 

deoarece va afecta în oarecare măsură comportamentul celorlalte specii de plasmă şi deci 

poate explica comportamentul diferitelor tipuri de plasmă şi poate fi un indiciu pentru 

domeniul de aplicabilitate a configuraţiilor în câmp închis şi în câmp oglindă [48].  
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Figura 1.11: Densitatea de electroni calculată (a) şi rata de impact a electronilor de ionizare 

(b) la configurața în câmp magnetic oglindă. Ambele profile sunt transpuse în coordonate x-

z. Presiunea parţială a Ar=1.0 şi a O2=0.24 Pa [48]. 

 

 

 Rezultatele relevă că majoritatea electronilor sunt creaţi apoi absorbiţi din nou în zona 

ţintei după una sau mai multe rotaţii în jurul liniilor câmpului magnetic. În cazul configuraţiei 

în cîmp magnetic închis, 12% din electronii creaţi pot evada din regiunea unui magnetron în 

regiunea celuilalt şi numai câţiva dintre aceştia pot traversa chiar centrul dintre cele două 

magnetroane de mai multe ori. Restul de 88% din electroni nu pot evada deoarece energia lor 

a devenit prea mică. În cazul configuraţiei în câmp magnetic oglindă, nici un electron nu 

poate evada din regiunea unui magnetron în regiunea celuilalt, deoarece liniile câmpului 

magnetic îi direcţionează spre substrat [48].  

  

1.2.4 Tensiunea de amorsare a plasmei 

 

 Tensiunea de amorsare reprezintă valoarea minimă a tensiunii dintre catod şi anod 

pentru care se activează plasma sau descărcarea electrică în gaz. Deville [49] arată că această 

valoare este specifică materialului ţintei şi este în legătură directă cu produsul     (presiune 

 distanţa dintre catod şi anod) şi este dată în relaţia 1.1. 

                                                     
    

   
 

   

  (   )  
                                     1.1 

unde U este potențialul de amorsare, p- presiunea din incintă, d- distanţa dintre anod şi catod, 

Vi- potenţialul de ionizare,  - coeficientul de eficacitate a coliziunilor electronice, k- 
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constanta lui Bolzmann, c- factorul ce depinde de    ,  şi de probabilitatea de extracţie a 

electronilor secundari de la catod, T- temperatura în (K). 

 

          

 

Figura 1.12: Mecanismul pulverizării: a) Condiția de pulverizare din punct de vedere al 

energiei ionilor de Ar, b) mecanismul transferului de energie dintre atomii de Ar şi atomii 

țintei. Adaptare după [50]. 

 

Argonul este gazul cel mai utilizat pentru obţinerea unei plasme stabile, uşor ionizabilă, de 

culoare albastru-violet. Introducerea argonului în incinta de depunere se face printr-un circuit 

prevăzut cu un debitmetru care are rolul de a controla cu precizie fluxul de gaz introdus. În 

timpul procesului de descărcare atomii de Ar sunt ionizaţi şi ca urmare gazul devine 

conductor din punct de vedere electric. Atomii de argon ionizaţi au sarcină pozitivă şi datorită 

diferenţei de potenţial dintre catod (țintă) şi anod (substrat) sunt atraşi puternic către suprafaţa 

ţintei, unde au loc ciocniri cu atomii țintei (figura 1.12 b). În urma acestor ciocniri apar o serie 

de fenomene bazate pe schimbul de energie dintre ionii de Ar şi atomii din straturile 

superficiale ale ţintei, care au ca efect fenomenul de pulverizare de atomi, ioni şi electroni din 

ţintă, condiţia de pulverizare fiind aceea că energia ionilor de Ar, E0, să fie mai mare ca 

energia de legătură dintre atomii ţintei. În figura 1.12 a) sunt prezentate etapele procesului de 

pulverizare, evidenţindu-se efectul interacţiunii ionilor de Ar cu suprafaţa ţintei. Pulverizarea 

atomilor este însoţită de o serie de fenomene cum ar fi: implantare ionică a atomilor de Ar în 

reţeaua atomică a ţintei, ciocnirea elastică a ionilor de Ar, şi nu în ultimul rând, fenomenul cu 

importanţă majoră în stabilitatea descărcării electrice, emisia de electroni secundari.

 Atomii metalici pulverizaţi de pe suprafaţa unei ţinte posedă o energie medie de 

ordinul a 5-8 eV. Distribuţia spaţială a acestor atomi influenţează procesul de depunere prin 

pulverizare catodică. Energiile în cazul pulverizării catodice sunt în general inferioare valorii 

a) b) 
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de 1KeV, în aceste condiţii după Dobranski [51], eficacitatea de pulverizare este dată de 

relaţia 1.2: 

  
  

  

     

(     ) 
 

  
                                  1.2  

 

Unde: α- este o mărime adimensională, m1- masa ionului incident, m2- masa atomului 

pulverizat, E- energia bombardamentului ionic, E0- energia de legătură a atomilor de la 

suprafaţa ţintei. 

 După Billard [52] valoarea energiei E transferată de un ion de Ar cu masa mAr, cu 

viteza VAr şi energia Ei unui atom de Ti de pe ţintă este dată de relaţia: 

                                                
        

(       )
                       1.3 

 

 Această energie E de transfer trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu energia de 

legătură dintre atomii ţintei pentru a avea loc fenomenul de pulverizare. Este cunoscut faptul 

că între atomii din straturile superficiale şi atomii din interiorul stratului există diferenţe din 

punct de vedere al energiei de legătură (figura 1.12 a). Pulverizarea primului strat de atomi şi 

crearea de vacanţe în stratul superficial conduce de fapt la trecerea atomilor din interior aflaţi 

în stare de echilibru energetic, spre exterior fiind predispuşi apoi fenomenului de pulverizare 

(figura 1.12 b). 

 

1.2.5 Curentul, respectiv densitatea de curent 

 

Curentul, respectiv densitatea de curent de descarcare, depinde de o mulțime de factori 

ca de exemplu: tensiunea de lucru, presiunea gazelor de lucru, inducția câmpului magnetic, 

configurația sistemului magnetic, natura materialului țintei de pulverizare şi se limitează prin 

puterea sursei de alimentare. Densitatea de curent pentru sistemele de pulverizare magnetron 

atinge valorile medii de 80 mA/cm
2
 pentru magnetroane cilindrice, 160 mA/cm

2
 pentru 

magnetroane cu țintă conică şi 200 mA/cm
2
 pentru magnetroane cu țintă plană. 

În zona centrală a țintei de pulverizare densitățile de curent ce se ating sunt mai mari 

datorită intensificării plasmei în zona centrală de erodare. În mod corespunzător, puterea 

medie obținută în sistemele de pulverizare magnetron este de 40 W/cm
2
 pentru magnetronul 

cu catod cilindric, 80 W/cm
2
 pentru magnetroanele cu țintă conică şi de 100 W/cm

2
 pentru 

magnetronul cu țintă plană. 
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Puterea maxima admisa în sistemele de pulverizare magnetron este limitată de 

condițiile de răcire ale țintei de pulverizare şi de conductibilitatea termică a materialelor 

utilizate. 

 

 

1.3 Obținerea straturilor de TiN prin pulverizare catodică reactivă în 

sistem magnetron 

 

La depunerea prin pulverizare catodică reactivă în sistem magnetron a straturilor de TiN, 

se utilizează ţinte de Ti, iar atmosfera de pulverizare este compusă dintr-un gaz inert argon şi 

un gaz reactiv (azot). Suprafaţa substratului va recepta un flux de atomi de Ti pulverizaţi de 

pe ţintă şi un flux de atomi de azot care vor reacţiona la nivelul suprafeţei filmului pentru a 

produce un strat de nitruri. Presiunea totală din incintă este, de obicei, în domeniul ~ 0,13-

2,66 Pa (1-20 mTorr). Procesul de depunere reactivă este considerat complex şi dificil de 

controlat [53-56], el manifestând maximum de instabilitate în domeniul presiunii parţiale a 

azotului necesare formării straturilor stoechiometrice de nitruri. În figura 1.13 este perezentat 

modul general de variaţie a presiunii parţiale a azotului şi a vitezei de depunere în funcţie de 

debitul de azot. În acest caz se presupune că presiunea parţială a argonului este constantă.  

La debite mici de azot (portiunea 0-A-B pe curbele din figura 1.13), presiunea parţială a 

acestuia creşte foarte lent, deoarece, aproape toată cantitatea de gaz activ este consumată în 

reacţii chimice cu atomii pulverizaţi de pe ţintă. Aceste reacţii chimice au loc pe toate 

suprafeţele incintei, nu numai la nivelul substratului. Moleculele de azot precum şi ionii de 

azot reacţionează şi cu materialul ţintei formând la suprafaţa acesteia o peliculă subţire de 

nitruri. În acest regim de pulverizare suprafaţa ţintei îşi păstrează caracterul metalic 

(pulverizare în regim metalic), deoarece, viteza de formare a compusului pe suprafaţa ţintei 

este mai mică decât viteza de îndepărtare a lui prin pulverizare. Pe masură ce debitul de azot 

creşte (zona B-C), viteza de formare a compusului pe suprafaţa ţintei ajunge să depăşească 

viteza de pulverizare a acestuia, iar suprafaţa ţintei devine parţial acoperită de nitruri. Pentru 

că, în general, randamentele de pulverizare şi de emisie de electroni secundari ai compuşilor 

formaţi la suprafaţă diferă faţă de cele ale ţintei metalice, viteza de depunere scade (porţiunea 

B'-C') [57].  
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Figura 1.13: Variaţia presiunii parţiale a azotului şi a vitezei de depunere în funcţie de 

debitul de azot, la depunerea reactivă în sistem magnetron, adaptare după [15]. 

 

 Urmare a scăderii numărului de atomi de metal îndepărtaţi de pe ţintă, moleculele de 

azot au la dispoziţie mai puţini atomi cu care să reacţioneze şi astfel presiunea parţială a 

azotului va creşte rapid până într-un punct C, la care se stabileşte un nou regim de pulverizare 

şi anume pulverizare în regim de compus. Între punctele B şi C, are loc o modificare 

importantă a stării chimice a ţintei, care schimbă esenţial condiţiile de depunere la nivelul 

substratului. La creşterea debitului de azot peste punctul C, presiunea parţială a azotului va 

înregistra o creştere mult mai mare în comparaţie cu porţiunea 0-A-B. La scăderea debitului 

de azot (zona C-D-A) apare un fenomen tipic de histerezis, care crează dificultăţi în reglarea 

procesului [15].  

Pentru depunerea straturilor de nitruri majoritatea sistemelor de depunere folosesc 

drept parametru de control presiunea parţială a azotului, ea fiind menţinută în limitele stabilite 

prin variaţia debitului de azot [53].  

Okamoto şi Serikawa [58] au arătat în 1986 că este posibil de a schimba forma curbei 

presiunii parțiale a gazului reactiv prin creşterea vitezei de pompare. Deoarece viteza de 

pompare a sistemului este crescută prin mărirea capacității de pompare a grupului de pompaj, 

efectul de histerezis este redus până când în cele din urmă dispare complet, între debitul de 

gaz reactiv şi presiunea parțială existând doar o relație de tip liniar. Cu ajutorul acestei 

tehnici, este posibilă evitarea problemelor legate de instabilitatea procesului de depunere. 
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Tensiunea țintei poate fi foarte eficientă prin feedback-ul semnalului oferit de țintă în 

timpul procesului de depunere. În cele mai multe procese de pulverizare reactivă tensiunea de 

la catod se va schimba ca urmare a variației presiunii parțiale a gazului reactiv [53].  

 

1.3.1 Influenţa polarizării substratului  

 

Polarizarea negativă aplicată substratului este recomandată de Dobranski şi col. [59], cu 

scopul de a obține viteze mari de depunere. Polarizarea aplicată substratului are ca efect, 

creşterea gradului de absorbție a atomilor pulverizați de pe țintă şi mărirea gradului de 

mobilitate (difuzia de suprafață) a atomilor aflați în straturile superficiale ale substratului. 

Prin polarizarea substratului se influențează energetic speciile atomice din stratul superficial 

al substratului, şi se generează locuri căt mai favorabile pentru creşterea incipientă a filmului. 

Energiile speciilor atomice care ajung pe substrat depind de starea energetică inițială, în 

general, între (1...10) eV. Avantajul aplicării unei tensiuni negative la substrat este că liberul 

parcurs al atomilor scade, atomii fiind atraşi suplimentar de polarizarea negativă. 

Literatura de specialitate recomandă pentru obținerea unei purităti mari a stratului şi a 

unei viteze de depunere mari, depunerea în condiții de polarizare ridicată şi presiune mare. 

Această combinație de parametrii asigură o viteză ridicată de depunere şi o slabă încorporare 

a impuritățlor gazoase. Viteza de depunere creşte odată cu creşterea polarizării negative a 

substratului până la apariția fenomenului de retrodifuzie, iar nivelul impurităților din incinta 

de depunere scade odată cu creşterea valorilor de presiune din incinta de depunere. 

Gradul de polarizare a substratului modifică proprietățile stratului depus datorită densificării 

structurii, micşorează diametrul grăunților [60],  implicit determină o creştere a durității şi o 

scădere a rugozității suprafeței filmului depus. 

Textura filmelor de TiN se consideră că evoluează odată cu creşterea tensiunii de 

polarizare. Korhonen [61], arată că straturile cu orientare preferenţială (111) tind să se 

formeze la tensiuni mari de polarizare a substratului şi rapoarte mici dintre fluxul ionilor (Ji) 

şi fluxul atomilor de Ti (JTi), iar cele cu orientare prefernţială (200) sau (220) tind să se 

formeze la tensiuni mici de polarizare şi rapoarte Ji/JTi mari.  

 

1.3.2 Influenţa bombardamentului ionic asupra microstructurii 

 

Pentru un sistem cu unul sau mai multe magnetroane cu magneţi permanenţi, indiferent 

dacă acestea sunt echilibrate sau neechilibrate, nu se pot modifica în mod independent energia 
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şi fluxul de ioni care bombardează substratul. În lucrările [62-64] se arată că influenţa 

bombardamentului ionic este foarte complexă şi poate fi apreciată prin  energia medie a 

ionilor (Ei) şi prin raportul dintre fluxul de ioni (Ji) şi fluxul de atomi de Ti (JTi) [57]. 

Cunoaşterea acestui raport presupune efectuarea unor măsurători pentru caracterizarea 

plasmei în apropierea substratului [65-67]. Aceste determinări, sunt relativ dificil de făcut dar 

permit cunoaşterea precisă a raportului Ji/JTi, şi a energiei Ei, calculată cu relaţia:  

 

Ei=e(Vp-Vs)  [eV]                             1.4 

 

unde, Vs este tensiunea de polarizare a substratului, iar Vp este potenţialul plasmei. În lucrarea 

[63], Rohde consideră că este important ca potenţialul plasmei Vp să fie determinat prin 

folosirea unor probe electrostatice (probe Langmuir), potenţialul de autopolarizare al 

substratului (potenţialul fluctuant Vf), de altfel uşor de determinat, neindicând în mod direct 

potenţialul plasmei. 

 Bombardamentul ionic din timpul depunerii filmului de TiN induce o creştere a 

tensiunilor remanente care a fost atribuită defectelor de reţea şi încorporării în film a 

argonului (~ 2% at. la 800 
o
C) [57]. Tensiunile remanente de compresiune cresc de la ~1,2 la 

7,5 GPa odata cu creşterea tensiunii de polarizare Vs de la 0 la 40 V, a fost arătată şi de către 

Friedrich şi col. [68].  

 

1.3.3 Modelul zonelor microstructurale 

 

 Modelul zonelor microstructurale dezvoltat de către Thornton [69], este prezentat în 

figura 1.14. Modelul propus de Thornton ia în calcul pe lângă influenţa temperaturii şi 

influenţa presiunii din incinta de lucru. Dacă presiunea este redusă, numărul de ciocniri în 

care particulele pulverizate de pe ţintă pierd energie este redus şi prin urmare, particulele care 

condensează au energie relativ ridicată (1-10 eV), putând forma straturi cu structură mai 

compactă. La presiuni mai ridicate, energia de impact a particulelor pe substrat este mult mai 

mică, ducând la formarea de structuri cu compactitate mai redusă. Acest model include pe 

lângă cele trei zone bine definite, şi o zonă “T”, de tranziţie între zonele 1 şi 2, caracterizată 

printr-o structură fibroasă cu grăunţi slab conturaţi.  
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Figura 1.14: Modelul zonelor microstructurale propus de Thornton,[69]. 

 

 Din punct de vedere practic, straturile cu structură columnară poroasă, 

corespunzătoare zonei 1, au o duritate scăzută în comparaţie cu straturile dense 

corespunzătoare zonelor  T şi 2 [70] şi nu corespund cerinţelor impuse straturilor de protecţie 

împotriva uzării şi a coroziunii sau a straturilor cu rol de barieră de difuzie. Messier [71] şi 

Müller [72] au arătat însă că microstructuri corespunzătoare zonei T pot fi obţinute la 

temperaturi mai scăzute decât cele predictibile cu modelul lui Thornton dacă stratul în 

formare este bombardat cu un flux de ioni având energie suficient de mare [62-64]. Folosirea 

bombardamentului ionic este o alternativă foarte importantă la creşterea temperaturii pentru 

obţinerea de straturi cu compactitate ridicată, în special în cazul depunerii de straturi dure, 

care de regulă au temperaturi de topire ridicate. Modelul propus de Messier [71] arată că 

pentru o presiune de lucru dată, creşterea energiei ionilor (Ei) conduce la extinderea 

considerabilă a zonei T. Müller [72] a arătat că dacă, în lipsa oricărui bombardament ionic, 

prin condensarea unor atomi de Ni cu energie de ~0,1 eV se obţine un strat cu o densitate 

relativă de 0,73 din cea teoretică, prin folosirea unui flux de ioni cu energia de 10 eV 

densitatea relativă a stratului creşte la 0,84, iar dacă energia ionilor este de 75 eV, se obţine un 

strat cu densitate aproximativ egală cu cea teoretică. Bombardarea stratului în formare cu ioni, 

prin mişcările de recul pe care le imprimă atomilor condensaţi, stimulează migrarea acestora 

din urmă pe suprafaţa stratului în formare şi ocuparea nodurilor reţelei.  

 În realitate, aşa cum arată studiile mai multor autori [73-74], efectul  

bombardamentului ionic asupra microstructurii şi proprietăţilor stratului este mult mai 

complex şi mai greu de cuantificat decât sugerează MESSIER. Studiile întreprinse au arătat că 

bombardamentul ionic poate induce o serie de modificari în microstructura, topografia 

suprafeţei, compozitia, compactitatea şi tensiunile remanente ale stratului depus [75-77]. 

Presiune, Pa

Zona 1

Zona 2

Zona T

Zona 3

Ts/Tt

3,9

0,13
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Astfel, alături de presiunea de lucru şi temperatura substratului, iradierea substratului cu un 

flux de ioni constitue un important instrument prin care se poate acţiona asupra 

microstructurii şi implicit a proprietăţilor straturilor depuse prin pulverizare catodică. 

 

Influenţa temperaturii de depunere asupra filmului subţire 

 Datorită faptului că procesul de pulverizare este caracterizat de obţinerea unui surplus 

de energie a atomilor ejectaţi, apar variaţii de temperatură a substratului în timpul procesului 

de depunere. Temperatura substratului are o influenţă puternică asupra viitorului strat aflat în 

formare sau în curs de depunere precum şi asupra proprietăţiilor acestuia. Pe lângă influenţa 

directă asupra filmului, creşterea temperaturii substratului influenţează modul de răcire şi 

poate să aducă modificări din punct de vedere structural în interiorul acestuia, modificări ce 

aduc cu ele stări de tensiune ce se transmit mai departe filmului. Asocierea creşterii 

temperaturii substratului cu polarizarea ţintei aduce îmbunătăţiri în ceea ce priveşte viteza de 

depunere a stratului. În timpul depunerii, temperatura substratului este recomandabil să fie 

păstrată constantă, lucru ce poate fi câteodată greu de realizat datorită faptului că acesta este 

bombardat în permanenţă de atomii pulverizaţi şi încărcaţi energetic. 

 Creşterea temperaturii substratului influenţează în mod direct: aderenţa stratului, 

orientarea cristalografică a acestuia, duritatea şi rugozitatea suprafeţei filmului depus [78]. 

 

1.3.4 Influenţa distanţei între substrat şi ţintă asupra filmului subţire 

 

La tehnicile de pulverizare catodică, atomul ejectat din ţintă suferă coliziuni cu atomii 

gazului din incintă şi, astfel işi pierde o parte din energie [79]. În urma ciocnirilor repetate 

atomul pulverizat îşi pierde energia, iar după un număr mare de ciocniri energia lui devine 

egală cu energia termică a argonului, KbT. Acest fenomen poartă denumirea de termalizare 

[80]. Numărul de coliziuni n necesar pentru termalizarea unui atom pulverizat, care este 

determinat de energia iniţială, poate fi corelat cu distanţa de termalizare h prin: 

                                                                h = n                                                              1.5 

 

unde  drumul liber mediu, obţinut prin formula empirică p = 6.310
-3

 mbarcm [81], iar p 

este presiunea. În acest fel, distanţa de termalizare h depinde de  puterea si presiune 

pulverizării catodice. Nyaiesh [82] a sugerat că o sursă virtuală a atomilor pulverizaţi catodic 

se aşteaptă a se forma la distanţa h. Sursa virtuală separă golul dintre ţinţă şi substrat în două 
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zone: zona de termalizare (de la ţintă la sursa virtuală) şi zona de difuzie (de la sursa virtuală 

la substrat), după cum se poate observa în figura  1.15.  

 

 

 

Figura 1.15: Configuraţia ţintei, substratului şi a sursei virtuale. A şi B reprezintă poziţiile 

diferite ale substratului,   -  particulele pulverizate catodic, • - atomii de gaz [80]. 

 

 

S-a descoperit că la o putere RF de 50 W şi la o presiune de 10 mTorr, sursa virtuală 

se afla la distanţa de 50 mm faţă de ţintă. Acest model poate fi folosit pentru a explica efectul 

distanţei ţintă-substrat asupra ratei de depunere. Energia cinetică a particulelor pulverizate 

catodic în zona de termalizare este puternică, iar rata de depunere nu variază mult cu distanţa 

T-S atunci când substratul se află în această regiune (ex: substratul B). Totuşi, atunci când 

substratul se află în zona de difuzie,  rata de depunere descreşte odată cu creşterea distanţei T-

S, deoarece, datorită gradientului de concentraţie a materialului, transportul particulelor 

pulverizate catodic de la sursa virtuală la substrat se realizează prin difuzie [80]. De 

asemenea, Meng şi Dos Santos [83] au atribuit descreşterea ratei de depunere odată cu 

creşterea distanţei T-S, datorită emisiei unghiulare de la ţintă. Emisia unghiulară rezultă într-o 

distribuţie unghiulară cosinusoidală de la ţintă, astfel, atunci când substratul se îndepărtează 

de ţintă, o parte din atomi lovesc pereţii incintei unde condesează, rezultând intr-o descreştere 

a ratei de depunere. 

 

1.3.5 Fenomene ce au loc la nivelul ţintei 

 

Pulverizarea catodică este unul  dintre cele mai utilizate procedee  de depunere din 

fază de vapori a straturilor de TiN [16, 84-86]. În varianta cea mai simplă, pulverizarea 

catodică are loc în condiţiile unei descarcări electrice în gaze la presiune scazută, în sistem 
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diodă în curent continuu (c.c.), între o ţintă (catod) şi pereţii incintei sau un alt electrod (anod) 

[87]. Bombardarea cu ioni produce la nivelul ţintei o serie de fenomene prezentate schematic 

în figura 1.16. Dintre aceste fenomene, pentru procesul de depunere ne interesează în primul 

rând, pulverizarea de particule (atomi din materialul ţintei) şi emisia de electroni secundari 

[88]. Atomii pulverizaţi de pe ţintă condensează pe suprafaţa substratului plasat la mică 

distanţă în faţa acesteia şi formează stratul de acoperire, iar electronii secundari emişi de ţintă 

au rolul de a susţine descărcarea în plasmă, prin ionizarea gazului din incintă. 

Atunci când un ion de Ar se apropie de țintă iar mai apoi o bombardează, unul sau 

chiar toate din următoarele fenomene pot apărea: 

o Ionul poate fi reflectat probabil datorită neutralizării acestuia în timpul procesului. 

o Impactul ionului poate provoca ejectarea din țintă a unui electron, acesta fiind numit 

electron secundar. 

o Ionul poate rămâne blocat în țintă, acest fenomen numindu-se implantare ionică. 

o Impactul ionului poate provoca unele rearanjamente structurale a materialului țintei. 

o Impactul ionilor pe suprafața țintei provoacă ejectarea atomilor țintei. Această ejecție 

este cunoscută sub denumirea de pulverizare.  

 

 

 

Figura 1.16: Reprezentare schematică a principalelor fenomene care au loc la bombardarea 

ţintei cu ioni (adaptare după Weissmantel)[89]. 
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Coeficientul de pulverizare a țintei de Ti 

 Coeficientul de pulverizare, poate fi definit prin numărul atomilor ejectați din țintă, 

raportați la numărul particulelor incidente. Literatura de specialitate arată că, coeficientul de 

pulverizare este direct influențat de valoarea energiei ionilor de Ar (tabelul 1.2) [51]. Totuşi o 

valoare mult prea mare a acestora poate conduce la implantarea ionilor de Ar în rețeaua 

cristalină a țintei. 

 

Tabelul 1.1:  Coeficientul de pulverizare a țintei în funcție de energia ionilor de argon [90]. 

Energia ionilor de Ar [eV] 100 200 300 600 

Ținta Ti 0.081 0.22 0.33 0.58 

 

 Nivelul energetic al ionilor de Ar trebuie să depăşească valoarea pragului de 

pulverizare ce reprezintă o caracteristică de material. În cazul unei ținte de titan, pentru a 

pulveriza atomi de pe suprafața acesteia, energia ionilor de Ar trebuie să depăşească valoarea 

de 20 eV. În funcție de această energie, coeficientul de pulverizare a atomilor din țintă 

variază după cum urmează: 
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Capitolul 2:   

Tehnici de analiză  

 

 

 

2.1 Difracţia de raze X 

 

Analiza structurii cristaline a filmelor a fost efectuată prin difractie de raze-X (XRD), 

folosind un difractometru Brucker D8 de înaltă rezoluţie, cu anod de cupru (CuKα1=1,54056 

Ǻ). Difracţia de raze X (XRD) este utilizată atât la identificarea fazelor cristaline ale unui 

material cât şi la estimarea proprietăţilor structurale şi microstructurale ale acestor faze, cum 

ar fi dimensiunea cristalitelor, orientarea preferenţială, defectele structurale, microtensiunilor 

celulei elementare etc. În cazul filmelor subţiri, această tehnică permite determinarea stresului 

sau tensiunii precum şi a grosimii filmelor. Variaţia dimensiunilor cristalitelor, a stresului 

precum şi a grosimii induc efecte de lărgire ale maximelor de difracţie. Fiind o tehnică 

nedestructivă, difracţia de raze  X poate fi utilizată şi pentru studii in situ [91-93]. 

În figura 2.1 este prezentatǎ difracția unui fascicol de raze X pe o familie de plane 

cristaline cu distanţa interplanară d; unghiul de difracţie 2 reprezintă unghiul format de 

razele X incidente şi difractate [93]. Condiția de formare a unui maxim de difracție este dată 

de relația lui Bragg:          , unde   este lungimea de undă a radiației X. Intensitatea 

razelor X difractate este înregistrată în funcţie de unghiul de difracţie. Identificarea structurii 

cristaline se realizează prin compararea difractogramei  înregistrate cu datele  existente în 

bazele de date (JCPDF – Joint Committee of Powder Diffraction Files). Extragerea 

informaţiilor structurale globale din difractogramele de raze X se face pornind de la trei 
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mărimi măsurabile şi anume: intensităţile integrale ale maximelor de difracţie; poziţiile 

unghiulare ale maximelor;  profilul maximelor de difracţie (lărgimea la semi-înălţime, aria 

etc.). 

 

Figura 2.1: Schema de difracţie a unui fascicol de raze X [93]. 

 

Poziţia liniilor de difracţie pentru materialele policristaline permite  determinarea 

distanţelor interplanare dhkl cu ajutorul relaţiei Bragg (2dhkl sin  = n, unde: n - ordin de 

difracţie cu valori 1, 2,...;  - unghi de difracţie;  - lungimea de undă a radiaţiei);  

Spectrul de difracție permite analiza calitativǎ şi cantitativǎ a fazelor. Proporţia cu 

care fazele componente participă la amestec se poate determina cu aproximaţie din 

intensităţile relative ale liniilor de difracţie corespunzătoare. Calculul dimensiunii cristalitelor 

se face cu ajutorul relaţiei lui Scherrer D = 0.9/(cos),unde: D este dimensiunea 

cristalitelor,  este lungimea de undă a radiaţiei,  este FWHM (”full width at half 

maximum”) lărgimea la semiînălţime a liniei de difracţie iar  reprezintă poziția maximului 

de difracție.  

În cazul unei orientări complet aleatorii a cristalitelor filmului, diagrama XRD a 

filmului prezintă caracteristici asemănătoare cu cele ale pulberilor. Dacă însă, apare o 

orientare preferenţială a cristalitelor, difractograma filmului păstrează caracteristicile 

pulberilor, dar intensităţile maximelor de difracţie de difracţie sunt diferite. Altfel spus, 

maximele de difracţie intense în cazul pulberilor pot deveni slabe sau chiar complet absente 

pentru filmele subţiri cu orientare prefenţială. Cazul limită este cel al creşterii epitaxiale când 

difractograma filmului prezintă caracteristici asemănătoare cu cea a monocristalului [92-93]. 

Spectrele de raze X în configuraţie -2 au permis identificarea naturii fazelor cristaline, 

a gradului de orientare a filmelor depuse şi dimensiunea cristalitelor. Pentru a determina 
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abaterea axei c a cristalitelor de la direcţia normală la substrat, au fost efectuate măsurători 

într-un aranjament în care detectorul de raze X este poziţionat la un unghi 2 corespunzător 

unei familii de plane (001), prin rotirea  probei într-un interval Δ în jurul acestui unghi 

(scanare de tip ω) (Fig. 2.2) se obține curba de distribuție a cristalitelor în funcție de unghiul 

ω dintre direcția [100] şi normala la substrat. În acest sens, lărgimea curbei este un parametru 

relevant pentru caracterizarea „mozaicităţii” filmului în afara planului de epitaxie. 

Considerând o distribuţie gaussiană, lăţimea curbei la semiînălţime (FWHM – Full Width at 

Half  Maximum) are semnificaţia de deviaţie standard (eroare standard) a distribuţiei. În 

aceste măsurători s-au utilizat maximele de difracţie substratului monocristalin ca şi standard 

pentru alinierea probei. În literatura de specialitate aceste măsurători poartă denumirea de  

„rocking-curve” sau ω-scan şi sunt o măsură a dezorientării în afara planului. 

 

Figura 2.2: Reprezentarea schematică a tipurilor de măsurători XRD [94] 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2.3: Schema dezorientării în afara planului (out-of-plane) şi în plan (in-plane) 
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2.2 Microscopia electronică 

 

În contextul actual al dezvoltării ştiinţifice şi tehnologice în care accentul se pune tot 

mai mult pe studiul materialelor nanostructurate, microscopia electronică reprezintă cea mai 

puternică metodă de studiu şi caracterizare morfologică şi micro structurală la scară nano şi 

chiar atomică prin diversele moduri de lucru ale unui microscop electronic. Tehnicile de 

microscopie electronică sunt utilizate atunci când microscopia optică nu mai prezintă rezoluţia 

necesară. În vederea caracterizării materialelor, din punct de vedere morfologic şi structural 

principalele tehnici de microscopie electronică utilizate sunt:  

o Microscopie electronică de baleiaj (SEM) 

o Microscopie electronică de transmisie (TEM) [93, 95] 

Diferenţa majoră dintre aceste tehnici şi microscopia optică constă în utilizarea unui 

fascicol de electroni în locul luminii. În tabelul 2.1 sunt prezentate comparativ câteva dintre 

caracteristicile care determină diferenţele dintre microscopia electronică de baleiaj şi 

microscopia optică  [96]. 

 

 

Figura 2.4: Formarea imaginii în microscopia optică, microscopia electronică de scanare 

(baleiaj) şi microscopia electronică de transmisie [97]. 
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Tabelul 2.1: Principalele deosebiri dintre SEM şi microscopia optică. 

 Microscopia electronică de baleiaj Microscopia optică 

Fascicol 
e

- 

(lungimea de undă 0,0060.087nm) 

h 

(lungimea de undă 200750nm) 

Mediul de observare vid Presiune atmosferică 

Lentile Electromagnetice Optice 

Rezoluţie 4 nm 200 nm  

Adâncimea de 

penetrare 

30 m (la 1000x)  0.1 m 

Mărire 10x 700.000 (electronic) 10x 2.000  

Focalizare electrică mecanică 

Imagini date de: 

e
-
 secundari, e

-
 retroîmprăştiaţi 

(back-scattered) - imagini de 

compoziţie şi topografice 

Transmisia şi reflexia luminii 

Caracteristici ale 
Formei geometrice, proprietăţilor 

fizice şi chimice 

Culoare, strălucire 

 

 

În figura 2.4 este prezentat comparativ modul de formare a imaginii în microscopia 

optică, microscopia electronică de baleiaj şi microscopia electronică de transmisie. Se pot 

observa atât asemănări, cât şi deosebiri în modul de formare a imaginii pentru cele trei tehnici 

microscopice: tipurile de lentile utilizate, poziţia probei, prezenţa sau absenţa detectorilor, etc 

[97]. 

Microscopia electronică de baleiaj este restricţionată de generarea fascicolului de 

electroni, precum şi de mediul de operare-vid. Această tehnică completează informaţiile cu 

privire la caracteristicile de suprafaţă şi compoziţionale ale materialelor solide, datoritǎ 

adâncimii de penetrare pe care o asigură microscopul electronic. 

În figura 2.5 este prezentată schema de funcţionare simplificată a microscopiei 

electronice de baleiaj [97]. În microscopia electronică de baleiaj, electronii care bombardează 

proba sunt focalizaţi pe o porţiune de dimensiune mică, cu diametrul între 50–100 Å de pe 

suprafaţa probei. În urma bombardării probei cu electroni aceştia penetrează suprafaţa, au loc 

o serie de interacţiuni concretizate în emisie de electroni secundari, electroni retroîmprăştiaţi 

(backscattered), fotoni şi raze X (folosite pentru analiza chimică). Adâncimea la care diferite 

tipuri de semnale sunt generate datorită interacţiunii dintre fascicolul de electroni şi probă este 

în directă corelaţie cu aria de difuzie precum şi cu compoziţia chimică locală a probei. În 
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figura 2.6 este prezentată rezoluţia spaţială a diferitelor semnale generate în microscopia 

electronică de baleiaj [97]. 

 

  

Figura 2.5: Schema simplificată a modului 

de funcţionare al tehnicii SEM [97]. 

Figura 2.6: Rezoluţia spaţialǎ a 

semnalelor generate în SEM [97]. 

 

Diferitele tipuri de electroni emişi sunt „colectaţi” de detectori al căror semnal este  

prelucrat pentru a obține imaginea. Tabelul 2.2 prezintă natura informaţiilor obţinute în 

funcţie de semnalul care stǎ la originea imaginii generate [93, 97]. 

 

Tabelul 2.2: Corelaţia între imagine generatǎ şi natura informaţiei. 

Imagine generată de: Natura informaţiei 

electronii secundari topografia suprafeţei 

electronii retroîmprăştiaţi compoziţie, topografia suprafeţei 

electronii Auger compoziţia suprafeţei 

razele X compoziţia  

 

Imaginile SEM sunt monocromatice, iar diferenţele în compoziţie şi topografie ale 

probelor sunt ilustrate prin nivele diferite ale luminozităţii. 

În cadrul prezentei lucrări s-a utilizat un microscop electronic de baleaj de înaltă 

rezoluție LEO 1525 SEM echipat şi cu un detector de difracție de electroni retroîmpraştiați 

(EBSD) care permite identificarea orientărilor cristalografice în intervalul de 100 nm. 
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Difracţia de electroni retroîmprăştiați (EBSD), este o tehnică microstructural-

cristalografică folosită pentru a examina orientarea cristalografică a materialelor, este utilizată 

pentru a elucida textura sau orientare preferențială a materialelor cristaline sau policristaline.  

Analiza EBSD poate fi utilizat pentru a indexa şi identifica cele şapte sisteme cristaline şi ca 

atare, aceasta se aplică la cartarea orientărilor cristalografice, la studiul defectelor, la 

identificarea fazelor, la studiul limitelor de cristalite şi de morfologie. 

 

 

2.3 Microscopia de Forţă Atomică (AFM)  

 

Microscopia de forţă atomică este o tehnică microscopică de investigare a filmelor 

subţiri care ne oferă informaţii despre topografia suprafeţei şi rugozitate [93, 97]. Aproape 

orice suprafaţă solidă poate fi investigată cu această tehnică. Probele pot fi investigate în aer, 

lichid sau vid. Microscopia de forţă atomică a fost inventată la IBM Zurich, în anul 1981 de 

către Gerd Binnig şi Heinrich Rohrer, cercetătorii primind cinci ani mai târziu, în 1986 

Premiul Nobel pentru fizică [93]. 

AFM este o tehnică complementară celorlate două metode de investigare microscopice 

prezentate anterior SEM şi TEM. Caracterul tridimensional al tehnicii AFM permite 

identificarea particularităţilor morfologice ale suprafeţei probei [93]. 

Microscopul de forţă atomică este prevăzut cu un vârf ascuţit - în formă de piramidă 

pătrată obţinut prin depunerea prin metoda CVD a Si3N4 pe suport de Si (100). Prin 

apropierea la o distanţă de câţiva angstromi a vârfului de suprafaţa probei, forţele de repulsie 

Van der Waals apărute între atomii vârfului şi cei ai probei  conduc la devierea lamelei 

elastice pe care este montat vârful. Magnitudinea deviaţiei depinde de distanţa vârf – probă. 

AFM-ul utilizează un traductor piezoelectric pentru baleierea vârfului de-a lungul probei.  

Bucla feedback asigură menţinerea distanţei constante între vârf şi probă. Imaginea este 

generată prin monitorizarea poziţiei scanerului în cele trei dimensiuni [93, 97]. 

Microscopia de Forţă Atomică este o tehnică nondestructivă utilizată din ce în ce mai 

mult atât în industrie, cât şi în cercetările de fizica suprafeţei. Faţă de microscopia optică şi 

electronică, microscopia de forţă atomică prezintă avantajul că ea prezintă măsurătoarea 

directă a dimensiunilor pe direcţia x, y, z. 
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Figura 2.7: Reprezentarea schematicǎ a componentelor aparţinând microscopului de forţǎ 

atomicǎ [93]. 

 

În cadrul prezentei lucrări s-a utilizat un microscop de forță atomică tip Veeco D3100.  

 

 

2.4 Metoda amprentării 

 

Aderenţa straturilor subţiri poate fi evaluată şi prin metoda amprentării la care pe 

suprafaţa probei se realizează o serie de amprente la diferite sarcini folosind un durimetru cu 

piramida (Vickers) sau, mai frecvent, cu con (Rockwell). La sarcini mici, stratul se 

deformează împreună cu substratul. Totuşi, dacă sarcina este suficient de mare, la interfaţa 

dintre strat şi substrat se creează o fisură care se propagă lateral aşa cum este ilustrat 

schematic în figura 2.9. Extinderea laterală a fisurii (dimensiunea fisurii) este proporţională cu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Prezentare schematică a metodei de determinare a aderenţei prin amprentare 
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forţa de apăsare. Sarcina minimă care produce o fisură la interfaţă generând desprinderea 

stratului de pe o zonă în jurul urmei penetratorului se numeşte sarcină critică, Pcr, şi este 

folosită ca măsură a aderenţei. 

Amprentele făcute pe suprafaţa probei sunt examinate la microscopul optic (mărire 

100×) şi se măsoară dimensiunea fisurii pentru fiecare sarcină. Dimensiunea fisurii este 

asociată cu diametrul mediu al zonei în care se produce desprinderea stratului ca urmare a 

pierderii aderenţei (Fig. 2.9). Deoarece, aparatul de determinare a aderenţei prin metoda 

amprentării cu con Rockwell permite numai utilizarea unor valori discrete ale sarcinii, se 

impune să se calculeze o valoare aproximativă a sarcinii critice, Pcr, prin interpolare cu 

relaţia:  

   
      

 
                                                           2.1 

 

unde, P1 este sarcina minimă la care se produce fisurarea stratului, iar P-1 este sarcina imediat 

inferioară disponibilă la durimetru.  

 Metoda amprentării cu con de diamant la diferite sarcini permite şi o evaluare 

cantitativă a aderenţei. În acest sens, se construieşte curba de variaţie a dimensiunii fisurii 

produse în jurul urmei în funcţie de sarcină, iar din panta curbei corespunzătoare zonei de 

variaţie liniară a acesteia se determină rezistenţa la fracturare a interfeţei, Ki, cu relaţia: 

 

        (
     

    
)                                                           2.2  

 

unde, Gi este o mărime determinată pe baza curbei a = f(P) (figura 2.9, în care A este o 

constantă), iar Ec şi c sunt modulul de elasticitate şi coeficientul Poisson al stratului.  
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Figura 2.8: Imaginile de referinţă ale amprentelor corespunzătoare celor şase indici de 

aderenţă HF 1 … HF 6 (observare microscopică la o mărire de 100 ×). 

 

Această metodă are, în comparaţie cu metoda zgârierii (tot o metodă de testare a 

aderenței), avantajul că rezultatul determinării nu este influenţat de duritatea substratului. 

Totuşi, aplicabilitatea metodei este oarecum limitată de faptul că nu întodeauna este posibil să 

se producă propagarea laterală a fisurii la interfaţa strat-substrat. De asemenea, nu este 

exclusă posibilitatea ca extinderea laterală a fisurii în jurul conului să nu poată fi delimită cu 

precizie. 

În cea mai des folosită formă de aplicare a metodei amprentării, ea constă în realizarea 

pe suprafaţa probei a unor amprente cu ajutorul unui durimetru cu con de diamant la sarcină 

constantă şi compararea acestora cu imaginile unor amprente de referinţă care desemneză şase 

indici de aderenţă simbolizaţi de la HF 1 la HF 6 conform figurii 2.10 (după standardul 

german “VDI Richtlinien” [98]). Se foloseşte sarcina de 1471 N (150 kgf), duritatea 

substratului trebuie să fie de cel puţin 54 HRC, iar grosimea stratului să nu depăşească 5 μm. 

Pentru ca un strat subţire să aibă o aderenţă corespunzătoare, urmele lăsate pe probe nu 

trebuie să prezinte desprinderi şi exfolieri ale stratului în jurul amprentei făcute de conul de 

diamant. Probele care au indici de aderenţă HF 1, HF 2 sau HF 3 sunt considerate acceptabile. 

Această tehnică de determinare a aderenţei este destul de răspândită în industrie ca metodă 

simplă şi rapidă de control calitativ a pieselor acoperite cu straturi subţiri. 
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2.5 Nanoindentarea 

 

O metodă practică de investigare a proprietaților mecanice ale straturilor subţiri este 

nanoindentarea. Oliver şi Pharr [99-100] au analizat indentarea cvasistatică bazată doar pe un 

singur ciclu de încărcare-descărcare. Ideea importantă este ca la încarcare solicitarea poate 

conține şi deformații inelastice sau plastice, ireversibile, însă la descarcare curba 

caracteristică este pur elastică. Această curbă este elementul esențial în determinarea 

caracteristicilor de material, de exemplu a modului de elasticitate al lui Young [100-101]. 

Oliver şi Pharr au numit această metodă Analiză Mecanică în domeniul Dinamic (DMA). 

O curbă tipic cvasistatică forţă-deplasare pentru indentare este reprezentată în figura 

2.11. Rigiditatea la descărcare este notată cu S, deplasarea penetratorului s-a notat cu h, iar 

adâncimea finală după descărcare cu hf.  Figura 2.12 prezintă secţiunea transversală a 

amprentei produse prin indentare. Deplasarea verticală de la suprafața liberă s-a notat cu hs , 

iar cu hc s-a notat adâncimea de contact sau distanţa până la contact. Oliver şi Pharr dau 

următoarea relaţie pentru hc : 

 

                                                     
    

 
                                             2.3  

 

Aici,   este determinat empiric în funcţie de geometria penetratorului. Pentru un 

indenter conic avem ε = 0,72, iar pentru un indenter paraboloid de revoluție ε = 0,75. Pentru 

sferă, formula (2.3) devine. 

               
       

 
                                                   2.4  

 

Oliver şi Pharr [100, 102-107] au ajuns la concluzia că rezultatele lui Hertz şi Sneddon 

pentru relaţia forţă deplasare pot fi generalizate pentru penetratorului cu diferite geometrii, 

astfel 

                                                   (    )
                                                                          

2.5  

unde α şi m sunt constante. 
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Figura 2.9: Diagrama forţă-deplasare [100]. 

 

 

Figura 2.10: Schema secţiunii transversale a indentării [108]. 

 

Parametrul m depinde de geometria penetratorului. De exemplu, pentru m = 3/2 obținem 

ecuația (2.6), iar pentru m = 2, se obține ecuația (2.7). Oliver şi Pharr [108] obțin următoarele 

relaţii pentru rigiditatea la descarcare S : 

                                                             
  

  
 

 

√ 
    √   ,                                                     2.6  

 

   
 

√ 
    √                                                         2.7  

 

Ecuaţia (2.6) se poate aplica doar în cazul deformațiilor mici ale materialelor solicitate 

cu penetratoare rigide simetrice. Factorul β este utilizat pentru a corecta soluția in cazul unor 

geometrii diverse, nesimetrice si necirculare, sau in cazul unor deformaţii mari sau a unei 

comportari elastoplastice [99, 109-111]. Ecuația (2.6) este valabilă numai pentru un indenter 

rigid axial simetric. 
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2.6 Caracterizarea comportamentului la uzare a straturilor de TiN  

 

Comportarea la uzare a fost apreciată cu ajutorul unui tribometru de tip „bilă pe disc” 

(Fig. 2). Principiul de funcţionare al tribometrului este următorul: partea statică (bila) este 

încărcat pe proba de analizat cu o sarcină prestabilită, constantă. Pe măsură ce discul pe care 

se află proba de analizat se roteşte cu o viteza stabilită, forţele de frecare ce apar la contactul 

bilă – probă lasă urmă atât pe bilă cât şi pe probă. Coeficienţii de uzare pentru probă sunt 

calculaţi pe baza volumului de material pierdut în timpul testului. Urma uzurii rezultată în 

urma experimentului se analizează şi din punct de vedere optic. Această metodă simplă 

permite studiul comportamentului la frecare respectiv uzare al aproape oricărui tip de material 

în stare solidă, prin modificarea timpului, a sarcinii, vitezei, temperaturii şi umidităţii din 

timpul procesului de testare.  Testele de uzare din cadrul acestei teze au fost realizate fără 

lubrifiere (alunecare uscată).  

 

 

Figura 2.11: Schema de principiu a tribometrului de tip „bilă pe disc” 

 

În acest sens s-a conceput şi realizat un sistem care are în componenţa sa un arc care 

exercită o forţă de apăsare asupra bilei ce vine în contact cu proba. Sistemul este fixat în 

păpuşa port cuţit printr-o bucşă în care culisează tija de ghidare, la capătul căreia este fixată 

bila cu ajutorul elementelor de legătură. Proba este fixată şi aliniată în universalul strungului. 

Bila este din oţel de rulment de diametru ø10 cu o duritate de 62 HRC (norma europeana DIN 

W13505, norma americană AISI 52100). 
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Figura 2.12:  Sistemul de apăsare a bilei. 1-bilă, 2-piuliţă de strângere a bilei, 3- şurub ce 

asigură blocarea bilei şi conectarea la tija de ghidare, 4-bucşă de legatură, 5-arc, 6-tijă de 

ghidare, 7-bucşă. 

 

Încercarea tribologică permite determinarea uzurii unui material prin intermediul unei 

bile, care zgârie proba aflată în mişcare de rotaţie, care provoacă uzura probei. Proba este 

fixată în universalul strungului, de aceea urma uzurii rezultată în urma încercărilor este 

circulară. Acest instrument permite măsurarea coeficientului de uzare în funcţie de doi 

parametri: forţa aplicată bilei şi viteza de zgâriere. Pentru a cunoaste forţa exercitată de arc s-a 

determinat săgeata arcului folosind legea lui Hook. 

Calcularea forţei exercitate de arc:         (    )                                           2.8 

 

 Calcularea constantei arcului:              
 

    
                                                           2.9  

 

unde: F- este forţa de apăsare, K-constanta arcului, X-distanţa de la starea de echilibru a 

arcului, X0-poziţia de echilibru a arcului. 

În urma calculelor rezultă următorii parametri ai testului de uzare:  

diametrul de uzare: 14 mm,  

viteza de alunecare: 0.2 m/s,  

forţa normală: 2 N. 

distanţă parcursă: 100 m 
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Capitolul 3:   

Proiectarea şi realizarea instalaţiei de depunere 

a straturilor subţiri prin pulverizare catodică  

 

 

 

3.1 Inroducere 

 

Pentru realizarea principalelor obiective ale acestei teze, obținerea straturilor de Ti-N 

de tip straturi tampon în arhitecturi supraconductoare şi cu aplicații de tip  tribologic, a fost 

concepută şi realizată o instalație de pulverizare catodică reactivă în geometrie confocală (Fig. 

3.1 şi 3.2). Grupul de pompaj al instalației este compus dintr-o pompă de vid preliminar în 

două trepte produsă de compania VarianInc. model  DS302 şi o pompă turbomoleculară de 

500 l/s produsă de compania VarianInc. model Navigator TV551. Cu aceast grup de pompaj 

se realizează în incintă un vid de bază de 10
-7 

Torr.  

 Pentru un control şi o reglare cât mai precisă a admisiei gazelor în incinta de lucru, 

instalația de depunere este echipată cu două debitmetre, unul pentru argon – gazul neutru - şi 

unul pentru azot – gazul activ.  

De asemenea, instalația de depunere este echipată cu aparatura de măsurare a vidului 

prin folosirea unei sonde termice, a unei sonde ionice şi a unui aparat de control şi reglare a 

presiunii de Ar+N2 în timpul depunerii. Magnetroanele sunt plasate la mică distanță unul față 

de celălalt (aproximativ 20 mm) în poziție înclinată (24
o 

între axele de simetrie ale 

magnetroanelor). Această variantă de montare a magnetroanelor pe placa de bază permite 
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depunerea unor straturi subţiri prin pulverizarea simultană de pe două ținte de natură diferită, 

montate pe cele doua magnetroane (Fig. 3.2).     

Trebuie remarcat faptul că montarea magnetroanelor cu axele paralele, aşa cum este 

cazul la unele din instalațiile de depunere de straturi subţiri, prezintă inconvenientul unor 

viteze mici de depune în situaţia utilizării simultane a doua magnetroane, proba fiind plasată 

lateral faţă de axele ambelor magnetroane. Este bine cunoscut faptul că viteza de depunre 

scade cu creşterea distanţei faţă de ţintă şi, mai ales, cu creşterea distanţei faţă de axa de 

simetrie a magnetronului [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.1: Schema de principiu a instalaţiei de depunere:  1- Incinta de vid; 2 – Pompa 

turbomoleculara; 3 – Suport pentru substrat; 4 – Magnetron; 5 - Analizor de gaze (se va 

ataşa ulterior); 6 – Sonda Pirani; 7 – Sonda ionică. 

 

Suportul pentru substrat este realizat din oţel inoxidabil austenitic în care s-a montat 

un element de încălzire de tip rezistiv, astfel încât să permită încălzirea probelor pînă la 

temperaturi de circa 800 
o
C. În acest context, temperatura maximă de încălzire a probelor pe 
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care urmează a fi depuse straturi de nitruri în sistemul Ti-N nu va depăşi 700 
0
C. Temperatura 

substratului este controlată cu ajutorul unui termoregulator Eurotherm TE10A.   

Figura 3.3 prezintă în prim plan instalația de depunere a filmlor subțiri prin 

pulverizare catodică în sistem magnetron în vedere frontală. În partea stângă este panoul de 

comandă iar în dreapta incinta care este montată pe un cadru suport şi sistemul de pompare.  

În Anexa I sunt prezentate pe larg elementele constructive şi parametrii funcționali ale 

instalației de pulverizare catodică reactivă în sistem magnetron realizate în cadrul tezei. 

 

 

Figura  3.2: Instalația de vidare V2. Desenul de ansamblu al incintei de depunere. 
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Figura 3.3: Instalatia de depunere a filmlor subţiri prin pulverizare catodică în sistem 

magnetron. Vedere frontală 

 

 Incinta de depunere a fost realizatǎ la S.C. Profinox S.L.R. din Cluj-Napoca pe baza 

desenelor de ansamblu şi a celor de execuţie realizate în parteneriat cu aceastǎ firmǎ. 

 

 

3.2 Caracterizarea plasmei 

 

3.2.1 Concepția şi realizarea mijloacelor tehnice de caracterizare a plasmei la nivelul                                

substratului 

 

Pentru a determina densitatea fluxului ionic (Ji) la suprafața substratului şi, implicit, 

pentru a caracteriza plasma la acest nivel, s-a conceput şi realizat o proba electrostatică plană, 

de tip Langmuir. Schema de principiu a probei şi a circuitului electric este prezentată în figura 

3.4.  
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Figura 3.4: Reprezentare schematică a probei electrostatice de caracterizare a plasmei. 

 

În figura 3.5 este prezentată proba Langmuir cu suprafața de 2 cm
2
, realizată din oțel 

inoxidabil austenitic. Pentru a evita, pe de o parte, descarcarea electrică între probă şi corpul 

de susținere al acesteia, iar pe de alta parte, colectarea unui curent pe alte suprafețe decât cea  

frontală a probei, aşa cum se poate observa în figură, interstițiul dintre proba şi corpul de 

susținere al acesteia este de 0,5 mm, mult mai mic decât parcursul liber mediu al 

ionilor/electronilor la presiunea de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.5: (a) Detalii de execuție a probei Langmuir; (b) imaginea probei Langmuir: 1 – 

corp de susținere a probei; 2 – izolator ceramic; 3 – piuliță M3; 4 – tijă filetată a probei; 5 – 

tub din sticlă; 6 – conductor din cupru izolat cu tub de teflon. 
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Proba a fost montată simetric față de cele doua magnetroane, în aceeaşi poziție ca şi 

substratul folosit pentru depuneri. În spatele probei Langmuir a fost plasată o bobină 

alimentată în curent continuu. Bobina a fost realizată din conductor multifilar de cupru cu 

secțiunea de 1,5 mm
2
 şi izolație siliconică. Bobina are un număr total de 300 spire (20 de 

spire dispuse pe 15 nivele). Rezistența bobinei este de 1,25 Ω. Rolul bobinei este acela de a 

permite modificarea câmpului magnetic şi implicit traiectoria particulelor încărcate (ioni şi 

electroni) în zona de fixare a substratului. Prin atragerea unui numar mare de particule 

încărcate din fața țintei (predominant electroni), se modifică densitatea plasmei în zona 

substratului ceea ce permite creşterea densitații fluxului de ioni care bombardează suprafața 

substratului, cu efecte asupra microstructurii şi a proprietaților stratului depus. Aranjamentul 

geometric al probei Langmuir şi al bobinei față de magnetroanele din incinta de lucru este 

prezentat in figura 3.6. Cei trei suporți de sprijin a bobinei permit reglarea poziției acesteia pe 

înalțime. Astfel, pentru determinările experimentale s-a păstrat constantă distanța dintre 

bobină şi proba Langmuir (20 mm), în timp ce distanța dintre suprafața probei şi magnetroane 

s-a modificat în limitele 80 – 150 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.6: Schema de principiu a montării probei Langmuir şi a bobinei în incinta de lucru 

(stânga) şi imaginea sistemului real (dreapta). 

 

 

Sursa de alimentare a bobinei a fost realizată astfel încat să asigure urmatoarele caracteristici: 

- limitele maxime de variație a potențialului aplicat pe proba: ( -100 V) ÷ (+100 V); 

8
0
÷

1
5

0
  

2
0
 

Bobină 

Proba 

Langmuir 
Magnetron 

Bobina 

Proba 

Langmuir 

Magnetron 



Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaţii tribologice 

52 

 

- posibilitatea reglării independente a limitelor potențialului aplicat pe proba (pentru 

încercări s-au stabilit limitele (– 90 V) ÷ (+ 30 V); 

- posibilitatea măsurării directe a curentului între probă şi masă (pereții incintei) cu 

ajutorul unui microampermetru montat pe panoul frontal al sursei; 

- curentul maxim colectat pe proba: 500 μA sau 5 mA (valoarea poate fi modificată cu 

ajutorul unui buton de selectare a unuia dintre şunturile montate în interiorul sursei).  

Pentru alimentarea bobinei a fost realizată o sursă de curent continuu cu posibilitatea 

reglării tensiunii în intervalul 2,5 ÷ 7,5 V. Astfel, prin modificarea tensiunii de alimentare a 

bobinei s-a putut modifica valoarea curentului în bobină în limitele 2 ÷ 6 A, curentul în 

bobină fiind măsurat cu ajutorul ampermetrului ataşat sursei.  

Câmpul magnetic B, realizat în interiorul bobinei se poate calcula cu relația [112]: 

 

      B = k o ws I     [T]                          3.1 

 

unde, k este un factor de corecție, o = 410
-7

 [H/m] permeabilitatea magnetică a vidului, ws 

reprezintă numarul de spire pe unitate de lungime a bobinei [m
-1

], iar I reprezintă intensitatea 

curentului în bobină [A]. Câmpul magnetic măsurat în aer cu ajutorul unui gaussmetru pe axa 

de simetrie a bobinei la distanța de 10 mm sub nivelul acesteia, la un curent de 6 A, a fost de 

0,009 T (90 Oe). De menționat că valoarea maximă a câmpului magnetic creat cu ajutorul 

bobinei este comparabilă, ca ordin de mărime, cu valoarea câmpului magnetic al 

magnetroanelor la distanța de 10 mm față de suprafața acestora (cca. 0,03T). 

 În Anexa II  sunt prezentate pe larg elementele constructive legate de realizarea 

mijloacelor tehnice de caracterizare a plasmei la nivelul substratului  realizate în cadrul tezei. 

 

3.2.2 Condițiile de desfăsurare a incercărilor experimentale 

 

Cu ajutorul elementelor tehnice prezentate mai sus s-au realizat o serie de încercări 

experimentale de caracterizare a plasmei la nivelul sustratului. În esență, aceste încercări au 

urmărit determinarea caracteristicilor tensiune-curent (V-I) pentru diferite condiții de 

depunere. Au fost variate urmatoarele mărimi: curentul în bobină (Ib), presiunea în incinta de 

lucru (p)  şi distanța între magnetron şi probă (dm-p). Celelalte variabile (puterea de alimentare 

a magnetronului (P) şi debitele de argon şi azot (QAr, QN/2/), au fost păstrate constante. 

Determinările s-au realizat prin utilizarea unui singur magnetron cu țintă de titan în 

următoarele condiții: 
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 puterea de alimentare a magnetronului (P): 200 W  

 debit de argon (QAr): 2,5 sccm 

 debit de azot (QN/2/): 0,2 sccm 

 presiunea de lucru (p) =  2 mtorr, respectiv 75 mtorr 

 distanţa dintre magnetron şi probă (dm-p): 80, respectiv, 150 mm 

 curentul în bobină: 0, 2, 4 şi, respectiv, 6 A. 

 

Cu datele măsurate experimental au fost construite caracteristicile  tensiune-curent a 

căror prelucrare a permis stabilirea urmatoarelor mărimi [113]: 

- Ii
*
 - curentul ionic de saturație;  

- Vf – potențialul fluctuant al probei; 

- Vp – potențialul plasmei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.7: Caracteristica tipică tensiune-curent înregistrată cu ajutorul probei Langmuir. 

 

 

Dintre aceste mărimi, cea mai importantă este curentul ionic de saturație pe baza 

căruia se poate stabili densitatea fluxului ionic la nivelul substratului  (1 μA/cm
2
 = 6,24×10

12
 

ioni/cm
2
·s). În figura 3.7 este prezentată o caracteristică tipică tensiune-curent înregistrată cu 

o probă electrostatică de tip Langmuir pentru determinarea celor trei mărimi menționate mai 

sus. 

Potențialul fluctuant al probei Vf reprezintă potențialul la care valoarea curentului 

ionic Ii devine egală cu valoarea curentului electronic Ie, astfel încât curentul net colectat de 

probă devine zero, I=Ii + Ie = 0. Potenţialul fluctuant reprezintă potenţialul la care se 

I
i

*

0V
f

V
p V

I
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autopolarizează substratul în timpul depunerii, în situația în care el este complet izolat şi 

asupra lui nu se aplică din exterior o altă tensiune de polarizare. 

Potențialul plasmei Vp este important să fie determinat pentru a cunoaşte energia medie 

a ionilor care bombardează substratul în timpul depunerii în condițiile în care substratul este 

polarizat fața de pereții incintei la o anumită valoare (Vs). În conformitate cu analizele 

spectrometrice de masă ale unor descărcări electrice la joasă presiune în sistem magnetron 

[57], peste 95% din ioni se găsesc în starea de ionizare +1 şi sunt ioni de Ar (Ar
+
). Prin 

urmare, energia cinetică medie a acestor ioni (Ei) se poate calcula cu relația:   

 

     Ei = e(Vp-Vs) [eV]                           3.2 

 

Atât Vp cât şi Vf au fost determinate în raport cu masa la care au fost legați pereții 

incintei. 

 

3.2.3 Rezultatele cercetărilor de caracterizare a plasmei la nivelul substratului  

 

În figura 3.8 sunt prezentate caracteristicile tensiune-curent determinate la presiunea 

de 75 mtorr şi valorile limită ale curentului în bobină (0, respectiv, 6 A). Se observă că la 

această presiune, valoarea curentului de saturație, implicit densitatea fluxului ionic pe 

suprafața probei, nu poate fi marită semnificativ, indiferent de distanța la care s-a plasat proba 

(80, respectiv, 150 mm).  

Astfel la distanța de 150 mm prin creşterea curentului în bobină de la 0 la 6 A, 

curentul de satuarție a crescut de la 2,5 μA la 7 μA (de numai 2,8 ori). La distanța de 80 mm, 

curentul de satuarație a crescut de la 5,1 μA la 9,9 μA (de circa 2 ori) prin modificarea 

curentului în bobină. 

Efectul relativ redus al bobinei asupra densității plasmei la nivelul probei poate fi 

explicat prin valoarea scăzută a parcursului liber mediu la acest nivel de presiune şi a 

imprastierii particulelor ca urmare a numarului mare de ciocniri.  

În figura 3.8 sunt prezentate curbele de polarizare la distanțele de 80 şi 150 mm la  

presiunea de 5 mtorr. Se observă o creştere semnificativă a curentului de saturație de la 14 μA 

la 198 μA (de circa 14 ori) ca rezultat al interferenței între câmpul magnetic creat de bobină şi 

câmpul magnetic al magnetronului.  
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Figura  3.8: Curbele tensiune-curent înregistrate cu proba Langmuir la presiunea de 75 

mtorr la două valori ale curentului în bobină (0 A – sus  şi 6 A – jos) şi două distanțe între 

probă şi magnetron (80 mm – stânga şi 150 mm – dreapta). 

 

Ţinând cont de suprafața probei şi valoarea măsurată a curentului ionic de saturație 

pentru diferite valori ale curentului în bobină s-au construit curbele de variație a densităţii 

fluxului ionic pe suprafața probei în funcție de curentul în bobină (Fig. 3.9) pentru cele două 

distanțe limită (80 respectiv, 150 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.9: Curbele tensiune-curent înregistrate cu proba Langmuir la presiunea de 5 mtorr, 

distanăța de 80 mm şi doua valori ale curentului în bobină: (a) 0 A şi (b) 6 A. 
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O  primă observație este aceea că densitatea fluxului ionic creşte semnificativ (de circa 

8,5 ori) chiar la valori mici ale curentului în bobină (2 A). La valoarea maxima a curentului (6 

A), densitatea fluxului ionic creşte de circa 14 ori la distanța de 80 mm şi de circa 12,5 la 

distanța de 150 mm. Rezultatele obținute (Fig. 3.10) arată că densitatea fluxului de ioni care 

bombardează stratul în timpul depunerii poate fi marită în limite foarte largi, independent de 

energia cinetică medie a acestora, prin simpla variaţie a curentului în bobină. Variația 

densităţii fluxului ionic se poate face fin şi continuu, aceasta constituind unul dintre 

parametrii procesului de depunere prin care se poate influența procesul de creştere a stratului, 

element care lipseşte în instalațiile obişnuite de depunere prin pulverizare catodică cu 

magnetron. 

 

Figura  3.10: Curbele de variație a densității fluxului ionic la suprafața probei în funcție de 

curentul în bobină la distanțele de 80 mm, respectiv 150 mm față de magnetron la presiunea 

de 2 mtorr. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

Figura  3.11: Imagini ale plasmei fără câmp magnetic auxiliar (stânga) şi în prezența 

câmpului creat de bobină la un current de 6 A (dreapta). 



Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaţii tribologice 

57 

 

Cu ocazia încercărilor experimentale s-a constatat nu numai o creştere a densității 

plasmei în zona de fixare al substraturilor (poziția probei Langmuir coincizând cu aceasta) ci 

şi o deviere a coloanei de plasmă înspre zona centrală a bobinei. În figura 3.11 sunt prezentate 

imaginile care surprind acest fenomen. 

În ceea ce priveşte potențialul fluctuant al plasmei (Vf) s-a constat o influență mai 

puternică a bobinei asupra acestei mărimi atunci când distanța între probă şi magnetron a fost 

mai mică. În figura 3.12 sunt prezentate curbele de variație a potențialului fluctuant în funcție 

de curentul în bobină pentru distanțele limită de 80 mm şi 150 mm. La distanța de 80 mm, Vf 

scade de la – 7 V la – 20 V. 

 

Figura 3.12: Curbele de variație a potențialului fluctuant al probei în funcție de curentul în 

bobină la distanțele de 80 mm şi, respectiv 150 mm față de magnetron. 

 

 

3.2.4 Concluzii 

 

Pe baza încercărilor experimentale realizate, se pot formula urmatoarele concluzii: 

- Au fost realizate mijloacele tehnice pentru modificarea şi caracterizarea plasmei la nivelul 

suportului de depunere a straturilor de nitruri de titan. În acest scop a fost realizată o bobină 

din conductor de cupru cu secțiunea de 1,5 mm
2
 şi inveliş siliconic şi o probă Langmuir 

plană, cu aria de 2,0 cm
2
. De asemenea, au fost realizate în regie proprie două surse de curent 

continuu, una pentru alimentarea bobinei şi cea de-a doua pentru polarizarea probei.  

- Cu ajutorul bobinei a fost modificat câmpul magnetic în zona probei variînd curentul în 

bobină între 0 şi 6 A, iar cu ajutorul probei Langmuir au fost efectuate măsuratori de 

caracterizare a plasmei la două presiuni (75 mTorr şi 2 mTorr), precum şi la două distanțe 

între probă şi magnetron (80 mm şi 150 mm). Puterea de alimentare a magnetronului a fost 



Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaţii tribologice 

58 

 

menținută constantă la 200 W. Rezultatele obținute au scos în evidența efectul mult mai 

puternic al bobinei la presiune scazută asupra densitații plasmei şi, din acest motiv, cercetări 

mai sistematice asupra microstructurii şi a proprietăților straturilor depuse s-au facut la 

presiunea de 2 mtorr. 

- Prin creşterea curentului în bobină de la 0 la 6 A, în condițiile cele mai favorabile (p = 5 

mtorr, dm-p = 80 mm) s-a obținut o creştre a densității fluxului ionic la nivelul probei de cca. 

14 ori (de la 4,37 x 10
13

 la 6,25 x 10
14

 ioni/cm
2
s. Această posibilitate de modificare a 

densității fluxului ionic la nivelul substratului constituie un mijloc puternic de influențare a 

procesului de creştere a straturilor de nitruri şi, în consecință, de modificare a proprietăților 

mecanice şi tribologice ale acestora. 

 Pe baza celor expuse mai sus se poate afirma că mijloacele tehnice realizate permit 

modificarea bombardamentului ionic asupra filmului în timpul depunerii şi ele pot fi 

exploatate pentru optimizarea microstructurii şi a proprietăţilor straturilor de nitruri. 
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Capitolul 4:   

Depunerea şi caracterizarea filmelor de TiN 

crescute epitaxial pe substrat de NiW 

 

 

 

Supraconductivitatea la temperaturi înalte a fost descoperită în 1986 de către Bednorz 

şi Müller [114]. 

Până în prezent s-au descoperit o serie de materiale supraconductoare având 

temperaturi de tranziţie de  peste 77 K. Cel mai promiţător material este compusul pe bază de 

ytriu (YBa2Cu3O7-δ prescurtat YBCO) având o temperatură de tranziţie de 94 K. Pentru a avea 

proprietăţi tehnologice şi supraconductoare optime este necesară o metodă de a fabrica fire 

flexibile cu structură monocristalină şi de lungimi de ordinul kilometrilor. Ca urmare au 

aparut cablurile supraconductoare de generaţia a II-a. Dintre metodele de fabricaţie, două sunt 

scalabile la nivel industrial: metoda creşterii asistată de un fascicul ionic (IBAD) [115] şi 

metoda substratului biaxial texturat (RABITS) [116]. 

În cadrul metodei (RABiTS) este utilizat un proces termo-mecanic pentru a obţine 

benzi texturate biaxial. Textura substratului este transmisă stratului supraconductor prin 

intermediul straturilor intermediare, prin procesul de creştere epitaxială. Straturile tampon 

joacă rolul de barieră de difuzie şi în acelaşi timp, adaptează parametrii de rețea ai filmului de 

YBCO la cei ai substratului metalic. Pe aceste substraturi s-au obţinut filme supraconductoare 

de YBCO cu o densitate de curent de peste 10
6
 A/cm

2
 la temperatura de 77 K, ajungându-se la 

densităţi de curent de 100-1000 ori mai mari decât în cablurile convenţionale. Cablurile 

supraconductoare de temperatură înaltă au numeroase aplicaţii potenţiale cum ar fi: 
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transportul energiei electrice, motoare, generatoare, sisteme magnetice de stocare al energiei 

(SMES) etc. 

Scopul acestui studiu a fost depunerea epitaxială de TiN pe substrate biaxial texturate 

de Ni-5% at. W obţinute prin metoda RABiTS, având rolul de strat tampon între substrat şi 

filmul supraconductor de temperatură înaltă YBCO. 

Cercetările efectuate în cadrul acestui studiu, au fost structurate dupǎ cum urmeazǎ: 

1. Proprietaţile supraconductorului de temperatură înaltă YBCO. 

2. Cabluri supraconductoare pe baza de YBCO 

3. Dezvoltarea texturii cubice printr-un proces termo-mecanic în benzile de Ni-5% at. W. 

4. Caracterizarea benzilor biaxial texturate 

5. Depunerea şi caracterizarea filmelor epitaxiale de TiN crescute epitaxial pe substrat de 

NiW 

 

4.1 Proprietăţile supraconductorului de temperatură înaltă YBa2Cu3O7-δ 

(YBCO) 

 

 În cazul compusului YBCO trei celule perovskitice (BaCuO3, YCuO3 si BaCuO3) sunt 

suprapuse pentru a forma celula elementară. YBCO poate avea două structuri cristaline: 

structura tetragonală  şi structura ortorombică (Fig. 4.1). 

 

 

Figura 4.1: Celula elementară a compusului YBCO: structura ortorombică (a) şi structura 

tetragonală (b) [117]. 



Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaţii tribologice 

61 

 

Stabilitatea structurii tetragonale este doar la temperaturi între 700°C şi 900°C. 

Scăzând temperatura şi crescând concentraţia de oxigen se produce o transformare de fază de 

la structura tetragonală la cea ortorombică. YBCO cu structură tetragonală este semiconductor 

iar cu structură ortorombică este supraconductor.  

 Ambele structuri au patru plane conţinând atomi de Cu şi O între care sunt intercalate 

două plane conţinând atomi de Ba şi O, şi unul conţinând atomul de Y.  Această structură 

poate fi divizată din punct de vedere al conducţiei electrice în două blocuri: unul conductor şi 

unul izolator (Fig. 4.2). Blocul conductor conţine două plane conductoare de CuO2 separate 

de planul atomic conţinând atomul de Y; blocul izolator constă din două plane conţinând BaO 

separate de un strat de CuO. După cum se poate vedea şi din figura 4.1 structura cristalină a 

YBCO este anizotropă, aceasta reflectându-se şi în proprietăţile sale fizice.  

 

 

Figura 4.2: Structura stratificată a celulei elementare YBCO [117]. 

 

În cazul lungimii de coerenţă observăm că aceasta are valori aproximativ egale pentru 

direcţiile „a” şi „b” dar mai mică pe direcţia „c”: 

 

  ζa-b=15 Ǻ                                                             4.1 
 

ζc=3-5 Ǻ                                                            4.2 
 

 În cadrul structurii ortorombice, contribuie la supraconductibilitate atât planele CuO2 

cât şi lanţurile de Cu-O, planele CuO2 conţinând purtătorii de sarcină mobili iar lanţurile de 

„Cu-O” acţionează ca nişte rezervoare de sarcină.  

 Stoichiometria oxigenului influenţează atât proprietăţile supraconductoare, prin 

modificarea densităţii de vacanţe, cât şi structura cristalină. Pentru δ=1 compusul are o 
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structură tetragonală şi o comportare electrică de izolator. Crescând conţinutul de oxigen la 

6.6 compusul trece la structura ortorombică. Crescând în continuare conţinutul de oxigen la 

6.94 temperatura de tranziţie atinge valoarea maximă, prin atingerea unei concentraţii de 

vacanţe optime. 

 

4.1.1 Influenţa limitelor de grăunţi asupra proprietăţilor de transport  

 

 Limitele de cristalite au un rol important în majoritatea aplicaţiilor, prin influenţa lor 

complexă asupra densităţii de curent critic. Materialul policristalin are Jc~100 A/cm
2
, în timp 

ce monocristalele ajung la densităţi de curent de ordinul MA/cm
2
 la 77 K şi în câmp magnetic 

zero. Limitele de cristalite joacă un rol dublu într-un supraconductor: 

- limita de cristalită este locul unde se concentrează impurităţile şi defectele structurale 

cum ar fi vacanţele sau dislocaţiile, din acest motiv pot acţiona ca centri de ancoraj ai 

fluxonilor; 

- în  acelaşi timp, defectele prezente la limita dintre cristalite pot acţiona ca un weak-

link deoarece lungimea de coerenţă al YBCO este de ordinul parametrului reticular. 

Din punctul de vedere al proprietăţilor de transport densitatea de curent ce trece în 

interiorul unei cristalite este mai mare decât cea ce poate trece prin limitele de cristalite. 

Dimos şi Mannhart [118] demonstrează experimental că densitatea de curent care trece prin 

limitele de cristalite (Jc
GB

) normalizat la densitatea de curent critic care trece prin cristalită 

(Jc
G
) scade puternic cu creşterea unghiului de dezorientare, dacă acesta este mai mare de 10°. 

Putem concluziona că pentru a avea un material supraconductor (YBCO) capabil să 

transporte o densitate mare de curent este nevoie de obţinerea lui cu celulele elementare 

orientate, în aşa fel încât proprietăţile sale de conducţie să fie maximizate. Acesta se poate 

realiza prin creşterea lui sub formă monocristalină, sau, pentru aplicaţii unde este nevoie de 

flexibilitate, prin depunerea acestuia sub forma de film biaxial texturat pe un substrat metalic.  

 

4.1.2 Metode de creştere a filmului  de YBCO 

  

 Pentru a maximiza proprietăţile electrice ale supraconductorului, este necesară 

creşterea epitaxială a acestuia pe un substrat biaxial texturat. În cazul ideal epitaxia se referă 

la creşterea unui film monocristalin pe un substrat de asemenea monocristalin menţinând 

orientarea cristalină a filmului relativ la cea a substratului. Există doua tipuri de epitaxie: 

 homoepitaxie,  în cazul în care substratul şi filmul sunt din acelaşi material; 
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 heteroepitaxie, cea mai comună formă a epitaxiei, când filmul şi substratul sunt 

din două materiale diferite dar au structuri cristaline asemănătoare. 

 Pentru ca un film să crească epitaxial este nevoie ca rețelele cristaline ale filmului şi 

ale substratului să fie compatibile. Gradul de compatibilitate dintre substrat şi film este 

caracterizat de coeficientul de nepotrivire cristalină δ,  definit ca [119-124]:  

 

                                           
   (   )

 
   ( )                                            4.3 

 

unde: a - parametrul reticular al filmului , b - parametrul reticular al substratului.  

În cazul heteroepitaxiei există o nepotrivire reticulară ce poate induce tensiuni la 

interfaţa substrat-film. În acest caz apare o creştere a energiei de interfaţă compusă din două 

componente: una datorată formării unei interfeţe noi şi una datorată tensiunilor elastice. 

Filmul creşte epitaxial dacă el îşi minimizează energia în acest fel.  

În funcţie de valoarea lui δ se pot întâlni următoarele situaţii: dacă δ=0 atunci 

parametrii reţelei se potrivesc perfect şi  nu există tensiuni superficiale (Fig. 4.3a); dacă δ>0 

atunci diferenţa dintre parametrii este mare, iar la interfaţă apare  o “acomodare “ a reţelei 

cristaline a filmului cu cea a substratului  care generează defecte de reţea (Fig. 4.3b şi 4.3c). 

 

 

 

Figura 4.3: Reprezentarea schematică a structurilor epitaxiale având  parametrii de reţea 

identici şi diferiţi [125]. 

 
 

+ + +

= = =

a b c

film 

substrat
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Figura 4.4: Diversele moduri de creştere epitaxială pe structurii cubice [126]. 

 

 În cazul materialelor cu structură cubică creşterea se poate realiza în diverse moduri 

fie în varianta cea mai simplă cub pe cub ca în figura 4.4a, sau cub rotit la 45° cum se poate 

vedea în figura 4.4b, sau un plan din structura filmului se poate alinia cu planul (001) al 

substratului ca în figura 4.4c.  

 Substratul texturat obţinut prin metodele RABiTS sau IBAD constituie suportul 

material pentru depunerea epitaxială a stratului supraconductor de YBCO atât prin metode 

fizice cât şi chimice. Din multitudinea de metode utilizate în tehnologia filmelor subţiri 

rezultatele cele mai bune au fost obţinute cu ajutorul următoarelor metode: fizice (ablare laser, 

evaporare termică, pulverizare catodică, depunerea prin ablare în fascicol de electroni) şi 

chimice (metoda descompunerii compuşilor metal-organici, metoda alcoxizilor). 

 

 

4.2 Cabluri supraconductoare pe baza de YBCO 

 

Dintre materialele supraconductoare la temperaturi înalte compusul YBa2Cu3O7-δ este 

cel mai indicat pentru aplicaţii de putere. Astfel, filmele subţiri crescute epitaxial pe substrate 

monocristaline au o densitate de curent critic Jc>10
6
 A/cm

2
 şi Jc>10

5
 A/cm

2
 în câmpuri 

magnetice exterioare de 3T. Aplicațiile de putere al supraconductibilitații necesită fabricarea 

supraconductorului sub formă de benzi sau fire; generic numite cabluri supraconductoare. 

Tehnologiile cele mai promiţătore pentru realizarea cablurilor supraconductoare 

implică creşterea epitaxială a stratului supraconductor, având o grosime de ordinul micronilor, 

pe un substrat metalic flexibil biaxial texturat. Rolul acestuia este de a oferi cablului rezistenţă 

mecanică şi de a induce texturarea biaxială în filmul supraconductor prin intermediul 

procesului de epitaxie (Fig. 4.5). Depunerea supraconductorului se realizează prin tehnologii 
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de depunere a filmelor subţiri cum sunt: pulverizarea catodică, ablarea laser, evaporarea 

termică sau prin metode chimice din soluție. 

În prezent cele mai utilizate substraturi metalice flexibile sunt din aliaje pe bază de 

Nichel (Ni). Principalele avantaje ale substratelor pe bază de aliaje de Ni constau în rezistența 

mare la oxidare şi în compatibilitatea cristalină cu majoritatea straturilor tampon oxidice. 

 

Figura 4.5: Structura arhitecturii multistrat. 

 

 

 În ultima decadă au fost dezvoltate două metode pentru realizarea cablurilor 

supraconductoare pe bază de YBCO: 

- IBAD (depunere asistată de fascicol ionic) Constă în depunerea unui strat oxidic 

(YSZ, MgO etc) biaxial texturat pe un substrat metalic flexibil netexturat (Hastelloy). 

Dezvoltarea texturii în filmul oxidic se face cu  ajutorul depunerii asistate de un 

fascicol ionic, care are rolul de a selecta germenii de nucleație pentru a favoriza 

obținerea texturii cubice. Ulterior, filmul de YBCO este crescut epitaxial pe filmul 

oxidic. 

- RABiTS (substrat texturat biaxial prin laminare) se realizează un substrat metalic 

texturat biaxial printr-un proces termo-mecanic pe care se depun epitaxial straturile 

tampon şi supraconductor. 

 Prin ambele metode s-au realizat arhitecturi având Jc>10
6
 A/cm

2
 la temperatura de 

fierbere a azotului lichid (77 K) şi în câmp magnetic zero, B=0. Principalul avantaj al metodei 

RABiTS constă în faptul că ea permite realizarea unor viteze mari de fabricație. Pentru a 

creşte competivitatea cablurilor supraconductoare de temperatură înaltă în raport cu cablurile 

supraconductoare conventionale este necesar să se reducă prețul de cost raportat la unitatea de 

lungime şi la capacitatea de transport (Euro/m KA). Acest lucru este realizabil fie prin 

creşterea grosimii filmului fie prin marimea densității de curent critic. Prima cale este dificilă 

din cauza defectelor ce apar la creşterea grosimi stratului supraconductor, a doua soluție este 

mai usor de realizat, prin reducerea factorilor ce produc fenomenul de „weak-link”, adică: 
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- realizarea unei texturi cubice cât mai pronunțate care are ca efect reducerea numărului 

de grăunţi cu unghiuri de dezorientare mari; 

- reducerea numărului de grăunţi cristalini;  

- reducerea adâncimii limitei de grăunţi; 

- stabilizarea texturii cubice la temperaturile de depunere a straturilor tampon şi a celui 

de YBCO. 

 

4.2.1 Metoda depunerii asistată de un bombardament ionic (IBAD) 

 

Principiul metodei se bazează pe folosirea unui bombardament cu fascicol de ioni 

pentru a controla orientarea filmului în timpul creşterii, prin erodarea cu viteze diferite a 

centrilor de nucleaţie de orientări diferite. Folosind această metodă este posibilă creşterea unui 

strat intermediar orientat biaxial, pe care să se crească epitaxial stratul supraconductor. În 

1985 se demonstrează posibilitatea creşterii unui film orientat pe un substrat policristalin, 

obţinând un strat de Nb orientat cu planul (110) paralel cu planul substratului [127-128]. 

În 1991, se reuşeşte depunerea unui strat orientat de ZrO2 stabilizat cu 8% molare 

Y2O3 (YSZ) pe un substrat de aliaj de Hastelloy-C256 policristalin folosindu-se 

bombardamentul cu un fascicol de Ar+O. Orientarea în plan a acestor straturi era slabă, 

lăţimea la semiînălţime (FWHM) fiind de 30°. Stratul de YBCO depus peste acesta a 

prezentat un grad de orientare asemănătoare, dar, datorită eliminării limitelor de cristalitele cu 

un grad mare de dezorientare, s-a obţinut o creştere a densităţii curentului critic cu un ordin de 

mărime (Jc=2,5*10
5 

A/cm
2
 la 77 K) faţă de încercările de până atunci [115, 129]. Deşi 

substratul folosit a fost aliajul Hastelloy, în practică pot fi utilizate o serie de aliaje comerciale 

cu o rezistenţă ridicată la oxidare (aliaj de Ni, Hastelloy X, Inconel 601 şi 625, Rene 41 [130-

131]). 

Primele cercetări s-au axat pe folosirea YSZ (ZrO2 stabilizat cu 8%mol Y2O3) ca strat 

intermediar deoarece există o bună compatibilitate între acesta şi stratul supraconductor de de 

YBCO. Grupul de cercetători de la Los Alamos National Laboratory (LANL) reuşesc să 

obţină valori a densităţii de curent de ordinul a 1 MA/cm
2
 pe probe cu o lungime de 1 m 

[132]. Orientarea în plan a stratului s-a îmbunătăţit ajungându-se la FWHM de ordinul 10°. 

Studiind modul de creştere a stratului de YSZ cu ajutorul microscopiei electronice de 

transmisie s-a observat că în cazul primilor 100 nm cresc cristalite echiaxiale dar fără a avea 

vreo orientare preferenţială. După aceea apare o structură columnară, cu coloane de diametru 

de 100 nm care conţin mai multe cristalite care cresc orientate, coloanele având unghiuri de 
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dezorientare între ele în jur de 10°. Pentru a obţine un strat intermediar cu o orientare bună, 

este nevoie ca acesta să aibă o grosime de 500-1000 nm. Pentru a obţine o asemenea grosime pe 

un substrat de 1m lungime a fost nevoie de aproximativ 20 de ore, de unde apare şi principala 

problemă ce o ridică acest strat tampon, viteza foarte mică cu care se poate depune. 

 

Figura 4.6: Schema de principiu a arhitecturii supraconductoare obţinute prin metoda IBAD 

[133]. 

 

 

O alternativă ar putea fi oxidul de magneziu. Grosimea necesară pentru o structură 

puternic orientată este de numai 10 nm, obţinându-se valori a FWHM de 7° pe un strat de 

nucleaţie de Si3N4  [134-135]. Durata depunerii unui strat orientat este de doar 30 s. 

Aceste straturi tampon au o nepotrivire a parametrului de reţea destul de mare cu 

YBCO şi pentru a îmbunătăţii în continuare orientarea stratului supraconductor şi implicit 

densitatea de curent critic, s-a încercat depunerea unui alt strat epitaxial peste straturile de 

YSZ şi MgO dintr-un material cu un parametru mai apropiat de cel al YBCO. Prin depunerea 

unui strat subţire de CeO2 (30 nm) peste stratul de YSZ s-a obţinut o creştere a curentului 

critic de la 0,6 la 1MA/cm
2
 la temperatura de 77 K [136]. 

Studiul interfeţei dintre stratul de YSZ şi YBCO cu ajutorul microscopiei electronice 

de transmisie a evidenţiat formarea compuşilor BaZrO3 şi Y-211, compuşi ce produc 

porozitate în stratul supraconductor. În cazul folosirii unui strat de CeO2 la interfaţa acestuia 

cu YBCO apar compuşi ca YCuO2 şi BaCeO3, dar aceştia  tind să reducă porozitatea. 

De asemenea s-a demonstrat că folosirea unui strat gros de CeO2 duce la scăderea 

densităţii de curent pentru un strat de 1 μm obţinând Jc=0.4 MA/cm
2
, în schimb pentru unul de 

10 nm, Jc=1,7 MA/cm
2
. Acest efect a fost explicat prin faptul că odată cu creşterea grosimii 

filmului de oxid de ceriu stratul devine poros şi creşte rugozitatea acestuia. 

 

 

YBCO Strat 

tampon 

Strat tampon  

texturat -IBAD 

Substrat 

policristalin 
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4.2.2 Metoda substratului biaxial texturat (RABITS) 

 

Metoda foloseşte un proces termo-mecanic cu scopul obţinerii unor benzi flexibile 

texturate biaxial de lungimi dorite. Textura substratului este transmisă stratului 

supraconductor prin intermediul straturilor intermediare în urma unui proces de epitaxie. 

Astfel straturile intermediare acţionează ca barieră de difuzie şi scad diferenţele dintre 

parametrii celulelor elementare. Pe aceste substraturi s-au obţinut filme supraconductoare cu o 

densitate de curent de peste 10
6
 A/cm

2
 la temperatura 77 K.  

Metalele şi aliajele cu structură cubică reprezintă subtratele de interes. Prin laminarea 

lingoului, se va reduce dimensiunea la fiecare trecere. În cazul în care deformarea lingoului 

are loc la rece, se vor  introduce un număr mare de dislocaţii în material. Odată cu creşterea 

densităţii de defecte are loc şi o scădere a ductilităţii materialului, aceasta tinzănd la zero 

pentru un grad de deformare mare.  

Proprietăţile introduse de deformare la rece pot fi modificate prin recristalizare. Etapa 

de revenire constă în încălzirea la temperaturi reduse care produc eliminarea reciprocă a 

dislocaţiilor cu semn opus, obtinându-se astfel o detensionare a structurii. Eliminarea 

tensiunilor din material necesită o încălzire la temperaturi ridicate (0.4-0.5 Ttop).  În cadrul 

etapei de recristalizare primară grăunţii cristalini tensionaţi sunt înlocuiţi de grăunţi noi, 

detensionaţi, diferiţi de cei iniţiali prin formă, dimesiuni şi orientare. 

 

Figura 4.7: Schema de principiu a arhitecturii supraconductoare obţinute prin metoda 

RABiTS [137]. 

 

Pentru obţinerea unei texturi cubice puternice este nevoie de un grad de deformare de 

peste 90%. Prezenţa elementelor de aliere şi a impurităţilor influenţează calitatea texturii. 

Existenţa unei faze secundare în structură poate inhiba creşterea nucleelor cu orientarea 

cubică. 

În prezent, wolframul reprezintă cel mai important element de aliere. Aliajele Ni 3 % 

at. W sau Ni 5 % at. W permit obţinerea de texturi puternice şi stabile, au o rezistenţă 
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mecanică sporită, o rezistenţă la oxidare suficientă pentru a nu fi nevoie de depunerea unui 

strat orientat de metal nobil înaintea depunerii straturilor tampon oxidice. În mod curent se 

obţin FWHM de 6° pentru scanări în ω şi 7-8° pentru scanări în φ. Pierderile datorate 

feromagnetismului substratului sunt, de asemenea, mult reduse [138-140]. 

 Grosimea substratului este cuprinsă între 50-100 µm, reprezentând cea mai mare parte 

a conductorului. De mare importanţă sunt proprietăţile mecanice ale acestora, deoarece din 

punct de vedere tehnic este mai importantă densitatea de curent pe întreaga secţiune a benzii 

decât densitatea de curent în stratul supraconductor. Este de preferat un substrat dintr-un 

material cu proprietăţi mecanice ridicate şi cu o grosime cât mai mică [141]. 

Straturile tampon au următoarele roluri: transmiterea texturii subtratului către stratul 

supraconductor, scăderea diferenţei dintre parametrii de reţea ai substratului şi ai 

supraconductorului şi/sau rolul de barieră de difuzie (împiedică difuzia oxigenului în substrat 

şi a nichelului în stratul supraconductor). Pentru a funcţiona ca o barieră eficientă stratul 

tampon trebuie să fie continuu şi fără fisuri. Fisurarea straturilor subţiri are loc cel mai adesea 

datorită tensiunilor interne. Deoarece sunt supuse la variaţii mari de temperaturi este 

preferabil ca substratul şi bariera de difuzie să aibă un coeficient de dilatare apropiat. Cele 

mai utilizate straturi tampon sunt CeO2 şi YsZ (Zr2+18 %molY2O3). 

 

 

4.3 Dezvoltarea texturii cubice printr-un proces termo-mecanic 

 

4.3.1 Procesul de laminare 

 

Laminarea este procesul de deformare plastică pe care îl suferă un material când trece 

printre doi sau mai mulţi cilindri aflaţi în mişcare de rotaţie [142]. În procesul laminării 

longitudinale, deformarea plastică are loc între cilindri cu axe paralele, care se rotesc în 

sensuri opuse. Datorită frecării, materialul metalic este antrenat între cilindri şi supus 

deformării. În cursul acestei transformări, înălţimea iniţială h0 a materialului este redusă la 

valoarea h1, iar lăţimea şi lungimea cresc, ultima în măsură mult mai mare decât celelalte 

două. 

 Deformarea plastică a metalelor se poate face la diferite temperaturi. Din punct de 

vedere a modului cum se desfăşoară deformarea plastică şi al rezultatelor obţinute, scara 

temperaturilor se împarte în temperaturi mai mari sau mai mici decât temperatura carac-

teristică a materialului, această temperatură fiind temperatura de recristalizare. Deformarea 
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plastică care are loc la temperaturi mai mici decât temperatura de recristalizare se numeşte 

deformare plastică la rece, iar deformarea realizată la temperaturi superioare temperaturii de 

recristalizare se numeşte deformare plastică la cald. 

 

Figura 4.8: Schiţa procesului de laminare 

 

 Cilindri laminorului pot fi construiţi cu tăblie dreaptă sau calibrată. Dacă axele 

cilindrilor sunt paralele şi situate în acelaşi plan, cilindrii se rotesc în direcţii opuse, cu viteze 

egale, dacă materialul metalic deformat este omogen din punct de vedere al proprietarilor 

mecanice şi este deformat numai datorită acţiunii cilindrilor, procesul este denumit laminare 

simplă. 

Laminarea are în principiu două scopuri: 

 să schimbe structura de turnare (de grăunţi mari) într-o structură fină, care conferă 

materialului caracteristici mecanice superioare 

 să transforme un semifabricat de secţiune transversală mai mare în laminate cu 

secţiunea mai mică, care pot fi ulterior prelucrate.  

 

4.3.1.1 Zona de deformare şi parametrii geometrici ai acesteia 

 

 În timpul laminarii, materialul metalic nu este supus deformării concomitent pe 

întreaga lungime, ci numai pe o anumita porţiune, relativ mică, care se află între spaţiul dintre 

cilindri. Spaţiul mărginit la partea superioară şi cea inferioară de arcul de contact (AB 

respective A`B`), de suprafaţa planului de intrare (AA`) şi de suprafaţa planului de ieşire 

(BB`) se numeşte zonă geometrică de deformare [142]. 
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Figura 4.9: 9 Zona de deformare si parametrii specifici 

 

Zona reală de deformare este mai mare cu 20…70% decât zona geometrică de 

deformare şi include zone vecine planului de intrare, respectiv ieşire, adică zonele elastice 

CC` şi DD`. Zona de deformare este definită prin înălţimea şi lăţimea secţiunii la întrarea şi 

respectiv ieşirea, din zona de deformare (h0, b0, h1, b1), unghiul de prindere () şi lungimea 

zonei de contact (lc). 

 Diferenţa între lăţimea laminatului la intrare şi ieşire din zona de deformare se 

numeşte reducere absolută şi se calculează cu formula: 

                         10 hhh                                                          4.4 

Diferenţa dintre lăţimea laminatului la ieşire şi la intrarea în zona de deformare se 

numeşte lăţire fiind dată de relaţia: 

         01 bbb                                                          4.5                                                        

 Arcul de cerc AB, după care se realizează contactul cilindru-metal se numeşte arc de 

contact; proiecţia pe orizontală (pe direcţia de laminare) a acestui arc de cerc (lc) este 

considerată ca fiind lungimea zonei geometrice de deformare [142]. 

 Unghiul la centru (), care corespunde arcului de contact cilindru-metal se numeşte 

unghi de contact şi se poate stabili din triunghiul dreptunghic OAE. 

D

h

R

hh
R

OA

EBOB

OA

OE 








 12cos

10

                                 4.6                             

Pentru valori mici ale unghiului de contact (=10…15) se poate considera că  sin  şi 

astfel: 

R

h
                                                              4.7 

Lungimea arcului de contact (AB) este dată de relaţia: 
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RBA
360

2ˆ                                                              4.8                                                

 Având în vedere valoarea relativ mică a unghiului de prindere   (pentru a se asigura 

condiția de prindere trebuie ca unghiul   să fie mai mic decât o mărime limită 

corespunzătoare coeficientului de frecare   <0.10...0.12   <7º), în calcule practice se 

consideră că lungimea arcului de contact AB, este aproximativ egală cu AE care reprezintă 

proiecţia orizontală a arcului de contact. 

 Proiecţia pe orizontală a arcului de contact dintre metal şi cilindru se calculează din 

triunghiul OAE, aplicând teorema lui Pitagora:  

AE2  = OA2 – OE2  
                                                     4.9 

42

22

22 h
hR

h
RRlc










 
                                           4.10 

Pentru unghiuri de prindere ce nu depăşesc 20, este permisă următoare aproximație [142]: 

hRlc                                                                  4.11 

În procesele de laminare, în care Rh  008.0 , eroarea este mai mică de 1%.  

În cazul laminarii la rece, datorită faptului că procesul de deformare se desfăşoară cu 

presiuni de laminare mari, cilindrii de lucru suferă o deformaţie elastică a tăbliei, care 

conduce la creşterea lungimi de contact.  

 

Figura 4.10: Reprezentarea schematică a lungimii de contact. 

 

10 ccc lll                                                             4.12 

 Mărimea 
ocl se obţine din relaţia lui Hertz, scrisă pentru deformaţia elastică a doi 

cilindri cu razele R1 şi R2, aflați în contact sub acţiunea unei forţe de compresiune, bpq m  , 

unde b este lungimea cilindrului iar pm este presiunea aplicată. Forța pe unitate de lungime a 

cilindrului este dată de relația [142]: 

 
21

21
214

0 RR

RR
ccqlc




                                                  4.13                                                      

unde c1 şi c2 sunt coeficienţi care caracterizează proprietăţile elastice ale celor doi cilindri în 

contact [142]: 
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                                                   4.14 

unde 1 şi 2 sunt coeficienţii lui Poisson corespunzător materialelor celor doi cilindri, având 

modulele de elasticitate E1 şi E2. 

 În cazul proceselor de laminare, unul din cilindri îl reprezintă laminatul pentru care 

raza va fi R2 = ∞ iar deformaţia elastica neglijabilă (c2 = 0). 

 Mărimea 
1c

l se poate asimila cu coarda AB, care se determină din asemănarea 

triunghiurilor ABE şi ABF [142]. 

AB

BE

BF

AB
   sau  

1

1 2
2 c

c

l

R
h

R

l 


                                           4.15 

de unde: 

 

RRhRlc  2
1

                                                    4.16                                                         

Mărimea ∆R se determină din asemănarea triunghiurilor BCD şi BCF: 

BF

BC

BC

BD
   sau  

2

0

0

0
2

c

c

c

l
R

l

l

R



                                           4.17 

2

01 cc lhRl                                                           4.18                                                             

Lungimea de contact cilindru metal în procesul de laminare la rece este: 

2

00 ccc lhRll                                                      4.19                                                       

 Pentru caracterizarea zonei de deformare, în teoria laminării se folosesc şi coeficienţii 

de forma:
m

c

h

l
 şi 

c

m

l

b
; primul reprezintă raportul dintre lungimea arcului de contact şi 

înălţimea medie, iar al doilea raportul dintre lăţimea medie a laminatului şi lungimea arcului 

de contact [142]. 

 

4.3.1.2 Coeficienţii de deformare la laminare 

 

 În timpul laminarii se poate considera că volumul V0 al metalului înainte de deformare 

este egal cu volumul V1 al metalului după deformare, adică este valabilă legea constantei 

volumului [142]. Exprimând volumul prin dimensiunile semifabricatului care se laminează se 

obţine: 

111000 lbhlbh    sau   
2

1

0

1

1

0

l

l

b

b

h

h
                                       4.20                                              
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unde h0, b0, l0 sunt înălţimea, lăţimea, şi lungimea semifabricatului înainte de laminare, 

h1, b1, l1 înălţimea lăţimea şi lungimea după laminare. 

 Deformarea plastică a metalului între cilindri poate fi caracterizată prin coeficienţi 

bine determinaţi: 

  0

1

l

l
  - coeficient de lungire 

0

1

b

b
  - coeficient de lătire 

    1

0

h

h
  - coeficient de reducere 

 

4.3.2 Mecanismele deformării plastice la rece 

 

Deformarea plastică a materialelor metalice se realizează în principal prin deplasarea 

materialului pe anumite plane cristaline. Acest proces se numeşte proces de alunecare. Planele 

cristaline pe care se produce alunecarea se numesc plane de alunecare, iar direcţiile de-a 

lungul cărora alunecă pachetele de material, se numesc direcţii de alunecare [143-144]. 

Dacă se consideră un monocristal, vom observa că în timpul procesului de alunecare 

se formează pe suprafaţa cristalului o serie de trepte sau praguri care reprezintă intersecţia 

planelor de alunecare cu suprafaţa probei. Aceste trepte se numesc linii de alunecare [145]. 

 Planele de alunecare sunt plane de maximă densitate de atomi iar direcţiile de 

alunecare sunt direcţii cristalografice, de maxima densitate atomică;  

La metalele cu reţea cubică cu feţe centrate [12] planele pe care se produce alunecarea 

sunt planele de maximă densitate de atomi (111) iar direcţiile de alunecare sunt direcţiile 

[110] caracterizate, de asemenea, printr-o aşezare compactă a atomilor. Celula elementară a 

reţelei cubice cu feţe centrate conţine patru astfel de plane în fiecare din acestea existând trei 

direcţii posibile de alunecare, numărul total de sisteme de alunecare în acest caz fiind egal cu 

doisprezece. Numărul mare de sisteme de alunecare asigură acestor metale o deformabilitate 

foarte mare nefiind posibil ca un monocristal supus la întindere să se rupă fără deformări 

plastice; acest aspect poate fi explicat prin faptul că, indiferent de orientare, totdeauna va găsi 

un sistem de alunecare orientat favorabil pentru realizarea acestui proces. 
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Figura 4.11: Planele şi direcţiile de alunecare într-o celulă CFC [146]. 

 

 Deformarea plastică a metalelor se poate realiza şi prin maclare, mecanism care constă 

în deplasări de atomi în aşa fel încât în cristal să se formeze două sau mai multe părţi care au 

reţele simetrice una în raport cu alta. Maclarea produce o deformare plastică mică de numai 

câteva procente. Ca urmare, rolul maclării în deformarea plastică nu constă în producerea 

unor deformări plastice ci în faptul că schimbarea orientării unor părţi de grăunţi ca rezultat al 

maclării aduce noi sisteme de alunecare în poziţii favorabile pentru ca noi alunecări sa se 

poată  produce. 

 Considerând că este vorba de deformarea plastică a unui material policristalin, 

fenomenul se complică. Un astfel de material este alcătuit dintr-un număr mare de grăunţi cu 

orientări absolut întâmplătoare. Natural că în aceste condiţii alunecările libere din fiecare 

grăunte sunt frânate, deformarea plastică realizându-se mai greu, în fiecare grăunte activându-

se mai multe familii de linii de alunecare.  

 

4.3.3 Modificarea structurii metalelor prin deformare plastică la rece 

 

Deformarea plastică la rece provoacă în metale importante modificări structurale: 

schimbarea formei şi dimensiunilor grăunţilor şi schimbarea orientării spaţiale a fiecărui 

grăunte. 

La grade mari de deformare în urma proceselor de alunecare şi maclare, grăunţii 

cristalini îşi modifică forma şi dimensiunile. Ca regulă generală constituenţii mai deformabili, 

se vor lungi în direcţia laminării, se vor aplatiza şi lăţi în conformitate cu schema 

deformaţiilor principale. Concomitent cu alungirea, turtirea şi lăţirea cristalelor din 
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constituenţii deformabili plastic, cristalele din constituenţii fragili sunt sfărâmate, fragmentele 

regulate urmând alunecarea materialului. Odată cu creşterea gradului de deformare la rece, 

grăunţii se alungesc tot mai mult căpătând aspectul unor fibre, motiv pentru care structura 

corespunzătoare acestor materiale se numeşte structură fibroasă. Paralel cu această modificare 

a formei cristalitelor are loc şi o rotire a cristalelor care tind să se aşeze cu anumite direcţii 

cristaline paralel cu direcţia laminării, această structură fiind numită structură cu orientare 

preferenţială sau textură.  

În procesul de deformare plastiă la rece are loc şi o fragmentare a grăunţilor în blocuri 

mozaic. Structura în mozaic a grăunţilor care conţin blocuri în mozaic de ordinul 10
-7

…10
-8

 

m, poate fi pusă în evidentă cu ajutorul difracţiei de raze X sau cu ajutorul microscopul 

electronic [117]. La deformarea plastică la rece are loc rotirea blocurilor în mozaic şi creşterea 

unghiului de dezorientare dintre ele. Prin deformare plastică la rece în metale se formează 

importante tensiuni interne atât la nivelul celulelor elementare cât şi la nivelul grăunţilor, 

tensiuni care se pot elimina printr-un tratament de detensionare. 

 

4.3.4 Obţinerea texturii cubice dintr-o textură de laminare prin recristalizare 

 

Într-un material policristalin deformat, cristalitele prezintă o orientare preferenţială sau 

o textură în funcţie de tipul de deformare. În timpul procesului de recristalizare datorită 

anizotropiei energiei de deformare, cristalitele orientate pe anumite direcţii cresc preferenţial. 

Astfel, după recristalizare grăunţii au o orientare preferenţială care în majoritatea cazurilor 

[147] este mai puternică decât cea de deformare. 

Dezvoltarea texturii de recristalizare are următoarele cauze: 

 rearanjarea dislocaţiilor în cristalitele deformate; 

 recristalizarea grăunţilor deformaţi. 

 

Intensitatea texturii de recristalizare este puternic influenţată de textura de deformare a 

materialului inițial. Cu cât se obţine o textură de deformare mai intensă cu atât mai intensă va 

fi şi textura de recristalizare în urma tratamentului termic. 
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4.3.5 Dezvoltarea texturii cubice în benzile Ni95W5  

 

4.3.5.1 Elaborarea aliajelor 

 

Aliajele de Ni95W5 au fost elaborate prin topire în plasmă de argon pentru a reduce la 

minimum riscul de impurificare a materialului pe durata procesului de elaborare. De 

asemenea, difuzia cuprului din creuzet în probă este neglijabilă deoarece creuzetul este răcit 

cu apă, iar viteza de difuzie a cuprului la temperatura camerei este redusă. Pentru prepararea 

aliajelor a fost utilizat Ni şi W de puritate 99.95%. 

În cazul probelor de Ni95W5 datorită temperaturii de topire a wolframului (3410ºC) 

mult mai mare decât a nichelului (1453ºC), wolframul se dizolvă în masa de nichel lichid fapt 

pentru care este necesară menţinerea cât mai mult timp a nichelului în stare lichidă. Astfel,  

s-au efectuat topiri succesive a probelor până la dizolvarea completă a wolframului. Pe de altă 

parte, pentru a obţine un grad ridicat de omogenitate, este necesar ca masa probei să fie 

redusă. Din acest motiv prepararea probelor a fost efectuată în două etape: în prima etapă s-au 

preparat mai multe probe de masă mică (aproximativ 10g), iar în a doua etapă aceste probe au 

fost topite împreună pentru a obţine lingourile necesare elaborării benzilor. Omogenitatea 

materialului a fost testată periodic în timpul primei etape de elaborare prin microscopie 

optică. Probele au fost topite până când, în limitele rezoluţiei microscopiei optice, nu s-a 

detectat W nedizolvat. 

După dizolvarea wolframului se schimbă creuzetul pentru a se turna materialul într-un 

lingou. Lingoul este retopit de câteva ori  pentru a se omogeniza. Datorită metodei de 

elaborare lingoul obţinut este puternic tensionat, de aceea, înainte de următoarele etape de 

prelucrare, acesta se detensionează. Detensionarea preliminară se face în vid (p=10
-7

 Torr), la 

o temperatură de 900°C timp de 2-4 ore. În următoarea etapă se realizează un semifabricat de 

secţiune pătrată (7mmx7mm) prin laminare la rece. Semifabricatul astfel obţinut este 

detensionat înainte de laminare la 850°C timp de 12 ore în vid înalt, p=10
-7

 Torr. 

  

4.3.5.2 Laminarea la rece a benzilor 

 

 Pentru laminarea probelor s-a folosit un laminor cu 4 cilindri, 2 cilindri de presiune şi 

2 cilindri activi. Gradul de reducere al secţiunii la o singură trecere a fost de 10%. Procesul de 

laminare a avut loc în paşi succesivi până la o deformare relativă de 97%. Pentru acest grad de 
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deformare grosimea finală a benzii este de 100 μm. Sensul de laminare influenţează 

omogenitatea texturii, de aceea s-a schimbat sensul de laminare la fiecare trecere.  

 

4.3.5.3 Textura de laminare 

 

Determinarea texturii de laminare s-a făcut prin difracţie de raze X. Textura în afara 

planului s-a analizat cu ajutorul scanării în θ-2θ şi a scanării în ω, iar textura în plan s-a 

determinat cu ajutorul figurilor polare şi a scanării în φ. Studiile au fost realizate pe bandă 

laminată la rece. 

Dezvoltarea texturii de laminare s-a efectuat pe benzi de Ni-W 5% at. cu un grad de 

deformare de 97%. Figura polară obţinută pentru polul (200) este prezentată în figura 4.12a 

Aşa cum se poate observa figura polară corespunde unei texturi de deformare.  

 

Figura 4.12: Figura polară obţinută pentru polul (200)  a aliajului Ni95W5 deformat cu un 

grad de deformare de 97% (a), şi poziţionarea teoretică a componentelor texturii de 

deformare de tipul β (b) [117]. 

  

 Comparând figura polară cu cea teoretică, corespunzătoare diferitelor tipuri de texturi 

(Fig. 4.12b), se observă formarea unei texturi puternice de tipul β necesară obţinerii texturii 

cubice în urma recristalizării.  

 

4.3.5.4 Tratamentul de recristalizare 

 

Transformările structurale care se produc la încălzirea materialelor ecruisate se 

realizează prin procese de difuzie şi ca atare sunt dependente de durata şi temperatura de 

încălzire. Transformările se produc în trei etape succesive şi anume [143, 145, 148]: 
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1. etapa de restaurare;  

2. etapa de recristalizare;  

3. etapa de creştere a grăunţilor.  

Aceste etape sunt ilustrate în figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13: Evoluţia microstructurii în timpul tratamentului termic. 

 

1. Restaurarea 

 

Restaurarea şi recristalizarea reprezintă procese de transformare în stare solidă care se 

produc la încălzirea materialelor metalice a căror structură a fost modificată anterior prin 

deformare plastică. Spre deosebire de alte transformări în stare solidă, restaurarea şi 

recristalizarea nu modifică natura fazelor prezente, deci nu implică transformări fazice ci 

numai transformări microstructurale; cu toate acestea efectele transformărilor asupra 

proprietăţilor materialului sunt considerabile. 

În principiu etapa de restaurare constă dintr-un proces de relaxare a tensiunilor interne 

dintr-un metal la temperaturi relativ joase de ordinul 0.1 Tt , unde Tt  reprezintă temperatura de 

topire exprimată în Kelvin. În cursul restaurării structura metalografică cu grăunţi alungiţi nu 

se modifică, ci în cadrul acestor grăunţi au loc procese de redistribuire a defectelor de reţea 

(vacante, atomi interstiţiali, dislocaţii mobile), precum şi o anumită creştere şi uniformizare a 

dimensiunii subgrăunţilor. Eliminarea tensiunilor interne în cursul restaurării practic nu 

afectează proprietăţile mecanice (ductilitate rezistenta la curgere şi rezistenţa la rupere), 

singură proprietate modificată substanţial fiind rezistivitatea electrică ce scade pană la 

valoarea anterioară deformării. 

Forţa motrice a transformărilor, atât în procesul de restaurare cât şi în cel de 

recristalizare, o constituie energia suplimentară înmagazinată în reţeaua cristalină a 

materialului metalic în cursul procesului de deformare plastică. Un material metalic deformat 

plastic este caracterizat prin valori ale rezistenţei mecanice majorate, plasticitate micşorată, 
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rezistentă electrică sporită şi un conţinut ridicat de tensiuni interne. În cadrul tratamentului 

termic numit recoacere de recristalizare are loc eliminarea tensiunilor interne cu recuperarea 

proprietăţilor anterioare aplicării deformării. Recoacerea de recristalizare se aplică fie ca 

tratament termic intermediar pentru a reda unor semifabricate plasticitatea necesară pentru 

continuarea deformării în procese cum sunt trefilarea sârmelor, laminarea la rece a benzilor 

subţiri, presarea sau ambutisarea adânca a tablelor, fie ca tratament termic final când 

produsului i se cer proprietăţi mecanice şi fizice caracteristice stării recristalizate. Prin 

alegerea condiţiilor de tratament termic recoacerea de recristalizare permite exercitarea 

controlului asupra grăunţilor. Această influenţă a procesului de recristalizare asupra 

granulaţiei trebuie luata în considerare si în cadrul altor tratamente termice ce implică încălziri 

ale aliajelor deasupra temperaturii de recristalizare a matricei, cum sunt tratamentele de 

revenire şi îmbătrânire. 

 

2. Recristalizarea  

 

Recristalizarea reprezintă fenomenul prin care metalul îşi recăpătă proprietăţile 

plastice anterioare ecruisării, în acelaşi timp dispar şi tensiunile interne. Prin încălzire creşte 

mobilitatea atomilor şi se poate reveni la o stare mai stabilă printr-o regrupare a atomilor. 

Starea ecruisată a metalelor este o stare nestabilă. O parte din lucrul mecanic connsumat prin 

deformare la rece (laminare la rece) a rămas în metal ca energie potenţială înmagazinată.  

Mecanismul recristalizării se realizează prin procese de germinare şi creştere în care 

grăunţii noi lipsiţi de tensiuni cresc din nuclee formate în matricea deformată. Orientarea 

noilor grăunţi diferă considerabil de cea a grăunţilor pe care ii consumă, ceea ce arată că 

creşterea este de tip necoerentă, producându-se prin deplasarea unor limite de grăunţi cu 

unghi mare de dezorientare care separă grăunţii vechi deformaţi. Caracterul necoeerent al 

interfeţelor între grăunţii noi recristalizaţi şi grăunţii vechi este implicat în mod necesar în 

mecanismul recristalizării. În esenţă mecanismul recristalizării constă din deplasarea unor 

interfeţe (limite de grăunte) într-un material care conţine o mare densitate de dislocaţii. În 

cursul acestei deplasări aria interfeţei creşte mărind volumul de material recristalizat. Bilanţul 

energetic al procesului este termodinamic favorabil, întrucât, deşi energia superficială creşte 

prin mărirea ariei interfeţei, această creştere este compensată de descreşterea de energie 

produsă de faptul că grăuntele recristalizat are o densitate de dislocaţii mai mică şi deci 

posedă o energie mai mică pe unitate de volum. Este evident că deplasarea interfeţelor la 

recristalizare este însoţită de anihilare de dislocaţii. Datorită structurii sale limita de grăunte 
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de tip necoeerent este capabilă să absoarbă dislocaţii fără a-şi modifica caracterul şi valoarea 

energiei pe unitate de suprafaţă, ceea ce nu e posibil pentru interfeţe de tip coerent sau 

semicoerent. La scară atomică deplasarea interfeţei între grăuntele recristalizat în creştere şi 

grăuntele deformat în curs de micşorare se realizează prin difuzie. O particularitate a 

mecanismului recristalizării, neelucidată până în prezent, o constituie faptul că densitatea de 

dislocaţii în grăunţii recristalizaţi este în toate cazurile de valoare comparabilă cu densitatea 

dislocaţiilor specifică materialelor policristaline solidificate din topitură. 

 

3. Tratamentul de recristalizare aplicat benzilor de Ni95W5 

 

Tratamentul termic al benzilor de Ni95W5 a fost efectuat într-un cuptor tubular din 

cuarţ, în care este asigurată pe toata durata tratamentului de recristalizare o atmosferă 

reducătoare compusă din Ar+12%H2.  În plus, la capatul opus al tubului pe unde sunt evacuate 

gazele, este montat un sistem de barbotaj pentru a asigura o mică suprapresiune în tubul de 

cuarţ. Diagrama termică de recristalizare este prezentată în figura 4.14. 

 

Figura 4.14: Tratamentul termic utilizat la recristalizarea benzilor. 

 

 Pentru a studia evoluția texturii de deformare într-o textură cubică, benzile au fost 

tratate la diferite temperaturi (600, 700 şi 800 ºC) în atmosferă reducătoare de Ar+12 % H2. În 

figura 4.15 sunt prezentate figurile polare pentru planul (111). Aşa cum se poate observa până 

la 700 ºC textura de deformare se conservă. În schimb proba tratată la 800 ºC prezintă textură 

cubică. Ținând cont de acest rezultat benzile de Ni95W5 au fost tratate la 900 ºC timp de 2 ore 

în vederea obținerii unei texturi cubice stabile. 

 

Ar+12%H 2 
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Figura 4.15: Figurile polare corespunzătoare polului (111) pentru trei probe Ni-W 5% at.  

recristalizate la 600 °C, 700 °C şi 800 °C. 

 

 

4.4 Caracterizarea benzilor biaxial texturate 

 

4.4.1 Caracterizarea structurală 

 

În figura 4.16 este prezentat spectrul de difracţie de raze-X pentru banda de Ni95W5 

tratată la 900 ºC timp de două ore în atmosfera reducatoare Ar+12 % H2. 

Este de notat faptul că maximul (002) este mult mai intens decât maximul (111), fapt 

ce arată  că o mare parte a cristalitelor sunt orientate în aşa fel încât au planul (002) paralel cu 

suprafaţa benzii. Raportul între intensitatea integrală a maximului corespunzător planului 

(002) şi cea a maximului corespunzător familiei de plane (111), I(200)/I(111), este de 

aproximativ 10
5
. Astfel, fracţia volumică a cristalitelor orientate cu planul (002) paralel la 

suprafaţa substratului este de 10
5 
ori mai mare. 

 

 

Figura 4.16: Spectrul de difracție θ-2θ pentru aliajul Ni-W 5% at. într-o reprezentare 

logaritmică. 
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Distribuţia unghiulară a cristalitelor în afara planului benzii a fost determinată prin 

măsurători de ω-scan atât pe o direcţie paralelă cu direcţia de laminare RD, cât şi pe o direcţie 

transversală TD. Rezultatele sunt prezentate în figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17: Distribuţia unghiulară a cristalitelor: (a) de-a lungul direcţiei de laminare şi (b) 

perpendicular pe direcţia de laminare. 

 

               Curba I(ω) este proporţională cu funcţia de distribuţie a cristalitelor în funcţie de 

unghiul ω dintre normala la planul de laminare şi normala la planul cristalin (00l). Astfel, 

lărgimea curbei I(ω) la semiînălţime FWHM (Full Width at Half Maximum), este 

proporţională cu eroarea standard (Fig. 4.17) a distribuţiei unghiulare a cristalitelor. În cazul 

benzilor de Ni95W5 FWHM are valoarea de 5,6° pe RD şi de 8,3° pe TD. Aceste valori sunt 

mai mici decât valoarea maximă acceptată de 10°. 

 Prezenţa maclelor a fost pusă în evidenţă cu ajutorul microscopiei optice. Pentru 

acest tip de analize proba a fost oxidată în prealabil la 700ºC la presiunea de 10 mTorr de 

oxigen. În figura 4.18 este prezentată imaginea la microscopul optic a suprafeţei unei benzi 

astfel tratată. 

Domeniile de formă rectangulară din interiorul unui grăunte reprezintă maclele, iar 

liniile drepte ce separă două domenii adiacente sunt planele de oglindire (Fig. 4.18). 
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Figura 4.18: Bandă oxidată pe care sunt puse în evidenţă maclele. 

 

Gradul de orientare în plan a cristalitelor a fost determinat printr-o scanare în φ prin 

polii (111). Rezultatele sunt prezentate în figura 4.19. Prezenţa unor maxime de difracţie bine 

definite la un interval unghiular 90° demonstrează o orientare în plan de tip cubică a 

cristalitelor. Ca şi în cazul scanării în ω, şi în cazul scanării în φ, profilul maximului I(φ) este 

proporţional cu curba de distribuţie a cristalitelor după unghiul φ, unde unghiul φ este unghiul 

dintre direcţia cristalină [001] şi direcţia de laminare. Măsurătorile au relevat o distribuţie în 

plan cu FWHM = 7º. 

 

 

Figura 4.19: Rezultatele scanării φ prin polii (111). 

 

4.4.2 Caracterizarea morfologică 

 

Morfologia benzilor după recristalizare a fost studiată cu ajutorul microscopiei 

electronice de baleiaj şi a microscopiei de forță atomică.  În figura 4.20 este reprezentată 

imaginea SEM  a unei benzi de Ni-W.  

Maclă (Twin) 
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Figura 4.20: Imagine SEM; morfologia unei benzi de Ni-W  după recristalizare. 

   

Limitele de cristalite ale benzii de Ni 5 % at. W, care apar în urma tratamentului de 

recristalizare, după cum se  poate observa, nu sunt profunde. Acest lucru indică faptul că 

aceste limite de grăunţi nu vor produce o discontinuitate a stratului supraconductor depus 

ulterior. 

În figura 4.21 este prezentată imaginea AFM la scară de 50×50 μ 2
 a benzii de Ni-W 

după tratamentul de recristalizare. Se observă că banda prezintă o microstructură cu o 

dimensiune medie a cristalitelor de aproximativ 20 nm. Rugozitatea suprafeţei la nivel 

macroscopic (RMS) este de 28.2 nm, fiind puternic influenţată de procesul de laminare, care 

lasă amprente longitudinale pe direcţia de laminare. Impurităţile din atmosferă şi particulele 

desprinse de pe cilindrii în timpul laminării sunt implantate în banda de Ni-W şi se pot 

observa în figurile 4.23, 4.24. Prezența acestor defecte localizate influenţează valoarea 

rugozitaţii. Din acest motiv, pentru a analiza morfologia şi topografia intrinsecă a filmului 

fără defecte de laminare sau implantare s-au căutat zone care să excludă pe cât posibil 

defectele induse prin  tehnologia obţinerii benzilor de Ni-W. Astfel zonele dreptunghiulare 

indicate în figura 4.21 reprezintă zone de la suprafața cristalitelor care exclud defectele 

longitudinale de la suprafaţă. O analiză statistică realizată pe baza unor măsuratori AFM 

efectuate în aceste zone, demonstrează o rugozitate (RMS) cuprinsă între 10-15 nm. 

 Adâncimea unei amprente longitudinale indusă de cilindri de laminare este prezentată 

în figura 4.22 (a) unde profilul 5 este trasat transversal pe direcţia de laminare respectiv 

transversal pe amprenta longitudinală. Analiza acestui profil evidențiază o diferenţă de 10 nm 

între minimul şi maximul amprentei. Valoarea rugozităţii la nivelul limitelor de cristalite este 

prezentată în figura 4.22 (b). Făcând o medie între adâncimile a patru profile trasate 

transversal pe limita dintre cristalite, se poate calcula o adâncime a limitelor de cristalite care 

se situează în jurul valorii de 30 nm. 
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Figura 4.21:  Imagine AFM 50×50 μm. Morfologia benzii de Ni-W după recristalizare. 

 

(a)  (b)   

Figura 4.22: Profilul amprentei dat de procesul de laminare (a), profilele adâncimilor dintre 

cristalite (b) 

 

  

 Valoarea relativ ridicată a rugozitații indică faptul că în aceste zone încă mai sunt 

prezente defecte locale care alterează statistica analizei rugozității. Pentru a se obține valori 

ale rugozității care să excludă influența defectelor locale s-au efectuat analize AFM pe 

suprafețe mai mici căutându-se  zone fără defecte. 

 În figura 4.23 este prezentată imaginea AFM (scara de analiză 10×5   2
) de la 

suprafața unei cristalite. Rugozitatea (RMS) globală pe suprafața scanată este de 6.6 nm. O 

analiză în zone care exclud defectele de implantare şi linii de laminare (zone pătrate în figura 

4.23) arată că rugozitatea (RMS) intrinsecă a filmului este de aproximativ 3.8 nm. 
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Figura 4.23: Imagine AFM ½ din 10×10 μm din interiorul unei cristalite. Morfologia benzii 

de  Ni-W după recristalizare. 

 

a)    b)  

Figura 4.24: Imaginea AFM  2×1 μm2 (a), profilul trasat prin impurităţile implantate (b) 

 

În figura 4.24 (a) este prezentată imaginea AFM la scara de 2×1 μ  a suprafaței unei 

cristalite. Rugozitatea RMS obținută în urma analizei este de de 0.4 nm. Prin excluderea zonei 

în care se observă implanturi se obține o valoare a rugozității de 0.16 nm. Profilul trasat prin 

cele două incluziuni prezentat în figura 4.24 (b). Confirmă prezența a două particule 

implantate în banda de Ni-W. În acest caz particulele observate au dimensiunea laterală de 

aproximativ 100 nm.  

 

4.4.3 Stabilitatea microstructurii 

 

Petru a asigura creşterea epitaxială atât a straturilor tampon, cât şi a filmului de YBCO 

este necesar ca microstructura substratului să fie stabilă la temperatura de epitaxie. Din 

această cauză s-a efectuat un studiu de stabilitate a microstructurii benzii de Ni-W. Astfel 

substratul a fost încălzit la 850 ºC şi menținut la această temperatură timp de 30 de minute. În 

acest fel au fost simulate condițiile de depunere ale filmului de YBCO, care necesită cea mai 

înaltă temperatură de depunere. 

Este cunoscut faptul că instabilitatea microstructurii este cauzată în principal de către 

creşterea cristalitelor şi deplasarea limitelor dintre cristalite la temperaturi apropiate de 

temperatura la care banda a fost cristalizată, în acest caz  900 ºC. Oricum,  faza de creştere a 
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cristalitelor prin deplasarea limitelor este mult mai lentă decât în procesul de recristalizare, 

deoarece este indusă doar de reducerea energiei de suprafaţă şi de concurenţa dintre 

cristalitele învecinate şi se manifestă la creşterea temperaturii şi a timpului. Pentru a studia 

evoluţia  creşterii cristalitelor în timp, mai multe probe au fost supuse unui tratament de 

recristalizare la temperatura de 900 ºC pentru o periodă de timp între 0 si 4 ore. Această 

temperatură a fost aleasă deoarece este puţin mai ridicată decât temperatura de depunere a 

filmului de YBCO, şi anume 850 ºC, şi totodată contribuie la o recristalizare completă a 

substratului. Analize EBSD (Electron Back Scattering Diffraction) şi SEM (Scanning electron 

microscope) au fost realizate în aceeaşi zonă, înainte şi după tratamentul de simulare la 850 ºC 

timp de 30 de minute cu scopul de a observa deplasarea limitelor cristalitelor şi posibila 

corelaţie a acesteia cu orientarea cristalitelor. 

În figura 4.25 este arătată evoluția limitei dintre cristalite pentru trei cristalite orientate 

cubic. 

 

 

Figura 4.25: Imagini SEM la aceeaşi magnitudine, a benzii de Ni-W recristalizată la 900 °C 

fără palier de menținere, înainte (a) şi după (b) tratamentul de simulare la 850 °C timp de 30 

minute. 

 

Interesant este cum efectul tratamentului de recristalizare produce fațete mai 

pronunţate pe suprafaţa cristalitei superioare precum şi la nivelul limitelor de cristalite. 

Această caracteristică apare în mod obişnuit, dar nu sistematic, pe substraturile cu textură 

cubică şi este cu atât mai pronunțată cu cât temperatura este mai mare. Figurile 4.26 şi 4.27 

prezintă hărţile EBSD faţă de direcţia normală şi imaginile SEM ale unei probe recristalizate 

la 900 ºC timp de 5 minute înainte (a) şi după (b) tratamentul de simulare. În imaginea EBSD, 

modificările microstructurale cauzate de tratamentul de simulare constau în deplasarea 

limitelor cristalitelor marcate cu A şi D. De fapt, se poate observa că cristalita C continuă să 

se mărească în timpul tratamentul de simulare, trecând prin B şi ajungând la cristalita A. 
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Figura 4.26: Hărțile EBSD a unei benzi de Ni-W recristalizate la 900 °C timp de 5 min 

înainte (a) şi (b) după tratamentul de simulare la 850 °C timp de 30 minute. Punctele 

nefolositoare sunt negre. 

 

O altă modificare microstructurală care a avut loc poate fi observată în figurile 4.26, 

4.27 şi anume cristalita de dimensiuni reduse D s-a micşorat datorită măririi cristalitelor A şi 

B.   

 

Figura 4.27: Imagini BS-SEM la aceeaşi magnitudine a probei de Ni-W recristalizată la 

900°C timp de 5 minute, înainte (a) şi după (b) tratamentul de simulare la 850 °C timp de 30 

minute. 

 

La probele rescristalizate la 900 ºC timp de 20 de minute, deplasările limitelor au loc 

doar în cazul limitelor de unghi ridicat şi pe distanţe mai mici de 0.5 μm. 

În final, probele supuse unui tratament de recristalizare la temperatura de la 900 ºC 

între 1 şi 4 ore, prezintă o microstructură complet stabilă. 
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4.5 Depunerea şi caracterizarea filmelor de TiN crescute epitaxial pe 

 substrat de NiW 

 

4.5.1 Introducere 

 

În  ultimii ani s-a demonstrat că TiN este un material foarte atractiv ca prim strat 

tampon pentru arhitecturi supraconductoare pe bază de YBa2Cu3O7-x (YBCO) [149]. Spre 

deosebire de stratul tampon oxidic, cum ar fi CeO2 YSZ, MgO etc. [150-153], TiN nu are 

nevoie de oxigen în timpul creşterii. Prin urmare, acesta poate fi utilizat ca un prim strat 

tampon, în scopul de a preveni oxidarea substratului. Mai mult la filmele de TiN depuse prin 

pulverizare, proprietăţile pot fi în mare măsură modulate prin varierea parametrilor de 

depunere, cum ar fi presiunea gazului reactiv, presiunea totală, şi temperatura substratului. 

 

4.5.2 Detalii experimentale 

 

Filmele de TiN au fost depuse prin pulverizare catodică în sistem magnetron utilizând 

o țintă de Ti de puritate 99,99% cu diametrul de 50,8 mm şi grosime de 3,18 mm. Argonul cu 

puritate de 99,999% a fost utilizat ca şi gaz de pulverizare iar azotul cu puritate de 99,999% a 

fost utilizat ca şi gaz reactiv. Depunerea a fost efectuată în atmosferă dinamică de Ar+N, 

fluxul de gaze fiind controlat cu ajutorul debitmetrelor Qualiflow AFC 50.00. Presiunea din 

incintă a fost monitorizată în timpul depunerii cu ajutorul unei sonde Pirani, calibrată în 

domeniul 10
-2

-10
-3 

Torr. 

Înainte de depunere, substraturile au fost curăţate în baie de ultrasunete cu acetonă şi 

alcool izopropilic. După montarea substratului  pe un încălzitor de tip rezistiv, incinta a fost 

vidată până la 1×10
-6

 Torr. Într-o primă etapă se introduce doar Ar (17 cm
3
/min) şi se pre-

pulverizează ţinta de TiN pentru aproximativ 10 minute, cu scopul de a elimina eventualele 

contaminări de la suprafaţa acesteia. După prepulverizarea țintei de Ti, este introdus în incintă 

N2 (1.2 cm
3
/min) iar procesul de pulverizare reactivă începe la presiunea de 2 mtorr. De 

menţionat faptul că robinetul sertar ce desparte incinta de grupul de pompaj este complet 

deschis, ceea ce asigură un flux maxim de gaze. În timpul procesului de depunere reactivă a 

nitrurii de Titan distanţa dintre ţintă şi substrat, presiunea la care are loc depunerea, debitul de 

azot şi argon, curentul de la catod (340 mA) au fost menţinute constante. Parametrii de 

depunere menţinuţi constanţi sunt prezentaţi în tabelul 4.1 iar temperatura de depunere şi 
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grosimea filmelor, parametrii ce au fost modificaţi sunt prezentaţi în tabelul 4.2 pentru fiecare 

probă în parte. 

Analiza structurii cristaline a filmelor de TiN a fost efectuată prin difractie de raze-X 

(XRD), folosind un difractometru Brucker D8 de înaltă rezoluţie, utilizând radiația Cu K 1. 

Morfologia filmelor a fost examinată prin microscopie de forţă atomică (AFM) 

VeecoDimension 3100 şi prin microscopie electronică de baleaj de înaltă rezoluție (SEM) 

LEO 1525. 

Tabelul 4.1: Parametrii de depunere pentru TiN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 4.2: Parametrii de depunere pentru fiecare probă în parte. 

Nr. 

Probă  

Materialul 

substratului 

Temperatura 

substratului [°C] 

Grosimea 

[nm] 

S1  

 

 

 

Ni-5%atW 

 

400 120 

S2 500 120 

S3 600 120 

S4 700 120 

S2.1 500 220 

S2.2 500 320 

S2.3 500 420 

S2.4 500 520 

 

 

 

 

 

 

 

Parametru Valoare 

Distanţa ţintă-substrat 

Presiunea de bază 

Presiunea de depunere 

Debit argon 

Debit azot 

Curent  

60 mm 

1.0 x 10 6
 Torr 

2 mTorr 

17 cm
3
/min 

1.2 cm
3
/min 

340 mA (106 W) 
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4.6 Depunerea şi caracterizarea filmelor epitaxiale de TiN 

 

Filmele epitaxiale de TiN au fost depuse pe substraturile biaxial texturate de NiW prin 

pulverizare catodică în curent continuu. Pentru a fi utilizat ca strat tampon, filmul de TiN 

trebuie să satisfacă câteva condiții esențiale, cum ar fi: grad de orientare ridicat, grosime mare 

pentru a constitui o barieră de difuzie eficientă şi morfologie adecvată pentru creşterea 

epitaxială a straturilor tampon consecutive. În vederea stabilirii condițiilor în care aceste 

proprietăți pot fi obținute simultan s-a efectuat un studiu de optimizare a parametrilor 

menționați. Astfel, în cadrul acestui studiu s-a analizat influența temperaturii substratului şi a 

grosimii filmului asupra proprietăților structurale şi morfologice ale filmului de TiN.  

 

4.6.1 Influența temperaturii substratului asupra proprietăților structurale şi 

morfologice ale filmului de TiN 

 

Rolul temperaturii de depunere asupra gradului de epitaxie şi a morfologiei filmelor de 

TiN a fost studiată în intervalul 400 ºC - 700 ºC. În figura 4.28 sunt prezentate spectrele de 

difracție de raze-X ale filmelor depuse la diverse temperaturi. Aşa cum se poate observa, toate 

filmele prezintă doar reflexii de tipul (h00). Acest fapt demonstrează că filmele sunt crescute 

(orientate) cu axa c perpendicular la suprafața substratului.  

Gradul de orientare în plan a cristalitelor a fost determinat cu ajutorul scanării φ în 

jurul maximului de difracţie (311), atât pentru filmul de TiN cât şi pentru substratul de NiW 

(Fig. 4.29). Maximele de difracţie sunt bine definite la un interval unghiular de 90°, ceea ce 

demonstrează o orientare în plan de tip cubic a cristalitelor.  

 

 

Figura 4.28: Difractogramele de raze-X la diferite temperaturi de depunere. 
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Figura 4.29: măsuraratorile de tip φ scan a maximului de difracţie (311) NiW şi TiN. 

 

Măsurătorile θ-2θ şi φ-scan au demonstrat că în intervalul de temperatură de la 400 °C 

la 700 °C filmele cresc epitaxial. Relaţia de epitaxie între filmul de TiN şi substratul de Ni-W 

este [100](100)TiN║[100](100) Ni-W. 

 În figura 4.30 este prezentată evoluţia parametrului FWHM în funcţie de temperatura 

la care are loc depunerea TiN pe direcţia de laminare (RD) şi transversal pe direcţia de 

laminare (TD). Din fitarea curbelor cu o funcţie de distribuţie de tip Gaussian a rezultat o 

lăţime la semiînălţime a filmului pe direcţia de laminare de 1.74° şi transversal pe direcţia de 

laminare de 2.46° iar pentru substrat pe direcţia de laminare 6.5° şi transversal pe direcţia de 

laminare de 9.74°. Acest fapt indică că filmele de TiN au o textură cubică mai pronunţată în 

comparaţie cu substratul de NiW. 

 

 

Figura 4.30: Dependenţa FWHM (jumǎtatea la semi înalţime) a maximului de difracţie TiN 

(200) în funcţie de  temperatura de depunere 
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Rezultatele măsurătorilor efectuate prin difracţie de raze-X, arată că temperatura 

optimă pentru depunerea filmelor de TiN pe substrat de NiW este de 500 °C, deoarece aceasta 

este ultima temperatură de depunere la care dimensiunea cristalitelor este încă relativ mică, 

ceea ce asigurǎ o morfologie bunǎ a suprafeţei filmului. Pentru a demonstra faptul ca filmul 

depus la 500 ºC, prezintă doar reflexii de tipul (h00) s-a efectuat o analiză EBSD pe direcția 

normală la suprafață, pe direcţia de laminare şi transversal pe direcția de laminare.  Figura 

4.31 prezintă legenda orientărilor cristalografice în funcție de culoarea atribuită fiecărei  

 

Figura 4.31: Legenda orientărilor cristalografice în funcţie de culoarea atribuită fiecărei 

orientări 

 

reflexii iar figura 4.32 prezintă hărțile EBSD. În urma indexării orientărilor cristalografice se 

poate observa că orientarea de tipul (h00) (culoarea roşie) predomină în proporție de ~95 % 

din suprafaţa totală a filmului de TiN.  

 

      

Figura 4.32: Hărţile EBSD a filmului de TiN depus la temperatura de 500 ºC pe substrat de 

N95W5. 
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Valoarea parametrului de rețea în afara planului (Fig. 4.33) a fost calculat folosind poziția 

unghiulară a maximului de difracţie TiN (200). Valorile obținute sunt apropiate de valoarea de 

4.24 Ǻ corespunzătoare stoechiometriei 1:1. O uşoară creştere a parametrului de rețea se observă 

la filmele depuse la temperaturi mai mari de 500 °C. 

Nepotrivirea parametrilor de rețea,    
  (        )   (    )

  (        )
       indică faptul 

că filmul este supus unei tensiuni, care poate explica expansiunea mică a parametrului de 

reţea în afara planului, pentru probele depuse la temperaturi ridicate (500-600 °C).  

Mărimea medie a cristalitelor a fost evaluată cu ajutorul formulei lui Scherrer [154]: 

                                   
    

     
                                                               4.21 

unde, D este dimensiunea cristalitelor [nm], măsurată pe direcţia perpendiculară pe suprafaţă, 

  este lungimea de undă a radiaţiei CuKα1, B este lăţimea la semiînalţime (FWHM) a 

profilului de difracţie în radiani, iar θ este unghiul Bragg corespunzător maximului de 

difracție (200). 

 

 

Figura 4.33: Influenţa temperaturii asupra parametrului de rețea în afara planului. 

Linia întreruptă reprezintă parametrul TiN în masiv. 

 

 În figura 4.34 este prezentată dependenţa dimensiunii cristalitelor de TiN în funcție de 

temperatura substratului de NiW în timpul creşterii. Este de remarcat că maximul coincide cu 

apariţia maximelor de difracţie policristaline. Astfel, scăderea în mărime a cristalitelor la 700 

⁰C poate fi asociată cu apariţia unei faze policristaline a TiN 
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Figura 4.24: Dependenţa dimensiunii cristalitelor de  temperatura de depunere. 

 

 

4.6.2 Influența grosimii filmului de TiN asupra gradului de epitaxie 

 

Este cunoscut faptul că în cazul creşterii epitaxiale gradul de epitaxie depinde de 

grosimea filmului. Astfel, pe măsură ce grosimea filmului creşte procesul de epitaxie se 

transforma  într-unul de creştere policristalină. În funcție de natura filmului şi de cea a 

substratului, există o grosime critică până la care procesul de epitaxie are loc. Deoarece, 

pentru utilizarea TiN ca strat tampon, este de dorit ca grosimea filmului să fie cât mai mare 

fără a afecta procesul de epitaxie, în cadrul tezei s-a efectuat un studiu în vederea determinării 

grosimii maxime până la care filmul de TiN poate fi crescut epitaxial. 

Grosimea filmelor a fost determinată cu ajutorul măsurătorilor de reflectometrie de 

raze-X (XRR). Curbele experimentale au fost fitate cu cele teoretice (Fig. 4.35), folosind 

programul Leptos (Bruker) [155] care utilizează formalismul Parratt. Rezultatele indică o rată 

de depunere de 1.4 Å/s pentru condiţiile noastre specifice de creştere. 

 

 

Figura 4.35: Curbele experimentale şi teoretice simulate; prezintă valorile grosimii filmului 

de TiN, obţinute prin reflectometrie de raze-X. 

N Material Grosime [ nm] 

1 TiN 162.95 

Sub NiW  

 



Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaţii tribologice 

97 

 

Difractogramele XRD (Fig 4.36) indică faptul că filmul îşi păstrează caracteristicile 

epitaxiale pentru grosimi de panǎ la 520 nm, fără apariţia altor faze sau orientări. 

 

 

Figura 4.36: Difractogramele XRD a filmelor de TiN de diferite grosimi. 

 

Parametrul de reţea nu prezintă nici o evoluţie clară odată cu creşterea grosimii 

filmului şi se menţine aproape de valoarea din masiv (Fig. 4.37). 

 

 

Figura 4.37: Parametrul de reţea în funcţie de grosime. 

 

Pentru determinarea orientării în afara planului, s-au efectuat măsurători de tipul ω-

scan pentru maximul de difracţie corespunzător planelor (200). Rezultatele acestor analize 

sunt prezentate în figura 4.38. Aşa cum se poate observa valoarea parametrului FWHM este 

aproximativ constantă până la grosimi ale filmului de 520 nm. Acest fapt indică că până la 

această grosime filmele depuse au un grad ridicat de epitaxie. 
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Figura 4.38: Dezorientarea în afara planului în funcţie de grosimea  filmului şi a 

substratului. 

 

Valorile FWHM au fost obținute prin fitarea de tip Gaussian curbelor de  -scan. 

  

 

4.6.3 Morfologia filmelor de TiN depuse la diferite temperaturi pe substrat de Ni-W  

 

 Se observă că odată cu creşterea temperaturii de depunere creşte valoarea rugozitatății 

şi dimensiunea cristalitelor. Valoarea rugozității în funcție de temperatura la care a fost depus 

filmul de TiN pe substrat de Ni-W şi dimensiunea medie a cristalitelor pentru fiecare 

temperatură de depunere în parte sunt prezentate în figura 4.39. În figura 4.40, în coloana din 

dreapta sunt prezentate, de asemenea, profilele cristalitelor din filmele de TiN a căror imagine 

topografică a fost prezentată în figura 4.39 coloana din stănga. Din analiza acestor profile se 

poate concluziona că odată cu creşterea temperaturii, cristalitele cresc în dimensiuni. La 

temperatura de 400 ºC rugozitatea suprafeței filmului este de 0.9 nm (RMS). Acest film 

prezintă un grad de cristalinitate redus ceea ce se poate asocia şi cu rezultatul analizei 

difractogramei de raze-X unde se observă o intensitate redusă a maximului de difracţie (200) 

aparținând TiN comparativ cu celelalte temperaturi de depunere a filmului. Creşterea 

cristalitelor la temperatura de 700 ºC cu o anumită orientare poate fi asociată cu difractograma 

de raze-X corespunzând filmului depus la 700 ºC în care se observă apariția unui maxim de 

difracţie policristalin corespunzând orientarii (111) TiN la 36.51º. 
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Figura 4.39: Rugozitatea filmelor în funcţie de temperatura de depunere. 

 

 Influența temperaturii de depunere a filmelor de TiN asupra morfologiei acestora este 

prezentată în figura 4.40. Imaginile AFM reprezintă rezultatul analizei pentru filmele depuse 

la temperaturile de 400, 600, 700 ºC. 

 

  

  

 
 

Figura 4.40: Imaginile AFM ale filmelor de TiN depuse la diferite temperaturi pe  

substrat de Ni-W. 

400 ºC 

600 ºC 

700 ºC 
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4.7 Concluzii 

 

 Studiul de optimizare a depunerii epitaxiale a filmelor de TiN prin metoda pulveriării 

catodice pe substrate biaxial texturate de NiW a evidenţiat următoarele: 

1. Temperatura optimă de depunere a filmului de TiN crescut epitaxial pe substratul de 

NiW este de 500 °C, deoarece filmele depuse la această temperatură au cea mai bună 

orientare în plan şi în afara planului având valoarea lăţimii la semiînalţime de 

aproximativ 1.74⁰ respectiv 8.68⁰. 

2. Temperatura de 500 °C este ultima temperaturǎ de depunere la care dimensiunea 

cristalitelor este aproape de cea mai mică valoare şi epitaxia este păstrată fără nici un 

semn de alte faze şi orientări. 

3. Epitaxia este păstrată în filme până la grosimea de 520 nm. 

4. Parametrul de reţea în afara planului pentru filmele depuse la temperaturi > 500 C⁰ 

este mai mare decât pentru materialul masiv, fapt care, indică că filmul prezintă o 

mică compresie în plan. 
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Capitolul 5:   

Depunerea straturilor nanostructurate  de TiN 

cu rol tribologic  

 

 

 

5.1 Elemente de tribologie 

 

Tribologia este un domeniu al ştiinţei şi tehnologiei care se ocupă cu zonele de contact 

în mişcare relativă, ceea ce înseamnă că tratează fenomenele legate de frecare, uzură şi 

lubrifiere. 

Din cele mai vechi timpuri, tribologia a jucat un rol important în evoluţia tehnologică. 

Reducerea frecării prin folosirea roţilor a oferit omului posibilitatea de a se deplasa mai mult 

şi mai repede, iar lubrifierea săniilor a făcut posibil transportul blocurilor mari de construcţii 

şi ridicarea structurilor înalte. În combinaţie cu bune cunoştinţe de inginerie tribologică, 

metalul folosit ca şi material de construcţie şi uleiul folosit ca şi lubrifiant, au netezit calea 

pentru revoluţia industrială modernă şi au permis apariţia unor noi invenţii precum rulmenţii 

de rezistenţă  mare şi frecare redusă şi roţile dinţate, componente cheie în utilajele de mare 

putere, precum e descris de către Dowson [156], Luderna [157] şi Holmberg [158]. 

Din mai multe motive, în societăţile moderne industrializate există  o necesitate din ce 

în ce mai mare pentru reducerea şi controlul frecării şi a uzurii. Câteva dintre acestea sunt: 

prelungirea duratei de viaţă a utilajelor şi a bio-sistemelor, eficientizarea motoarelor şi a 
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dispozitivelor, crearea unor produse noi şi avansate, conservarea resurselor rare, economisirea 

energiei şi creşterea siguranţei. 

Din punct de vedere istoric aceste scopuri au fost atinse prin schimbarea design-ului, 

selectarea unor materiale îmbunătățite sau prin utilizarea tehnicilor de lubrifiere. Tehnicile de 

lubrifiere includ folosirea lubrifianţilor lichizi, precum uleiurile sintetice şi minerale sau a 

lubrifianţilor solizi, precum disulfura de molibden. 

Recent s-a trecut la o nouă abordare a controlului frecării şi uzurii, şi anume aplicarea 

unor tratamente superficiale şi depunerea straturilor de acoperire. Această abordare a condus 

la dezvoltarea unei noi discipline: ingineria suprafeţelor. Această dezvoltare a fost încurajată 

de doi factori principali. Primul factor a fost crearea unor noi metode de tratare şi acoperire a 

suprafeţelor, care oferă caracteristici ale suprafeţei şi proprietăţi tribochimice care anterior nu 

erau posibile. Al doilea factor care a condus la dezvoltarea acestui domeniu a fost concluzia 

trasă de către inginerii de producţie şi oamenii de ştiinţă, şi anume că suprafaţa este cea mai 

importantă parte în marea majoritate a componentelor din inginerie. La nivelul suprafeţei apar 

cele mai multe probleme, fiind cauzate fie de uzură şi oboseală, fie de coroziune. Suprafaţa 

are o influenţă dominantă asupra duratei de viaţă, a costului şi a performanţei, incluzând şi 

întreţinerea utilajelor.  

Suprafaţa poate avea totodată şi alte atribuții importante din punct de vedere 

funcţional, care nu au legătură cu proprietăţile chimice sau mecanice, cum ar fi caracteristicile 

termice, electronice, magnetice şi optice. Controlul acestor proprietăţi ale suprafeţei fizice 

este esenţială pe durata de viaţă a produsului. Acesta este un alt motiv pentru care creşterea 

durabilităţii suprafeţei fizice prin folosirea unui strat de acoperire este  deosebit de importantă 

pentru eficienţa produsului. 

Pe de altă parte folosirea straturilor de acoperire ale suprafeţei creează posibilitatea 

unui design în care anumite proprietăţi să fie localizate acolo unde sunt necesare. Materialul 

substratului poate fi creat special pentru rezistenţă şi duritate, în timp ce stratul de acoperire 

este responsabil pentru rezistenţa la uzură, coroziune, încălzire şi pentru atingerea 

caracteristicilor de frecare necesare. 

În prezent, straturi dure precum nitrura de titan, carbura de titan şi oxidul de aluminiu 

sunt folosite de obicei pentru scule aşchietoare în industria de prelucrare a materialelor. 

Straturile de acoperire din nitrură de crom şi disulfură de molibden sunt folosite pentru scule 

de deformare a metalelor. Straturile de carbon, sub formă de diamant, foarte dure, dar totodată 

cu frecare redusă sunt depuse pe dispozitivele de stocare magnetică ale calculatoarelor pentru 

protecţia la uzură. Lentilele optice sunt produse cu straturi dure, subţiri şi transparente, 
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rezistente la eroziune. O varietate de straturi bazate pe carbon sunt folosite la componentele 

din industria auto pentru reducerea consumului de energie. În anumite aplicaţii straturile de 

acoperire sunt depuse ca straturi multi-componete, multi-strat, straturi cu gradient de 

proprietăți şi straturi tratate dual cu diferite combinaţii de materiale [159]. 

Ca o definiţie, straturile tribologice sunt acelea care sunt suficient de subţiri  pentru ca 

materialul substratului să joace un rol în performanţa la frecare şi uzură. Astfel, se exclud 

straturile care sunt suficient de groase încât există o foarte mică sau nulă influenţă a 

substratului asupra comportării tribologice, stratul acţionând de fapt ca şi materialul masiv. 

Considerând această definiţie a straturilor tribologice, atenţia se concentrează asupra 

filmelor subţiri solide care sunt de obicei în  intervalul de grosime 0.1-10 μm. Noile tehnici de 

depunere şi înţelegerea nanotribologiei au făcut posibilă depunerea unor filme eficiente 

tribologic, chiar şi la grosimi de numai 1-5 nm pentru aplicaţii cum sunt cele referitoare la 

dispozitivele de stocare magnetică (Bhushan [160]; Wang şi col. [161]). 

Acoperirile pot fi obţinute prin patru metode de bază: din fază gazoasă, din soluții, din 

medii lichide şi din solide, depinzând de starea iniţială a fazei materialului sursă (Rickerbz şi 

Matthews [162]). Definiţia de mai sus a straturilor tribologice evidenţiază că atenţia va fi 

concetrată mai ales asupra proceselor de depunere din stare gazoasă, care atrag un interes 

ştiinţific şi comercial considerabil. În particular, pricipalele straturi care vor fi considerate 

sunt acelea depuse prin tehnici asistate de plasmă, deoarece acestea pot oferi o excelentă 

aderenţă şi o morfologie structurală densă a stratului, necesare pentru aplicaţiile tribologice.  

Pentru îndeplinirea cerinţelor tribologice, suprafaţa acoperită trebuie sa aibă o 

combinaţie potrivită de proprietăţi (duritate, elasticitate, rezistenţă la forfecare, dilataţie 

termică şi aderenţă). Aşa cum este aratăt în figura 5.1, putem distinge patru zone diferite, 

fiecare având proprietăţi diferite care trebuie luate în considerare. 

O problemă pricipală în design-ul suprafeţelor este că multe dintre proprietăţile dorite, 

precum o bună aderenţă la nivelul interfaţei subrat-film, lipsa interacţiunilor de suprafaţă sau 

o duritate şi rezistenţă ridicată a stratului de acoperire sunt greu de obţinut simultan. Din acest 

motiv design-ul stratului final este întotdeauna un compromis între mai multe cerinţe tehnice 

asupra proprietăţilor stratului şi cerinţele economice asupra depunerii acestuia pe produse.  

Factorii care influenţează proprietăţile stratului sunt: caracteristicile materialului şi 

parametrii de fabricaţie a acestora, cum ar fi procesul de depunere a filmelor şi grosimea, aşa 

cum este redat în figura 5.2. Ambele determină microstructura stratului, incluzând densitatea 

acestuia, dimensiunea, limitele şi orientarea grăuntelui.   
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Figura 5.1: Proprietățile tribologice în diferite zone ale straturilor de acoperire [163] 

 

 

Criteriul de selecţie pentru alegerea unei tehnici de inginerie a suprafeţei este un 

proces complex. Adesea nu se realizează faptul că proprietăţile materialului din masiv pot fi 

deteriorate de către strat sau de către tratamentul suprafaţei.  

Au existat mai multe încercări de a concepe un proces de selecţie pentru straturile de 

acoperire a suprafeţelor. Iniţial straturile de acoperire erau văzute ca o ultimă soluţie a 

problemelor care porneau de la o proiectare nereuşită sau de la alegerea unui material 

necorespunzător.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Exemple de factori ce influenţează proprietățile filmului, Holleck [164]. 

Structuri Parametrii de fabricaţie 

Sistemul substratului   

Sistemul stratului 

Sistemul strat/substrat 

 

Microstructura Procesul de acoperire 

Grosimea stratului 

Densitatea 

Mărimea grăuntelui 

Limitele grăuntelui 

Orientatrea grăuntelui 

Proprietățile materialelor acoperite 
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De mult timp se ştie că interacţiunile tribologice la interfaţa cu zonele de contact sunt 

critice pentru multe sisteme tribologice. Deseori acestea au dus la formarea de compuşi 

stabili, după o perioadă de frecare, care conduce mai apoi la controlul comportării la uzure şi 

frecare. Aceast lucru apare în diverse aplicaţii precum: în procesele de aşchiere şi la frecarea 

lubrifiată. În cazul celei din urmă, adesea se iau măsuri pentru încurajarea formării anumitor 

compuşi specifici la nivelul interfeţei, cum ar fi folosirea aditivilor de presiune mare. 

Tehnicile avansate de inginerie a suprafeţelor permit proiectarea şi producţia unor compuşi 

precum straturile subţiri de suprafaţă, depuse înainte de utilizare, astfel asigurând controlul 

eficient al sistemului tribologic. 

Mai mult decât atât, nu doar mecanismul de alunecare este îmbunătăţit de astfel de 

posibilităţi, ci se poate modifica şi comportarea termică, schimbând atât proprietăţile difuziei 

termice, cât şi ale celei chimice. Acest lucru duce la rândul său la posibilitatea de a 

îmbunătăţii eficienţa utilajelor, având consecinţele economice avantajoase ale unei bune 

proiectări tribologice. 

Impactul economic în societate al frecării şi uzurii este imens. Costul acestora în SUA 

s-a estimat la mai mult de 100 miliarde de dolari  pe an (Blau [165]). Straturile îmbunătăţite şi 

posibilitatea de selecţie a procedurilor de depunere au dus la scăderea frecării şi uzurii. Acest 

lucru va permite o eficienţă mai bună pe o durată mai lungă de viaţă şi va oferi o reducere 

considerabilă a consumului total de energie, precum şi o reducere a costurilor datorate 

intreţinerii şi eventualelor avarii. Un obiectiv important pentru straturile tribologice este 

atingerea unei durate de viaţă extinse şi previzibile. 

 

 

5.2 Depunerea şi caracterizarea straturilor de TiN  

 

Straturile subţiri de nitrură de titan (TiN) se bucură de o largă utilizare. Ele sunt 

folosite, în principal, ca straturi rezistente la uzură, bariere de difuzie, straturi decorative şi nu 

in ultimul rând, straturi rezistente la coroziune. Principalele proprietăţi ale TiN sunt duritatea 

ridicată (~ 2300 HV) şi stabilitatea chimică deosebită.  

Straturile de nitrură de titan (TiN) depuse prin metoda depunerii fizice din fază de 

vapori (PVD), datorită unor proprietăţi remarcabile pe care le posedă (duritate ridicată, 

rezistivitate electrică mică, rezistenţă ridicată la uzură, o excelentă rezistenţă la coroziune şi 

stabilitate termică ridicată [47, 154, 166-168]) sunt tot mai utilizate în diverse aplicaţii, cum ar 
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fi: scule aşchietoare, piese solicitate la uzare, microelectronică, bijuterii artificiale, bariere de 

difuzie, electrozi pentru industria chimică etc. Straturile de TiN au o tendinţă de uzare 

prematură, în special pe substraturi mai moi, ca o consecinţă a faptului că substratul nu poate 

oferi un suport eficient pentru startul de TiN. Dezavantajul straturilor depuse prin depunere 

fizică din fază de vapori este că posedă în mod inerent microstructuri columnare care conduc 

la un număr mare de pori în stratul depus [169]. Structura columnară permite formarea de pori 

care străbat grosimea stratului, astfel încât mediul coroziv poate ataca interfaţa strat / substrat 

[170]. Prin urmare, pentru a îmbunătăţi protecţia la coroziune a substratului este importantă 

reducerea porozităţii straturilor depuse. Aceste acoperiri sunt de interes mare, deoarece 

prezintă un număr de proprietăţi similare cu ale metalelor (cum ar fi conductivitatea electrică 

bună), păstrând în acelaşi timp caracteristici ale materialelor izolatoare [171] (stabilitate 

chimică ridicată, duritate şi un punct ridicat de topire). Când este utilizată tehnica pulverizării 

catodice pentru depunerea filmelor de TiN, proprietăţile filmelor pot fi modificate în limite 

largi prin schimbarea condiţiilor de pulverizare, cum ar fi: presiunea gazului reactiv, 

presiunea totală, temperatura substratului. Prin urmare, este interesant de studiat efectul 

parametrilor de depunere asupra caracteristicilor fizice şi funcţionale ale filmelor de TiN. 

În acest studiu au fost depuse straturi de TiN pe substraturi de siliciu şi oţel. 

Morfologia suprafeţei straturilor a fost examinată prin microscopie de forţă atomică (AFM) şi 

microscopie electronică de baleaj (SEM). Investigaţiile structurale sunt efectuate prin difracţie 

cu raze X. Duritatea straturilor a fost măsurată cu ajutorul unui nanoindenter, iar aderenţa 

stratului de TiN la substrat a fost determinată prin amprentarea cu durimetrul cu con 

Rockwell. Rezistenţa stratului la uzare a fost determinată cu ub triboetru tip “bilă pe disc”. 

Din analiza difractometrică s-a stabilit că straturile depuse au structură cristalină cu mărimea 

de grăunte sub 100 nm putând fi încadrate din acest punct de vedere în categoria 

nanomaterialelor. 

 

5.2.1 Detalii experimentale 

 

Straturile de TiN au fost depuse prin metoda pulverizării catodice reactive în sistem 

magnetron. Sistemul are ca sursă de pulverizare un magnetron plan circular răcit cu apă. Ţinta 

de Ti are o puritate de 99.99 %, iar diametrul ţintei este de 50,8 mm şi grosimea de 3,18 mm. 

Ca şi gaz de pulverizare a fost folosit argon cu o puritate de 99,999 %, iar ca şi gaz reactiv a 

fost folosit azot cu puritate de 99,999 %. Ambele fluxuri de gaze, au fost controlate cu 
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regulatoare de debit tip Qualiflow AFC. Presiunea în incintă a fost măsurată cu un 

vacuumetru cu traductor convectiv şi de ionizare tip InstruTech. 

Presiunea din incinta de pulverizare înaintea începerii procesului de depunere a fost 

1,0 × 10
-6

 torr. În incintă a fost introdus argon (17 cm
3
/min.) iar ţinta a fost prepulverizată în 

atmosferă de argon timp de 5 minute la o putere de 200 W pentru a îndepărta stratul de oxid şi 

eventualele impurităţi de pe suprafaţa ţintei. După prepulverizare, în incintă s-a introdus azot 

cu un debit de 1,2 cm
3
/min după care s-a pornit procesul de pulverizare reactivă la presiunea 

de 1 mtorr. Presiunea de depunere, debitele  de argon şi azot şi curentul la catod (340 mA) s-

au menţinut constante în timpul depunerii. Substraturile au fost curăţate înainte de depunere în 

baie cu ultrasunete folosind acetonă şi alcool izopropilic. Condiţiile de depunere sunt 

prezentate în tabelul 5.1 şi tabelul 5.2.  

Analiza structurii cristaline a filmelor de TiN a fost efectuată prin difractie de raze-X 

(XRD), folosind un difractometru Brucker D8 de înaltă rezoluţie, utilizând radiația Cu K . 

Morfologia filmelor a fost examinată prin microscopie de forţă atomică (AFM, 

VeecoDimension 3100) şi prin microscopie optică (Zeiss Axioscop 2 MAT). Duritatea a fost 

măsurată cu ajutorul unui nanodurimetru “Nano Indenter G200 (Agilent Technologies)”. 

Încercările de rezistenţă la uzare au fost efectuate pe un tribomentru de tip „bilă-disc”, s-a 

determinat gravimetric pierderea de masă iar urma uzurii a fost analizată şi măsurată prin 

microscopie optică. De asemenea a fost determinată şi aderența straturilor de TiN depuse pe 

substrat de oțel C45 prin metoda amprentării folosind un durimetru cu con (Rockwell).  

Caracterizările morfologice şi structurale, precum şi măsurătorile de duritate au fost 

efectuate pe straturile de TiN depuse pe substrat de siliciu cu orientarea (100). Straturile de 

TiN au fost depuse şi pe substrat de oțel pentru a facilita încercările de aderenţă şi rezistenţă 

la uzare. După debitare, substraturile de oţel au fost şlefuite cu hârtie abrazivă clasa de finețe 

600, 800, 1000, 1200, după care au fost lustruite pe pâslă îmbibată cu emulsie de alcool şi 

alumină cu granulaţie de 1 μm. Ulterior substraturile au fost curăţate în baie cu ultrasunete 

folosind acetonă şi alcool izopropilic. Substratul de oţel nu a fost supus unui tratament de 

călire, duritatea lui fiind, de 160 HV. În aceste condiţii, rezultatele sudiului putând fi utilizate 

şi la depunerea straturilor de TiN pe materiale moi, cum ar fi de exemplu aliajele de aluminiu. 
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                 Tabelul 5.1: Parametrii de depunere a straturilor de TiN. 

Parametru Valoare 

Distanţa între ţintă şi substrat 

Presiunea de bază 

Presiunea de lucru 

Debitul de Ar 

Debitul de N 

Curent constant 

60 mm 

1.0 × 10
-6

 Torr 

2; 1 mtorr 

20; 17 cm
3
/min 

1.2; 1.6  cm
3
/min 

340 mA (106 W) 

 

Tabelul 5.2: Parametrii de depunere a straturilor de TiN pentru setul de probe P1-P15. 

Nr. 

Probă  

Materialul  

substratului 

Temperatura  

substratului 

[°C] 

Tensiunea de 

polarizare  

[-V] 

Curentul în 

solenoid  

[A] 

Grosimea  

Stratului  

Presiunea 

de lucru 

[mTorr] 

P1 Si 100 - -  

160±5 

[nm] 

 

 

 

 

     2,0 

P2 Si 300 - - 

P3 Si 100 -90 - 

P4 Si 300 -90 - 

P5 Oţel 300 - - 490±10 

[nm] P6 Oţel 300 -90 - 

P7  

 

 

Siliciu 

şi 

Oţel C45 

100 - -  

 

 

 

2.6±0.2 

[μm] 

 

 

 

 

 

1,0 

P8 200 - - 

P9 300 - - 

P10 100 -80 - 

P11 200 -30 - 

P12 300 -80 - 

P13 300 -30 - 

P14 200 -30 4 

P15 300 -30 4 

 

 

5.2.2 Determinarea grosimii filmelor  

 

Rata de depunere a fost determinată cu ajutorul măsurătorilor de reflectometrie cu 

raze-X (XRR). Curbele experimentale au fost fitate cu cele teoretice (Fig. 5.6), folosind 

programul Leptos (Bruker) [155] care utilizează modelul Parratt. Rezultatele indică o viteză 

de depunere de 1.4 Å/s pentru depunerile la presiunea de 2 mtorr şi 4.58 pentru depunerile la 

presiunea de 1 mTorr. 
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Din rezultatele analizei de reflectometrie cu raze-X rezultă că grosimea filmelor P1-P4 

este de 160±5 nm şi grosimea filmelor P5-P6 este de 490±10 nm. Densitatea stratului de 

nitrură de titan a fost calculată ca având valoarea 5.16 g/cm
3
, foarte aproape de cea teoretică 

(5.24 g/cm
3
). 

Pentru probele P7-P15 s-a determinat o viteză de depunere de 4.58 Å/s. Creşterea 

vitezei de depunere este o consecinţă a reducerii presiunii în incinta de depunere de la 2 la 1 

mtorr şi de remagnetizarea magneţilor din componenţa magnetronului. 

 

 

Figura 5.3: Curbele experimentale şi teoretice simulate, obţinute prin reflectometrie  

de raze-X. 

 

Grosimea filmelor de TiN depuse pe probele P7-P15 a fost măsurată cu ajutorul 

microscopiei electronice de baleaj. Astfel, în urma măsurătorilor a rezultat că straturile de TiN 

au grosimea de 2,6±0,2 μm. În figura 5.4 sunt perezentate imaginile SEM corespunzătoare  

probei P8.  

 

  

Figura 5.4 Imaginile SEM ale stratului de TiN depus pe proba P8 (siliciu)  

în secţiunea de rupere. 
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Cercetările privind depunerea şi caracterizarea straturilor de TiN cu structuri 

nanometrice pentru aplicaţii tribologice au fost împărţite pe doua direcţii experimentale.  

Într-o prima directie  au fost depuse straturi de TiN cu grosimi de 160±5 nm şi 490±10 

nm pe substraturi de siliciu şi oţel. Starturile depuse pe siliciu sunt caracterizate din punct de 

vedere structural şi morfologic, iar cele depuse pe substrat de oţel au fost supuse unor teste de 

aderenţă prin amprentare. 

Într-o linie experimentală secundă au fost  depuse straturi de TiN cu grosimea de 

2.6±0.2 pe substraturi de siliciu şi oţel. Straturile depuse pe siliciu sunt analizate din punct de 

vedere morfologic şi structural, tot pe aceste straturi s-au efectuat măsurătorile de duritate iar 

pe straturile depuse pe substraturi de oţel au fost efectuate teste de aderenţă şi uzare. 

 

5.2.3 Caracterizarea morfologică a straturilor de TiN 

 

Analiza prin microscopie de forţă atomică (AFM) a urmărit evaluarea influenţei unor 

parametri importanţi ai procesului de depunere (temperatura, polarizare substratului) asupra 

morfologiei suprafeţei şi a rugozităţii filmelor de TiN.  

 Rugozitatea suprafeţei, marime importantă pentru aplicaţiile tribologice, a fost 

apreciată prin rugozitatea medie pătratică (RMS) şi rugozitatea maximă (Rmax). Valorile 

acestor parametri pentru probele P1-P6 sunt prezentaţi în figura 5.5 iar în figura  5.4 sunt 

prezentate imaginile AFM ale suprafeţei filmelor. 

 Din măsuratorile efectuate pe filme foarte subţiri (160 nm), depuse fără polarizarea 

substratului pe probele P1-P2, se constată că rugozitatea scade odată cu creşterea temperaturii. 

Un efect mult mai puternic asupra rugozitaţii îl are tensiunea de polarizare. Astfel, polarizarea 

substratului la – 90 V conduce la o reducere a rugozitaţii cu circa un ordin de mărime (probele 

P3 şi P4). 

 Efectul polarizării susbstratului asupra rugozitaţii se menţine şi în cazul filmelor cu 

grosime mai mare (490 nm) aşa cum se poate observa din măsuratorile efectuate pe probele 

P5 şi P6.   
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Figura 5.4: Imagini AFM 2D şi 3D a filmelor de TiN depuse pe probele P1-P6 

Proba 

Nr. 

Imagini AFM 3D 

Dimensiune 1x1 μm 

Imagini AFM 2D 

Dimensiune 1x1 μm 

P1 

  

P2 

  

P3 

  

P4 

  

P5 

  

P6 
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Figura 5.5: Rugozitatea RMS şi Rmax în functie de temperatura şi de polarizarea substratului. 

 

Influența temperaturii de depunere a filmelor de TiN cu grosime de 2.6 μm asupra 

morfologiei acestora, este prezentată în figura 5.6. Imaginile AFM reprezintă rezultatul 

analizei pentru filmele depuse la temperaturile de 100, 200, 300 ºC, respectiv a probelor P7, 

P8, P9. Se observă că în intervalul 100-300 ºC, are o influenţă minoră asupra rugozităţii RMS, 

aceasta variând foarte puţin (12-14.5 nm) 

 

 

   

100 ºC 

       
 

                

200 ºC 

 
 

              

300 ºC 

 
Figura 5.6: Imaginile AFM ale filmelor de TiN depuse la 

100, 200 şi 300 °C.  

 

Filmul depus la temperatura de 100 ºC cu polarizare negativă de -80 V (Fig. 5.7) nu a 

putut fi analizat din punct de vedere morfologic prin microscopia de forţă atomică, deoarece 



Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaţii tribologice 

113 

 

prezintă exfolieri masive, implicit rugozitate foarte mare. Acest fenomen se datorează 

tensiunilor remanente acumulate în film. Este bine cunoscut faptul că depunerile efectuate la 

temperaturi scăzute împiedică mobilitatea atomilor de a migra pe suprafaţa substratului, iar în 

combinaţie cu polarizarea negativă excesivă de -80 V duce la formarea tensiunilor remanente 

foarte mari, care pot conduce la fisurarea şi exfolierea stratului.  

 

 

 

       100 ºC, -80 V 

 

Figura 5.7: Imaginea optică a filmului depus la 100 ºC cu polarizare -80V 

 

Prin creşterea temperaturii de depunere la 200 ºC respectiv 300 ºC s-au redus 

tensiunile remanente din starturile de TiN iar filmele nu au mai prezentat urme de exfoliere. 

Mai mult, filmul depus la 300 ºC cu polarizare -80 V (Fig. 5.8) prezintă o suprafaţă extrem de 

netedă cu o rugozitate de numai 2.2 nm. 

 

 

 
           200 ºC, -30 V 

 
 

 
           300 ºC, -80 V 

 
 

 
           300 ºC, -30 V 

 
Figura 5.8: Imaginile AFM ale filmelor de TiN depuse la 200 şi 300 ºC cu 

polarizare negativă de -30 V şi -80 V 
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 Filmele depuse pe probele P14 şi P15 (Fig. 5.9) la 200 ºC şi 300 ºC sunt polarizate 

negativ la -30 V. La aceste probe, suplimentar s-a montat în spatele substatului un solenoid 

care generează un câmp magnetic ce creşte densitatea fluxului ionic la nivelul substratului. 

Curentul în solenoid a fost de 4 A în ambele cazuri. Filmele de TiN astfel obţinute au o 

rugozitate medie de 6,4 nm respectiv 4,5 nm (RMS). 

 

 

 

    200 ºC, -80 V, 4 A 

 

 

 

    300 ºC, -30 V, 4 A 

 

Figura 5.9: Imaginile AFM ale filmelor de TiN depuse la 200 ºC şi 300 ºC cu polarizare 

negativă de -30 V şi curent în solenoid de 4 A. 

 

 Comparând morfologia suprafeţei filmelor depuse pe probele P8 şi P14 respectiv P9 şi 

P15 se poate observa că probele polarizate la care s-a adăugat solenoidul, prezintă o suprafaţă 

mai netedă, dimensiuni ale cristalitelor sunt mai mici şi rugozitate mai mică faţă de cele 

depuse fără polarizare. În schimb, la aceiaşi tensiune de polarizare (-30 V), datorită 

intensificării bombardamentului ionic prin utilizarea solenoidului, rugozitatea este ceva mai 

mare. 

Valorile rugozităţii probelor P7-P15 sunt centralizate în tabelul 5.3. Valoarea 

rugozităţii probei P10 nu a putut fi măsurată prin microscopie de forţă atomică deoarece a 

prezentat exfolieri masive, implicit rogozitate foarte mare. 

 

Tabelul 5.3: Valorile rugozităţii probelor P7-P15. 

Nr.  

probă 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rugozitatea 

medie [nm] 
12 14.5 12.7 -- 5.1 2.2 4.7 6.4 4.5 

Rmax [nm] 115 137 136 -- 51 22 44 51 37 
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5.2.4 Caracterizarea structurală  a straturilor de TiN 

 

Figura 5.10 prezintă difractogramele straturilor de TiN cu grosimea de 160 nm depuse 

pe siliciu (100). Din analiza acestor difractograme pot fi trase unele concluzii cu privire la 

influenţa parametrilor procesului de depunere (temperatura substratului, polarizarea 

substratului), asupra orientării cristalitelor şi a dimensiunii medii a grăunților. 

În ceea ce priveşte filmele de TiN depuse pe substraturi nepolarizate, orientarea 

graunților este distribuită în mod aleatoriu pentru stratul depus la 100 °C (proba P1) şi se 

observă o tendință de texturare (200) odata cu creşterea temperaturii la 300 °C (Fig. 5.11). 

Prin polarizarea substratului la -90 V, datorită creşterii semnificative a energiei ionilor, 

se observă o schimbare puternică în orientarea cristalitelor de TiN. Astfel, la o temperatură de 

100 °C, stratul de TiN prezintă o texturare completă (111), celelalte două maxime de difracţie 

(200) şi (220) fiind complet absente. La o temperatură de 300 °C pe difractograme apar numai 

maximele de difracție corespunzătoare planelor cristalografice (111) şi (220) (Fig. 5.12). 

 

  

Figura 5.10: Difractogramele filmelor de TiN 

depuse pe substrat de Si fară polarizare la  

100 °C si 300 °C. 
 

Figura 5.11: Difractogramele filmelor de TiN 

depuse pe substrat de Si cu polarizare 

negativă -90 V la 100 °C şi 300 °C. 
 

 

Figura 5.12 reprezintă difractogramele straturilor de TiN cu grosimea de 490 nm 

depuse pe substrat de oţel la temperatura de 300 ºC. Filmele depuse pe oţel prezintă o 

orientare aleatorie a cristalitelor de TiN în lipsa polarizării substratului şi dispariția reflexiei 

(200) în prezenţa polarizarii. În consecință, la aceste temperaturi relativ scăzute de depunere, 

natura substratului are o influență minoră asupra texturării straturilor de TiN. 
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Figura 5.12: Difractogramele filmelor de TiN depuse pe substrat de oţel carbon  cu şi fără 

polarizare negativă la 300 °C. 

 

Pe baza rezultatelor obținute prin analiza cu difracție de raze X se poate concluziona 

că textura stratului de TiN variază de la o orientare aleatoare a cristalitelor la o texturare 

puternică de-a lungul unei anumite direcţii cristalografice, prin modificarea corespunzătoare a 

temperaturii substratului şi condițiilor de bombardament ionic. 

Figura 5.13 prezintă difractogramele straturilor de TiN cu grosimea de 2.6 μm depuse pe 

siliciu (100). În ceea ce priveşte filmele de TiN depuse pe substraturi nepolarizate la 100, 200 

şi 300 °C, se observă o creştere în intensitate a maximului (220). Creşterea temperaturii 

substratului de la 100 la 300 °C conduce la o uşoară creştere a raportului între intensităţile 

liniilor de difracţie (200) şi (111). 

 

 

Figura 5.13: Difractogramele XRD ale  filmelor de TiN pentru probele P7-P15. 
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Maximul de difracţie (111) este prezent în toate straturile, dar cu o mai mare 

intensitate la straturile depuse cu polarizare. La stratul depus la temperatura de 300 °C cu 

polarizare -80 V se observă o texturare puternică pe direcţia (111) iar maximul de difracţie 

(200) este complet absent. Prin creşterea temperaturii, aplicarea tensiunii de polarizare şi 

creşterea densităţii fluxului ionic la nivelul substratului intensitatea maximului de difracţie 

(200) scade, dar apare cel corezpunzător planului cristalografic (331). 

 

5.2.5 Dimensiunile grăunţilor 

 

Dimensiunile grăunţilor au fost evaluate prin intermediul formulei lui Scherrer: 

       
    

     
                                                5.1 

unde D este dimensiunea medie a grăunților [nm], măsurată pe direcția perpendiculară la 

suprafață, λ este lungimea de undă a radiației CuKα (0,15406 nm), B este lățimea completă a 

liniei de difracție la jumătatea intensității în rad, şi θ este unghiul de difracție Bragg 

corespunzător maximului de difracție considerat. Dimensiunea grăunților a fost determinată 

pe baza linie de difracție (111) care este prezentă în toate cele 15 filme. Pentru filmele cu 

grosime de 2.6 μm s-a determinat dimensiunea grăunţilor şi pe baza liniei de difracţie (200).   

Valoarea lui B utilizată în relația (5.1) a fost determinată pe baza lățimii măsurate Bm 

a linia de difracție şi extinderea liniei instrumentale (B = Bm - Be). Be a fost determinată prin 

măsurarea lățimii liniei de difracție care corespunde cu planul cristalografic (400) al unui 

substrat de siliciu monocristalin (Be = 0,21
 o

). 

Pentru o determinare mai exactă a pozițiilor liniilor spectrale şi valoarea lui Bm a fost 

folosit pachetul software Microcal Origin 6.0. 

În tabelul 5.4 sunt prezentate valorile dimensiunilor medii ale grăunților pentru 

probele P1-P6 determinate pe baza liniei de difracţie (111). O primă concluzie care se poate 

desprinde din analiza acestor date este aceea că toate filmele depuse au structură 

nanocristalină. Deoarece efectul tensiunilor remanente asupra lărgimii liniei de difracţie nu a 

fost cuantificat, este posibil ca dimensiunea reală a grăunţilor să fie ceva mai mare. 

 

Tabelul 5.4: Marimea grăunţilor (D) masurată pe probele P1 – P6. 

Proba P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Bm  [°2 θ] 0,428 0,596 0,401 0,979 0,539 0,827 

θ [°] 18,217 18,614 18,451 18,221 18,523 18,382 

D [nm] 24,7 9 17,7 5,3 10,4 6,7 
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Din figura 5.14 se observă o puternică influenţă a temperaturii asupra dimensiunilor 

cristalitelor, creşterea temperaturii de la 100 ºC la 300 ºC determinând o reducere de aproape 

3 ori a dimensiunii de grăunte. Prin polarizarea substratului la -90 V, dimensiunea de grăunte 

se reduce şi mai mult.  

 

 

Figura 5.14: Dimensiunea cristalitelor în funcție de temperatură şi de polarizarea 

substratului. 

 

Dimensiunea medie a grăunților aparţinând straturilor depuse pe probele P7-P15 au 

fost determinate pe baza maximelor de difracție (111) şi (200) care sunt prezente în toate cele 

nouă filme cu excepţia probei P12. Maximele de difracţie corespunzătoare reflexiilor (111) 

respectiv (200) au fost mai apoi fitate cu ajutorul programului TOPAS cu funcţii liniare 

pseudo-voigt, între funcţiile Lorentz respectiv Gauss. De asemenea au fost generate automat 

valorile erorilor pentru fiecare orientare a cristalitelor. Programul permite prelucrarea 

automată a datelor, generând rezutatele cu privire la dimensiunea grăunţilor şi valorile 

erorilor. 

În tabelul 5.5 sunt prezentate valorile dimensiunilor grăunților pentru probele P7-P15.  

Rezultatele măsurătorilor AFM, respectiv a rugozităţii şi rezultatele masurătorilor de 

difractie cu raze X cu ajutorul cărora s-a calculat dimensiunea cristalitelor corespunzătoare 

maximelor de difracţie (111), (200) sunt prezentate în figura 5.15. 
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Tabelul 5.5: Marimea grăunţilor (D) masurată pe probele P7 – P15. 

Nr.  

probă 

Dimensiunea cristalitelor 

corespunzător maximului  

de difracţie (111) 

Dimensiunea cristalitelor 

corespunzător maximului  

de difracţie (200) 

Rugozitatea  

RMS [nm] 

7 22.3 20.6 12 

8 21.5 20.7 14.5 

9 21.1 21.9 12.7 

11 18.7 15.6 5.1 

12 11.9 -- 2.2 

13 19.5 17.6 4.7 

14 17.6 14.1 6.4 

15 17.4 13.5 4.5 

 

 

 

Figura 5.15: Dimensiunea cristalitelor corespunzătoare maximelor de difracţie (111), (200) 

şi rugozitatea filmelor P7-P15 

 

Prin compararea dimensiunilor cristalitelor cu rugozitatea straturilor de TiN, se poate 

observa că există o concordanţă între acestea. Prin modificarea parametrilor de depunere este 

influenţată atât valoarea rugozităţii cât şi dimensiunea cristalitelor.  

Pentru straturile depuse la temperaturile 100 şi 300 ºC adică pe probele P7 şi P8 se 

observă o creştere a valorilor rugozităţii care este dată de creşterea în dimensiuni a 

cristalitelor cu orientarea (200). Aplicând o tensiune de polarizare de -30 V, respectiv de -80 

V, (P11, P12) se observă o scădere drastică a rugozităţii şi a dimensiunilor cristalitelor. Pentru 

proba P12 (300 ºC, -80 V) maximul de difracţie (200) este complet absent iar dimensiunea 

cristalitelor, corespunzătoare  maximului de difracţie (111) inregistrează valoarea de 11,9 nm. 
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Această combinaţie a parametrilor de depunere, 300 ºC cu polarizare negativă de –80 V, 

conduce la creşterea mobilităţii atomilor pe suprafaţa stratului de TiN în curs de formare. 

Temperatura de 300 ºC oferă o oarecare mobilitate a atomilor, în timp ce prin aplicarea 

suplimentară a unei tensiuni de polarizare (-80 V) creşte energia ionilor care bombardează 

stratul în curs de formare, astfel se amplifică mobilitatea atomilor.  

Creşterea straturilor de TiN pe probele P14 şi P15 este influenţată, pe lânga 

temperatură şi polarizare şi de creşterea densităţii fluxului ionic în apropierea substratului prin 

amplasarea unui solenoid în spatele substratului. De remarcat este faptul că dimensiunile 

cristalitelor acestor straturi, prezintă o diferenţă mare între dimensiunile cristalitelor cu 

orientarea (111) faţă de cele cu orientarea (200). Corelând aceste rezultate cu cele prezentate 

în difractogramele de raze X (Fig. 5.13), unde se observă o texturare mai puternică pe direcţia 

(111) la probele P14 şi P15, se poate concluziona că marea majoritate a cristalitelor au 

orientarea (111). Această orientare preferenţială a cristalitelor pe direcţia (111) este foarte 

importantă pentru straturile de TiN cu rol de strat tribologic.  

 

5.2.6 Determinarea durităţii  

 

Duritatea şi modulul de elasticitate au fost determinate  pentru probele cu grosimea de 

2.6±0,2 μm, cu un nanodurimetru “Nano Indenter G200 (Agilent Technologies)”. 

Măsurătorile au fost realizate în regim dinamic, cu ajutorul tehnicii Continuous Stiffness 

Measurement (CSM) (prin măsurarea continuă a rigidităţii contactului în funcţie de 

adâncimea de pătrundere a varfului indentor în probă). A fost utilizat un vârf indentor de tip 

Berkovich cu raza nominală de 20 nm. Frecvenţa de oscilaţie în tehnica CSM: 45 Hz, 

amplitudinea: 2 nm, coeficientul Poisson pentru materialul TiN 0,25. Rezultatele sunt 

măsurate pe palierul de adincimi 200-300 nm, palier care a fost selectat şi pe baza informaţiei 

privind  grosimea straturilor. 

 În figura 5.16 sunt prezentate valorile măsurătorilor de nanoduritate determinate 

pentru probele P7-P15. Excepţie face proba P10 care a prezentat exfolieri semnificative 

datorate temperaturii scăzute şi polarizării negative din timpul procesului de depunere. 

Măsurarea nanodurităţii pe această probă ar fi dificil de realizat şi nu ar fi relevantă din cauza 

stratului exfoliat. 

 Straturile de TiN depuse pe probele P7, P8 şi P9 la temperatuile de 100, 200 respectiv 

300 °C prezintă o valoare a durităţii cuprinsă între 22 şi 25 GPa, duritatea în acest caz fiind 

influenţată doar de temperatura la care au fost depuse.  
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 Probele P11, P12 şi P13 au o valoare a durităţii cuprinsă între 30 şi 32 GPa. Creşterea 

valorilor durităţii în aceste cazuri este asociată cu aplicarea tensiunii de polarizare care reduce 

dimensiunea cristalitelor, astfel obţinându-se straturi mult mai dure. 

 În ceea ce priveşte straturile depuse pe probele P14 respectiv P15,  prezintă o duritate 

remarcabilă de 34, 35 GPa, aceste două straturi de TiN fiind cele mai dure din totalul de 9 

probe analizate în cadrul acestui studiu. Aceste straturi au fost puternic influenţate de 

creşterea bombardamentului ionic, prin polarizarea negativă de -30 V la care s-a adăugat şi o 

intensificarea a densităţii ionilor din apropierea substratului, prin utilizarea unui solenoid în 

spatele substratului. Aşa cum s-a observat la studiul dimensiunilor cristalitelor (Fig. 5.15), la 

aceste probe, cea mai mare parte a suprafeţei este constituită din faţete cu orientarea (111). 

Duritatea mare pe care o prezintă aceste straturi este datorată în mare parte de creşterea 

preferenţială a cristalitelor după direcţia [111], dar şi datorită densificării straturilor în urma 

bombardamentului ionic. 

 

 

Figura 5.16: Duritatea şi modulu de elasticitate pentru probele P7-P15 

 

Rezultatele măsurătorilor de nano-duritate prin nano-indentare arată valori cuprinse 

între 24-35 GPa. În funcţie de parametrii depunerii şi a nano durităţii măsurate, rezultatele se 

pot clasifica în 3 grupe (Fig. 5.16). Aceste grupe reflectă: influenţa temperaturii, influenţa 

polarizării şi influenţa creşterii densităţii fluxului ionic de la nivelul substratului. Studiul 

efectuat permite identificarea condiţiilor care conduc la duritate maximă.   

 Modulul de elasticitate Young (Fig. 5.16) a straturilor depuse pe probele P7-P15 

variază între 382 şi 422 GPa, ceea ce concordă cu datele din literatură ~400 GPa.  

I 

II 

III 
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În Anexa III sunt prezentate pe larg rezultatele măsurătorilor de duritate şi a modulului 

de elasticitate pentru cele două, cele mai reprezentative probe din punct de vedere al durităţii. 

 

5.2.7 Determinarea comportării la uzare  

 

Încercările la uzare au avut ca principal scop obţinerea unor date comparative cu 

privire la rezistenţa la uzare a straturilor obţinute prin depunere din fază de vapori. Date fiind 

diferenţele importante care există între rezistenţa la uzare a TiN în funcţie de condiţiile de 

depunere a acestora. Încercările s-au efectuat în condiţii de frecare uscată. 

Pentru efectuarea acestor încercări a fost realizat un tribometru de tip „bilă pe disc” 

prezentat în § 2.6. Încercările la uzare s-au efectuat în regim de frecare uscată în următoarele 

condiţii experimentale: diametrul urmei de uzare 14 mm, viteza de alunecare 0.2 m/s, forţa 

normală 2 N şi distanţa parcursă de bilă pe suptafaţa stratului 100 m. În timpul încercărilor 

preliminare s-a constatat că pentru distanţe mai mari, adâncimea urmei de contact depăşeşte 

sensibil grosimea stratului, iar rezultatele obţinute nu mai reflectă în mod corespunzător 

grosimea straturilor testate. 

După efectuarea încercărilor, probele au fost examinate cu ajutorul microscopului 

optic, astfel a fost măsurată lăţimea urmei de contact de pe suprafaţa probei iar prin 

determinarea gravimetrică a fost calculată pierderea de material. În figura 5.17 sunt prezentate 

grafic pierderile gravimetrice iar în figura 5.18 sunt prezentate lăţimile urmelor de contact de 

pe suprafaţa probelor luate în studiu.  

 

 

Figura 5.17: Pierderea de masă înregistrată pentru probele P7-P15 şi pentru proba de oţel 

neacoperită P0. 
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Figura 5.18: Lăţimea urmelor de uzare pentru probele P7-P15 şi pentru proba de oţel 

neacoperită P0. 

 

 Comparând  rezultatele comportării la uzare determinate atât prin metoda gravimetrică 

cât şi prin măsurarea lăţimii urmeror de uzare, se poate observa că cele două grafice astfel 

rezultate prezintă aceeaşi alură.  

Rezultatele astfel obţinute arată că prin modificarea parametrilor de depunere, 

rezistenţa la uzare a straturilor de TiN este puternic influenţată. Astfel, cea mai mare valoare a 

lăţimii urmei de uzare s-a înregistrat pe proba depusă la temperatura de 100 ºC (P7), foarte 

apropiată de valoarea lăţimii urmei de uzare de pe proba neacoperită (P0). Odată cu creşterea 

temperaturii de depunere, scade lăţimea urmei de uzare, stratul fiind mai aderent (P7-P9). La 

temperatura de 300 ºC în combinaţie cu o polarizare de -30, -80 V se obţin straturi aderente şi 

cu o duritate 30-32 GPa (P12, P13). Adăugând  influenţa solenoidului se obţin cele mai bune 

rezultate ale testului de uzare, care sunt în strânsă legătură cu rezultatele duritătii 34.8 GPa.  

 Cele mai reprezentative imagini de microscopie optică ale urmelor de uzare aparţinând 

straturilor de TiN depuse pe probele P7 şi P15 sunt prezentate în figura 5.18. Se observă din 

imaginea probei depuse la temperatura de 100 ºC (P7) că stratul de TiN este îndepărtat 

complet iar uzura a început să lase urme în substratul de oţel. Acest strat prezintă cele mai 

slabe rezultate de aderenţă la substrat, duritate mică şi rugozitate mare. Opusul acestui strat 

este stratul de TiN depus la 300 ºC cu polarizare de -30 V şi cu influenţa solenoidului (P15). 

Acest strat prezintă cea mai bună comportare la uzare, fapt care se datorează aderenţei 

excelente, durităţii foarte bune 34.8 GPa şi a rugozităţii scăzute.  
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Proba Parametrii 

depunerii 

Imaginile optice ale urmelor  

de uzură 

Imaginile fotografice 

ale probelor 

 

 

P7 

 

 

100 ºC 

  

 

 

P15 

 

 

300 ºC, -30 V, 4 A 

  

Figura 5.19: Imaginile optice şi fotografice ale urmelor de uzură pe probele P7 şi P15. 

 

 În concluzie, studiul efectuat arată că în condiţiile unui bombardament ionic cu 

energie moderată şi densităţi ridicate ale fluxului ionic se pot depune straturi de TiN cu 

rezistenţă foarte bună la uzare prin frecare uscată chiar şi în condiţiile unor temperaturi 

scăzute de depunere (300 ºC). Astfel comportarea bună la uzare arată că utilizarea acestor 

straturi se poate extinde la aplicaţii unde există restricţii în ceea ce priveşte încălzirea 

substratului în timpul depunerii. În figura 5.19 sunt prezentate imaginile fotografice ale 

probelor P7 şi P15, care reprezintă straturile de TiN cu cea mai slabă (P7) şi cea mai bună 

(P15) comportare la uzare. 

 

5.2.8 Determinarea aderenței straturilor de TiN 

 

 Determinarea aderenței s-a făcut pentru straturile de TiN depuse pe substrat din oțel. 

Scopul acestor evaluări a fost acela de a studia influența unor parametri ai procesului de 

depunere asupra aderenței. Determinările s-au făcut prin metoda amprentării folosind 

durimetrul Rockwell (cu con de diamant), sarcina de apăsare fiind 1471 N (150 kgf). Această 

metodă este frecvent utilizată pentru evaluarea rapidă a aderenței straturilor PVD [172]. 

Aprecierea aderenţei s-a făcut conform metodologiei prezentate la paragraful 2.5. 

Studiul comparativ realizat aici a avut scopul de a pune în evidență în ce măsură 

temperatura de depunere şi polarizarea negativă aplicată substratului în timpul depunerii 

influenţează aderența filmului la substrat. 
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 În tabelul 5.6 sunt prezentați principalii parametrii ai procesului de depunere şi unele 

caracteristici ale probelor P5 şi P6 utilizate pentru determinarea aderenței filmelor de TiN cu 

grosime mică (490 nm), iar în figura 5.20 sunt prezentate imaginile optice ale amprentelor 

după indentarea cu penetratorul conic al durimetrului Rockwell. 

 

Tabelul 5.6: Parametrii de depunere a straturilor de TiN şi indicii  

de aderenţă pentru probele P5 şi P6 

Nr. 

Probă 

Temperatura de 

depunere [ºC] 

Tensiunea de polarzare  

a substratului [-V] 

Indici de  

aderenţă 

P5 300 0 HF2 

P6 300 -90 HF4 

 

 

 

P5                                300 ºC 

 

 

 

HF2 

 

P6                     300 ºC, -90 V 

 

 

 

HF4 

 

Figura 5.20: Imaginile optice ale amprentelor după indentarea cu durimetrului Rockwell pe 

probele P5 şi P6.. 

 

 Comparând imaginile optice din figura 5.20 cu imaginile de referinţă de la capitolul 

§2.4 figura 2.8 ale amprentelor corespunzătoare celor şase indici de aderenţă (HF 1 … HF 6), 

rezultă că stratul depus pe proba P6 are aderenţă mai mică în comparaţie cu stratul depus pe 

proba P5. Aplicarea tensiunii de polarizare de -90 V a determinat o scădere importantă a 

aderenței prin creşterea energiei ionilor care cauzează creşterea tensiunilor remanente în 

straturile depuse pe proba P5. Analizând morfologia filmului din imediata apropiere a 
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amprentei se observă că pentru filmul depus la 300 ºC fără polarizare se observă doar 

fisurarea staratului depus fără ca acesta să se desprindă de substrat, iar pentru filmul depus la 

300 ºC cu polarizare, desprinderea startului are loc doar pe porțiuni mici şi nu în mod 

continuu. 

Determinarea aderenţei straturilor de TiN cu grosime mai mare (2.6 μm) s-a făcut 

pentru 9 straturi de TiN depuse pe substrat din oțel (P7-P15). În tabelul 5.7 sunt prezentați 

principalii parametrii ai procesului de depunere şi indicii de aderenţă atribuiţi fiecărei probe.  

 

Tabelul 5.7: Parametrii de depunere a straturilor de TiN şi indicii  

de aderenţă pentu probele P7-P15. 

Nr. Probă  
Temperatura  

substratului[°C] 

Polarizare  

negativă  [-V] 

Curent în  

Solenoid[A]  

Indici de 

aderenţă [HF] 

P7  100 - - 6 

P8  200 - - 2 

P9  300 - - 3 

P10  100 -80 - 6 

P11  200 -30 - 4 

P12  300 -80 - 2 

P13  300 -30 - 2 

P14  200 -30 4 5 

P15  300 -30 4 1 

 

Studiul comparativ realizat aici a avut scopul de a pune în evidență în ce măsură 

afectează temperatura de depunere, polarizarea negativă aplicată substratului şi creşterea 

densităţii fluxului ionic la suprafaţa filmului în timpul depunerii asupra aderenței filmului la 

substrat. 

În figura 5.21 sunt prezentate rezultatele testelor de determinare a aderenței pentru 

probele P7-P15 respectiv imaginile optice ale amprentelor după indentarea cu vârful conic al 

durimetrului Rockwell. 
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 P7 100 ºC 

  
 P9 300 ºC 

  
 P10 100 ºC, -80 V 

  
 P12 300 ºC, -80 V 

  
 P14 200 ºC, -30 V, 4 A 

  
 P15 300 ºC, -30 V, 4 A 

  
 

Figura 5.21:Imaginile optice ale amprentelor după indentarea cu durimetrului  

Rockwell. 
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Comparând imaginile optice din figura 5.21 cu imaginile de referinţă de la capitolul 

§2.4 figura 2.8 ale amprentelor corespunzătoare celor şase indici de aderenţă (HF 1 … HF 6) 

rezultă că stratul cu cea mai slabă aderență este proba P7 şi P10 iar stratul cu aderența cea mai 

bună este proba P15. Aderenţa slabă a startului de TiN la substrat pe proba P7 este datorată 

temperaturii joase de de depunere, 100 °C. Stratul de TiN este mult mai aderent pe proba P15, 

datorită influenţei temperaturii de 300 °C în combinaţie cu polarizarea de -30 V a substartului, 

la care s-a adăugat şi influenţa solenoidulul amplasat în spatele substratului. 

Straturile TiN depuse pe probele P8 respectiv P9 prezintă aderenţă acceptabilă dar 

comparând rezultatele cu cele ale durităţii, rugozităţii şi cu cele ale rezistanţei la uzare rezultă 

că straturile de TiN depuse la temperaturi joase fără influenţa polarizarii şi a solenoidului, nu 

prezintă proprietăţii optime pentru un strat cu rol tribologic.  

Aplicând o tensiune mare de polarizare -80 V unui strat depus la temperatura de 100 

°C (proba P10) rezultă un strat ce prezintă exfolieri fără ca stratul sa fie supus unor solicitări 

exterioare. Totuşi analizând morfologia stratului în imediata apropie a amprentei se observă 

exfolieri masive. Acest fapt este datorat acumulărilor de tensiuni remanente datorate 

polarizării substratului la o temperatură joasă. 

Prin creşterea temperaturii de depunere la 200, 300 °C deşi substraturile au fost 

polarizate negativ -80, -30 V, straturile prezintă aderenţă acceptabilă (probele P11-P13). 

Aceste straturi prezintă fisuri radiale şi exfolieri reduse. 

Stratul depus la temperatura de 200 °C cu polarizare negativă de -30 V şi cu influenţa 

bobinei prezintă exfolieri locale, atât pe suprafaţa deformată prin indentare cât şi pe restul 

stratului. Acest rezultat relevă existenţa tensiunilor remanente în startul de TiN, deşi 

temperatura de depunere este mai mare şi tensiunea de polarizare este mai mică. De aici se 

poate concluziona că odată cu creşterea densităţii fluxului de ioni care bombardează stratul în 

timpul formării lui cresc şi tensiunile remanente acumulate în stratul de TiN. 

În urma testelor de determinare a aderenţei se pot concluziona că aderenţa straturilor 

de TiN este puternic influenţată de parametrii depunerii. Astfel într-o primă etapă temperatura 

joacă un rol foarte important. Straturile depuse la temperatura de 300 °C prezintă aderenţă 

mare iar cele depuse la temperatură joasă 100 ºC aderenţă slabă. Polarizarea negativă a 

susbstratului în timpul depunerilor conduce la acumulări de tensiuni remanente mai ales la 

temperaturi joase, unde mobilitatea atomilor este scăzută. În aceste cazuri straturile se pot 

exfolia de la sine. Condiţiile optime de depunere a straturilor de TiN rezultând din aceste teste 

de aderenţă sunt: temperatura 300 ºC cu o polarizare negativă de -30 V şi influenţa 

solenoidului alimentat cu un curent de 4 A (proba P15). 
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5.3 Concluzii 

 

Depunerile straturilor de TiN s-au făcut în condiţiile unei descărcări în c.c. la curent 

constant şi o presiune totală de 1 mTorr cu un debit constant de argon şi azot. Temperatura 

substratului în timpul depunerii nu a depăşit 300 ºC. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor 

experimentale privind obţinerea de straturi de TiN prin pulverizare catodică reactivă în sistem 

magnetron, permit conturarea următoarelor concluzii: 

 În urma analizei morfologice (AFM) s-a arătat că suprafaţa stratulurilor de TiN 

prezintă o rugozitate ce variază între 2.2 nm şi 14.5 nm, puternic influenţată de parametrii 

depunerii. De asemenea s-a observat că mărimea cristalitelor poate fi diminuată (de la 22.3 

nm la 11.9 nm) prin creşterea densităţii şi energiei ionilor care bombardează stratul în curs de 

formare.  

Pe baza rezultatelor obținute prin analiza cu difracție de raze X se poate concluziona 

că textura stratului de TiN variază de la o orientare aleatoare a cristalitelor la o texturare 

puternică după anumite direcţii cristalografice, prin modificarea corespunzătoare a 

temperaturii substratului şi condițiilor de bombardament ionic. 

Aderenţa straturilor de TiN este puternic influenţată de parametrii depunerii. Astfel 

într-o primă etapă temperatura joacă un rol foarte important. Straturile depuse la temperatura 

de 300 °C prezintă aderenţă mare iar cele depuse la temperatură joasă 100 ºC aderenţă slabă. 

Polarizarea negativă a susbstratului în timpul depunerilor conduce la acumulări de tensiuni 

remanente mai ales la temperaturi joase, unde mobilitatea atomilor este scăzută. Condiţiile 

optime de depunere a straturilor de TiN rezultând din aceste teste de aderenţă sunt: 

temperatura 300 ºC cu o polarizare negativă de -30 V şi influenţa solenoidului alimentat cu un 

curent de 4 A (proba P15). 

Rezultatele încercărilor la uzare arată că în condiţiile unui bombardament ionic cu 

energie moderată şi densităţi ridicate ale fluxului ionic se pot depune straturi de TiN cu 

rezistenţă foarte bună la uzare prin frecare uscată chiar şi în condiţiile unor temperaturi 

scăzute de depunere (300 ºC).  

Nano-duritatea straturilor de TiN variază între 20 şi 34 GPa puternic influenţată de 

parametrii de depunere. Valoarea maximă înregistrată de 34 GPa este obţinută prin aplicarea 

unei tensiuni de polarizare de -30 V în acelaşi timp solenoidul este alimentat cu un curent de 4 
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A. Diferenţa mică de temperatură în intervalul 200-300 ºC nu influenţează semnificativ 

valoarea durităţii. 

Studiul întreprins a demonstrat că prin polarizarea substratului şi utilizarea unui 

bombardament ionic adecvat, pe substraturile de oţel se pot depune straturi de TiN dense, 

aderente, cu duritate ridicată şi cu o bună comportare la uzare comparabile cu cele obţinute în 

mod curent la temperaturi mult mai ridicate (>350 ºC). 
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Capitolul 6:   

Concluzii generale şi contribuţii originale 

  

 

 Obiectivele acestei teze sunt obținerea straturilor de Ti-N cu aplicații de tip  tribologic 

şi de tip straturi tampon în arhitecturi supraconductoare. Pentru realizarea principalelor 

obiective a fost concepută şi realizată o instalație de pulverizare catodică în sistem magnetron. 

Depunerile straturilor de TiN s-au făcut în condiţiile unei descărcări în c.c. la curent 

constant şi o presiune totală de 1 mTorr cu un debit constant de argon şi azot. Temperatura 

substratului în timpul depunerii pentru straturile de tip tribologic nu a depăşit 300 ºC, iar 

pentru straturile tampon crescute epitaxial utilizate în arhitecturi supraconductoare aceasta nu 

a depăşit 700 ºC. 

 

 

6.1 Concluzii generale 

 

Depunerea straturilor de TiN cu rol tribologic  

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor experimentale privind depunerea straturilor 

de TiN de tip tribologic obţinute prin pulverizare catodică reactivă în sistem magnetron, 

permit conturarea următoarelor concluzii: 

 Introducerea unui solenoid alimentat în c.c. a permis modificarea câmpului magnetic 

în apropierea substratului, şi prin aceasta s-a studiat influenţa principalilor parametri ai 

bombardamentului ionic: energia medie a ionilor şi raportul Ji/JTi (ion/atom de Ti depus). 
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 Caracterizarea plasmei în apropierea substratului, prin conceperea şi utilizarea unei 

probe electrostatice, au permis determinarea cu precizie a potenţialuli plasmei şi a raportului 

Ji/JTi. Prin creşterea curentului în solenoid de la 0 la 5 A, valoarea raportului Ji/JTi a crescut de 

aproximativ 15 ori. Aceasta a permis utilizarea unor fluxuri ionice cu densitate mare şi energie 

moderată drept principal instrument de modificare, în sensul dorit, a microstructurii şi 

proprietăţilor stratului depus. 

 Analiza structurală de difracţie cu raze X a straturilor depuse în diferite condiţii de 

bombardament ionic au arătat că iradierea stratului în formare cu un flux ionic cu densitate 

mare şi energie moderată, permite obţinerea, chiar şi la temperaturi scăzute (300 ºC), a unor 

straturi compacte. 

 Determinarea aderenţei straturilor de TiN depuse pe substraturi de oţel a scos în 

evidenţă faptul că nu se justifică creşterea tensiunii de polarizare a substratului peste anumite 

limite, deoarece nu se obţin creşteri importante ale nanodurităţii, în schimb cresc tensiunile 

remanente care conduc la exfolierea straturilor. 

 Studiul întreprins a demonstrat că prin polarizarea substratului şi utilizarea unui 

bombardament ionic adecvat, pe substraturile de oţel se pot depune straturi de TiN dense, 

aderente, cu duritate ridicată şi cu o bună comportare la uzare, comparabile cu cele obţinute în 

mod curent la temperaturi mult mai ridicate (>350 ºC). 

 Rezultatele obţinute permit aplicarea straturilor de TiN pe piesele la care temperatura 

de depunere nu poate depăşi 300-350 ºC (ex. aliaje uşoare, anumite oţeluri, materiale 

compozite, etc), astfel lărgindu-se aria de aplicabilitate a acestor tipuri de straturi subţiri, dure. 

 

Depunerea filmelor epitaxiale de TiN  

Studiul a urmărit obţinerea filmelor epitaxiale de TiN care au fost depuse pe 

substraturile biaxial texturate de NiW prin pulverizare catodică reactivă în curent continuu. 

Pentru a fi utilizat ca strat tampon în arhitecturi supraconductoare, filmul de TiN trebuie să 

satisfacă câteva condiții esențiale, cum ar fi: grad de orientare ridicat, grosime mare pentru a 

constitui o barieră de difuzie eficientă şi morfologie adecvată pentru creşterea epitaxială a 

straturilor tampon consecutive. În vederea stabilirii condițiilor în care aceste proprietăți pot fi 

obținute simultan s-a efectuat un studiu de optimizare a parametrilor menționați. În cadrul 

acestui studiu s-a analizat influența temperaturii substratului şi a grosimii filmului asupra 

proprietăților structurale şi morfologice ale filmului de TiN.  
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Studiul de optimizare a depunerii epitaxiale a filmelor de TiN prin metoda pulveriǎrii 

catodice pe substrate biaxial texturate de Ni95W5 a evidenţiat mai multe aspecte care vor fi 

detaliate în cele ce urmează. 

 

Influenţa temperaturii de depunere asupra gradului de epitaxie şi asupra morfologiei 

filmelor de TiN a fost studiată în intervalul 400 ºC – 700 ºC. 

 

 În urma analizei de difracție de raze-X a filmelor depuse la diverse temperaturi se 

observă că toate filmele de TiN depuse pe substrat de NiW prezintă doar reflexii de tipul 

(h00). Acest fapt demonstrează că filmele sunt crescute (orientate) cu axa c perpendicular la 

suprafața substratului. 

 Gradul de orientare în afara planului al cristalitelor a fost determinat cu ajutorul 

scanării ω în jurul maximului de difracţie (311) TiN, atât pe direcția laminării (RD), cât şi pe 

direcție perpendiculară (TD) la direcția de laminare. Pentru efectuarea măsuratorilor s-au ales 

în special aceste orientări datorită faptului că substratele au fost laminate la rece, şi ca urmare 

cristalitele sunt alungite pe direcţia de laminare. Prin urmare, gradul de orientare de-a lungul 

direcţiei de laminare este mult mai mare decât cel transversal pe direcţia de laminare. 

 Rezultatele mǎsurǎtorilor efectuate prin difractie de raze-X, arată că temperatura 

optimă pentru depunerea filmelor de TiN pe substrat de NiW este de 500 °C, deoarece aceasta 

este ultima temperaturǎ de depunere la care dimensiunea cristalitelor este încă relativ mică, 

ceea ce asigurǎ o morfologie bunǎ a suprafeţei filmului. De asemenea, structura epitaxialǎ este 

păstrată fără nici un semn de alte faze sau orientări. 

 În cazul substratului de Ni-W, se observă că filmul de TiN are o orientare mai bună pe 

direcția de laminare. Parametrul FWHM atinge o valoare minimă de aproximativ 1.74° pe 

direcția de laminare, şi respectiv 2.46° transversal pe direcția de laminare pentru o temperatură de 

depunere în jur de 500 °C. Este de notat că aceste valori sunt mult mai mici decât cele pentru 

substrat (FWHM  pe direcţia de laminare, FWHM transversal pe direcţia de laminare), fapt ce 

indică că filmul de TiN are o orientare în afara planului mai bună decât cel al substratului de  

Ni-W. 

 Din analiza morfologică (AFM) reiese că odată cu creşterea temperaturii de depunere 

creşte valoarea rugozitatății şi dimensiunea cristalitelor. La temperatura de 400 ºC filmul 

prezintă un grad de cristalinitate redus ceea ce se poate asocia şi cu rezultatul analizei 
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difractogramei de raze-X unde se observă o intensitate redusă a maximului de difracţie (200) 

aparținând TiN comparativ cu celelalte temperaturi de depunere a filmului.  

 Creşterea cristalitelor la temperatura de 700 ºC cu o anumită orientare este asociată cu 

difractograma de raze-X corespunzând filmului depus la 700 ºC în care apare maximul de 

difracţie policristalin corespunzând orientarii (111) TiN la 36.51 de grade. 

 

Influenţa grosimii filmului de TiN asupra gradului de epitaxie şi asupra morfologiei 

filmelor de TiN a fost studiată pentru grosimi 120 - 520 nm. 

 

 Este cunoscut faptul că în cazul creşterii epitaxiale gradul de epitaxie depinde de 

grosimea filmului. Astfel, pe măsură ce grosimea filmului creşte procesul de epitaxie se 

transformă într-unul de creştere policristalină. În funcție de natura filmului şi de cea a 

substratului există o grosime critică până la care procesul de epitaxie are loc. Deoarece, pentru 

utilizarea TiN ca strat tampon, este de dorit ca grosimea filmului să fie cât mai mare fără a 

afecta procesul de epitaxie. În cadrul tezei s-a efectuat un studiu în vederea determinării 

grosimii maxime până la care filmul de TiN poate fi crescut epitaxial. 

 Difractogramele XRD indică faptul că filmul îşi păstrează caracteristicile epitaxiale 

pentru grosimi de până la 520 nm, fără nici un semn de alte faze sau orientări, iar parametrul 

de reţea nu prezintǎ nici o evoluţie clară odatǎ cu creşterea grosimii filmului şi se menţine 

aproape de valoarea din masiv . 

 Pentru determinarea orientării în afara planului substratului şi a filmului depus, s-au 

efectuat măsurători de tipul ω-scan pentru maximul de difracţie corespunzător planelor (200). 

Valoarea parametrului FWHM este aproximativ constantă până la grosimi ale filmului de 520 

nm. Acest fapt evidenţiază că până la această grosime filmele depuse au un grad ridicat de 

epitaxie. 

 

6.2 Contribuţii originale 

 

 Prin cercetările întreprinse şi publicarea unor rezultate obţinute s-au adus unele 

contribuţii în domeniul abordat. Principalele contribuţii sunt următoarele: 

 Pentru realizarea principalelor obiective ale acestei teze, obținerea straturilor de Ti-N 

cu aplicații de tip  tribologic şi de tip  straturi tampon în arhitecturi supraconductoare, a fost 

concepută şi realizată o instalație de pulverizare catodică în geometrie confocală. 
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 Dezvoltarea unei soluţii care să permită, în cazul magnetroanelor cu magneţi 

permanenţi, variaţia în limite largi a intensităţii bombardamentului ionic la nivelul 

substratului, prin aplicarea unui câmp magnetic auxiliar generat cu ajutorul unui solenoid. 

 Au fost realizate mijloacele tehnice pentru modificarea şi caracterizarea plasmei la 

nivelul suportului de depunere a straturilor de nitruri de titan. În acest scop a fost realizată o 

bobină din conductor de cupru cu inveliş siliconic şi o probă Langmuir plană. De asemenea, 

au fost realizate doua surse de curent continuu, una pentru alimentarea bobinei şi cea de-a 

doua pentru polarizarea probei. 

 Studierea în mod independent a influenţei celor doi parametrii ai bombardamentului 

ionic asupra microstructurii şi proprietăţilor straturilor de nitruri depuse la temperaturi < 300 

°C. Pe baza rezultatelor obţinute au fost depuse straturi cu duritate, rezistenţă la uzare şi 

aderenţă care se obţin, în general, doar la temperaturi mult mai ridicate (> 350 °C). 

 Optimizarea parametrilor în vederea obţinerii nitrurii de titan stoechiometrice prin 

pulverizare catodică reactivă în sistem magnetron. 

 Caracterizarea structurală şi morfologică a benzilor biaxial texturate de NiW. 

 Optimizarea parametrilor de depunere (temperatura şi grosimea) ai nitrurii de titan în 

vederea obţinerii unor filme crescute epitaxial pe substraturi biaxial texturate de NiW. 

 Depunerea şi caracterizarea filmelor de TiN depuse pe substraturi biaxial texturate de 

NiW din punct de vedere structural şi morfologic. 

 Depunerea, optimizarea şi caracterizarea straturilor tribologice de TiN cu structuri 

nanometrice. 

 Realizarea unui tribometru de tip „bilă-disc” utilizat în vederea determinării 

comportării la uzare a straturilor de TiN de tip tribologic depuse pe substraturi de oţel. 
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Anexa I: Detalii legate de proiectarea şi 

realizarea instalaţiei de depunere a straturilor 

subţiri prin pulverizare catodică  

 

 

Pentru realizarea principalelor obiective ale acestei teze (obținerea straturilor de Ti-N 

cu aplicații în tribologie şi ca strat tampon în arhitecturi supraconductoare prin pulverizare 

catodică reactivă în sistem magnetron) a fost concepută şi realizată o instalație de pulverizare 

catodică în curent continuu (DC Sputtering), având o incintă de lucru, cu diametrul de 338 

mm şi o înalțime de 451 mm, este realizată integral din oțel inoxidabil austenitic.  

Corpul inferior al incintei de depunere permite montarea unei pompe turbomoleculare, 

a două magnetroane montate confocal de 2 inch. Instalația de depunere este echipată cu două 

debitmetre, unul pentru argon (gazul neutru) şi unul pentru azot (gazul reactiv).  Pentru un 

control şi o reglare cât mai precisă a admisiei gazelor în incinta de lucru, instalația de 

depunere este echipată cu aparatura de măsurare a vidului constând dintr-o sondă termică şi o 

sondă ionică. Magnetroanele sunt plasate (Fig I.1) la mică distanță unul față de celălalt 

(aproximativ 20 mm) în poziție înclinată (24
o 

între axele de simetrie ale magnetroanelor). 

Această variantă de montare a magnetroanelor pe placa de bază permite depunerea unor 

straturi subţiri prin pulverizarea simultană de pe două ținte de natură diferită, montate pe cele 

doua magnetroane (Fig I.1).  

Trebuie menționat faptul că montarea magnetroanelor cu axele paralele, aşa cum este 

cazul la unele din instalațiile de depunere de straturi subţiri, prezintă inconvenientul unor 

viteze mici de depune în situaţia utilizării simultane a doua magnetroane, proba fiind plasată 

lateral faţă de axele ambelor magnetroane. Este bine cunoscut faptul că viteza de depunre 

scade cu creşterea distanţei faţă de ţintă, iar uniformitatea filmului scade odata cu creşterea 

distanţei faţă de axa de simetrie a magnetronului [63]. 
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În figura I.2 este prezentată instalaţia de depunere a filmelor subţiri prin pulverizare 

catodică în sistem magnetron vedere lateră.  

 

Figura I-1: Imaginea principală 

reprezintă incinta instalației deschisă, A-vedere 

de sus asupra celor două magnetroane şi 

încălzitor, B-vedere de jos asupra încalzitorului. 

 

 

 

 

A 

B 
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Figura I.2: Instalația de depunere. Vedere laterală 

 

În continuare sunt prezentate principalele elemente constructive ale instalaţiei: 

 

I.1 Grupul de pompaj 

 

Grupul de pompaj este compus dintr-o pompă turbomoleculară de vid înalt (10
-10

 Torr) 

şi o pompă de vid preliminar (10
-2

 Torr). Caracteristicile principale ale pompelor utilizate sunt 

prezentate în tabelul I.1 şi I.2. 

 

Tabelul I.1: Caracteristicile pompei turbomoleculare. 

CARACTERISTICI  TV 551 

Viteza de pompare    N2: 550 l/s 

Viteza maximă de rotaţie 42000 rpm 

Timpul de pornire < 5 minute 

Apa de răcire debit: 200 l/h  

temperatură: + 10 °C to + 30 °C 

presiune: 0.3–0.5 MPa  
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I.2 Aparate pentru controlul şi măsurarea vidului 

 

O problemă foarte importantă în experienţele de laborator şi în tehnica vidului este 

măsurarea presiunilor joase. Intervalul larg al presiunilor cu care ne întâlnim aici (de la 

presiuni de 760 Torr până la presiuni de 10
-7 

Torr) nu poate fi cuprins cu ajutorul unui singur 

vacuumetru. Din această cauză, în funcţie de intervalul presiunilor de măsurat, se folosesc 

două tipuri de vacuumetre ale căror principiu de funcţionare se bazează pe dependenţa de 

presiune a diferitelor fenomene fizice [173]. 

 

Tabelul I.2: Domeniul de presiune în care funcţionează pompele şi vacuumetrele montate pe 

instalaţia de depunere 

 

Tipurile de vacuumetre folosite sunt următoarele:  

- vacuumetrul termic; 

- vacuumetrul de ionizare; 

Fiecare din aceste vacuumetre acoperă un interval de presiune conform tabelului I.2. 

 

a) Vacuumetrul termic.  

La baza principiului de funcţionare al acestui vacuumetru stă dependenţa 

coeficientului de conductivitate termică a gazelor de gradul lor de rarefiere la presiuni mici. 

Cu acest vacuumetru se pot măsura presiuni cuprinse între presiunea atmosferică şi 7×10
-2

 

torr. Vacuumetrul termic folosit este modelul Worker Bee CVG-101 iar controlerul model 

VGC-301 ambele sunt produse de InstruTech.  

 

Torr 

                                                                    

              
Pompă mecanică   

Pompă turbomoleculară 

Vacuumetru de ionizare 

Vacuumetru termic 
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b) Vacuumetrul de ionizare.  

Funcţionarea vacuumetrului de ionizare se bazează pe fenomenul de ionizare al 

moleculelor de gaz, cu ajutorul electronilor care se mişcă foarte repede de la catol la anod 

[173]. Vacuumetru de ionizare începe să funcţioneze la o presiune de ordinul a 10
-3

  Torr şi se 

pot măsura cu el presiuni de ordinul a 10
-10

 Torr. În plus sonda de ionizare dispune şi de un 

sistem de protecție care nu permite pornirea ei înainte ca presiunea să fi ajuns la valoarea 10
-3

 

astfel se împiedică arderea filamentului cald. 

Vacuumetrul de ionizare folosit este modelul MBA-100 iar controlerul model XGS-

600 ambele sunt produse de VarianInc. 

 

Evoluția presiunii 

 

În graficele care urmează este prezentată evoluția presiunii din incinta de depuneri, 

raportată la timp atunci când este pornit grupul de pompaj format din pompa mecanică şi 

pompa turbomoleculară (Fig. I.3). 

 

 

Figura I.3: Cele 3 etape ale  scăderii presiunii 

 

În figura I.3 sunt puse în evidență zonele care sunt delimitate de  momentul în care 

sunt pornite pompele şi de evoluţia lor în timp la realizarea vidului. În cele ce urmează se va 

prezinta detaliat fiecare zonă în parte. 

 

a) Asigurarea vidului preliminar cu pompa mecanică. 

După pornirea pompei mecanice presiunea din incintă începe să scadă de la presiunea 

atmosferică până la 0.9 torr, când este pornită pompa turbomoleculară (pentru a împiedica 

migrarea vaporilor de ulei din pompa de vid preliminar) (Fig. I.4). 
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Figura I.4: Evoluția presiunii din incintă raportat la timp. Asigurarea vidului preliminar cu 

pompa mecanică.  (750-0.9 Torr) 

 

b) Pornirea pompei turbomoleculare 

Odată pornită, pompa are nevoie de aproximativ 5 min până să ajungă la 42.000 rpm, 

ce reprezintă turația maximă a pompei (turbinei). Când este atinsă această turație, presiunea 

din incintă a scăzut până la 2×10
-5

 Torr, ce reprezintă 00:08:30 min de la pornirea pompei 

mecanice (Fig. I.5). 

 

Figura I.5: Evoluția presiunii din incintă raportată la timp. Pornirea pompei 

turbomoleculare 0-42000 RPM. (0.6-2×10
-6

Torr) 

 

c) Obţinerea vidului înalt  

Scăderea presiunii din incintă intră în etapa a 3-a, de acum durează aproximativ 5 h 

până ce presiunea din incintă ajunge la 10
-7

 Torr. Această presiune reprezintă presiunea de 

bază de la care se porneşte procesul de depunere (Fig. I.6).  
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Figura I.6: Evoluția presiunii din incintă raportată la timp. Obținerea vidului înalt  

(10
-5

-10
-7

 Torr). 

 

Concluzie 

Presiunea din instalație scade rapid, alúra curbei fiind exponențială până la un punct 

minim de unde începe o scădere foarte lentă, tot exponențială care întotdeauna tinde spre 

zero. Această concluzie potriveşte pentru fiecare etapă în parte, dar şi per ansamblu la 

scăderea presiunii de la presiunea atmosferică la 10
-7

 Torr. 

 

I.3 Sistemul de alimentare cu gaze  

 

La corpul inferioar al instalatiei este montată aparatura de reglare şi control a 

procesului de depunere. Sistemul de alimentare cu gaze cuprinde: butelii de gaze (argon şi 

azot), reductoarele de presiune, robinetele de închidere, conductele de legătură şi debitmetrele 

masice care sunt produse de Qualiflow  model AFC 50.00 (Fig. I.7). Debitmetrele masice sunt 

în acelaşi timp elemente componente ale sistemului de control, întrucât au în componența lor 

electroventile de reglaj fin al debitului. Comanda realizându-se cu ajutorul controlerului de 

gaze ROD-2B produs de Omicron . Gazele de lucru utilizate au fost Ar (puritate 99,999%) şi 

N2 (puritate 99,999%). 
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Figura I.7: Corp inferior cu anexe. 1-Pompă rotativă cu ulei pentru obţinerea vidului 

preliminar, 2-Pompă turbomoleculară, 3-Robinet sertar, 4-Trecere pentru polarizarea 

negativă a cuptorului, 5-Tijă suport şi ghidare pentru obturatorul care protejează cuptorul, 

6-Debitmetru pentru Argon, 7-Trecere de current electric pentru alimentarea cuptorului, 

termocuplu, 8-Debitmetru pentru Azot, 9-Tijă suport pentru cuptor, 10-Manometrul de 

ionizare, 11-Capac (în viitor se va ataşa un analizor de gaze), 12-Magnetron 1, 13-Obturator 

vertical între cele două magnetroane, 14-Incinta de depunere , 15-Robinet de aerisire al 

incintei, 16-Trecere suport obturator (13), 17-Capac (flanşă de rezervă), 18-Magnetron 2, 

19-Manometrul Termic , 20-Manivelă de acţionare a robinetului sertar, 21-Ventil de aerisire 

a pompei (2) 

 

De menţionat faptul că gazele sunt introduse separat şi anume argonul care este gazul 

de pulverizare este introdus în apropierea magnetronului respectiv a ţintei de Ti iar azotul este 
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introdus în apropierea substratului (Fig I.8) pentru a reacţiona cu atomii pulverizaţi de pe 

ţinată.  

 

 

Figura I.8: 1-partea  superioară, 2-injectare argon, 3-partea inferioară, 4-magnetron 1, 5-

tijă suport şi rotire obturator (9), 6-obturator despărțitor, 7-magnetron 2, 8-tijă suport 

cuptor, 9-obturator cuptor, 10-injectare azot, 11-cuptor 

 

I.4 Sursa de pulverizare 

 

 Pentru pulverizarea catodicǎ s-a folosit unul din cele douǎ magnetroane cu care este 

echipată instalaţia. Magnetroanele sunt de tip plan circulare răcite cu apă, model ST20 

produse de AJA International, Inc. [174]. Diametrul ţintei de titan este de 50.8 mm şi grosime 

3.18 mm. Magnetronul este alimentat de la o sursă DC-XS-750W-5 produsǎ tot de AJA 

International, Inc. 
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În figura I.9 este reprezentată grafic rata de depunere a magnetronului ST20 în funcție 

de distanța dintre suprafața țintei şi suprafața substratului la care se face depunerea  şi în 

funcţie de abaterea de la centrul țintei unde rata de depunere este maximă. 

 

 

Magnetron AJA International ST20 

Condițiile procesului 

• ținta Cu 6.3 mm  

• 4 mtorr Argon 

• 400 W  CC 

• 709 mA 

• 564 V 

 
 

Figura I.9: Rata de depunere pentru magnetronul ST20 [174]. 

 

 

I.5 Port substratul cu temperatură reglabilă 

 

Suportul substratului este realizat din oţel inoxidabil austenitic în care s-a montat un 

element de încălzire de tip rezistiv produs de firma Termocoax, astfel încât să permită 

încălzirea probelor până la temperaturi de circa 800 
o
C. Rezistența este montată între doua 

plăci de inox austenitic, una dintre ele având frezate nişte canale în care intră elementul de 

încălzire. La exterior sunt montate ecrane de radiție care sunt folositoare pentru depunerile la 

temperaturi ridicate care să împiedice disiparea caldurii către pereţii incintei în acest fel se 

reduce considerabil puterea disipată pentru o temperatură dată (Fig I.10). 

 

 

 

 

 

 

-50 mm Distanța de depunere 

-75 mm Distanța de depunere 

-100 mm Distanța de depunere 
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Figura I.10: 1-Mufă de polarizare a cuptorului (substratului), 2-Orificiu de introducere a 

termocuplului, 3-Substrat, 4-Inel de fixare a cuptorului, 5-Mufe de alimentare, 6-Ecran de 

radiație, 7-Cleme de fixare a substratului. 

 

 

În una dintre plăci este introdus termocuplul pentru măsurarea temperaturii. 

Termocuplul utilizat este de tip K şi este conectat la controlerul de temperatură care este 

produs de firma Eurotherm (Fig. I.10). 

Acest controler permite atât reglarea temperaturii substratului la care se va face 

depunerea cât şi rata de încalzire pâna la temperatura de depunere, rata de răcire a cuptorului 

şi timpul de menținere a temperaturii la temperatura de depunere.  
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Anexa II: Realizarea bobinei                                

 

 

În figura II.1 este prezentată bobina construită pentru a genera câmpul magnetic 

suplimentar în zona de depunere. Suportul pentru bobină a fost realizat din oțel inoxidabil 

austenitic pentru a nu influența câmpul magnetic creat de aceasta. Spirele bobinei au fost 

realizate din conductor multifilar de cupru cu secțiunea de 1,5 mm
2
 şi izolație siliconică. 

Bobina are un număr total de 300 spire (20 de spire dispuse pe 15 nivele). Rezistența bobinei 

este de 1,25 Ω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1: Detalii de execuție a suportului din oțel inoxidabil austenic pentru bobina 

(stânga) şi imaginea bobinei (dreapta). 

 

 

Sursa de alimentare a bobinei a fost realizată astfel încat să asigure urmatoarele caracteristici: 

- limitele maxime de variație a potențialului aplicat pe proba: -100 ÷ +100 V; 

- posibilitatea reglării independente a limitelor potențialului aplicat pe proba (pentru 

încercări s-au stabilit limitele – 90 ÷ + 30 V); 

70 
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- posibilitatea măsurării directe a curentului între probă şi masă (pereții incintei) cu 

ajutorul unui microampermetru montat pe panoul frontal al sursei; 

- curentul maxim colectat pe proba: 500 μA sau 5 mA (valoarea poate fi modificată cu 

ajutorul unui buton de selectare a unuia dintre şunturile montate în interiorul sursei).  

Pentru alimentarea bobinei a fost realizată o sursă de curent continuu cu posibilitatea 

reglării tensiunii în intervalul 2,5 ÷ 7,5 V. Astfel, prin modificarea tensiunii de alimentare a 

bobinei s-a putut modifica valoarea curentului în bobină în limitele 2 ÷ 6 A, curentul în 

bobină fiind masurat cu ajutorul ampermetrului atasat sursei.  
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Anexa III: Rezultatele măsurătorilor de 

duritate 

 

 

Rezultatele măsurătorilor de duritate şi a modulului de elasticitate pentru probele care 

aparţin studiului “Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaţii 

tribologice” sunt prezentate în tabelul III.1.  

 

Tabelul III.1: Rezultatele măsurătorilor de duritate şi modulul de elasticitate 

Nr. 

probă 

Duritatea 

[GPa] 

Modulul de 

elasticitate [GPa] 

P7 24.45 379.6 

P8 22.95 382.1 

P9 25.28 411.6 

P10 - - 

P11 31.91 399.3 

P12 31.05 397.5 

P13 30.77 422.2 

P14 34.81 385.9 

P15 34.43  392.7 

 

 Pentru a creşte acurateţea rezultatelor măsurătorilor de duritate şi a modulului de 

elasticitate, au fost efectuate câte 12 indentări. Valoarea finală a durităţii şi a modulului de 

elasticitate reprezintă media aritmetică a celor 12 măsurători. Analizând aceste valori se 

observă variaţii mici ale durităţii, ceea ce ne indică faptul că stratul de TiN este destul de 

omogen din punctul de vedere al durităţii. Dovadă sunt rezultatele nanoindentărilor efectuate 

pe probele P14 şi P15 (tabelul III.2) care prezintă valorile cele mai mari ale durităţi (34.43 

respectiv 34.81 GPa).  
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Tabelul III.2: Rezultatele nanoindentării efectuate pe probele P14 şi P15. 

Sample ID: P14.mss   

Method: G-Series CSM Standard 

Hardness, Modulus, and Tip Cal.msm 

Operator: Agilent 

Test Results:  

Test # Avg 

Modulus 

[200-

300 nm] 

GPa 

Avg 

Hardness 

[200-300 

nm] 

GPa 

1 365.9 32.20 

2 371.6 32.66 

3 378.7 33.59 

4 380.5 34.12 

5 396.9 36.40 

6 396.4 35.74 

7 388.5 35.23 

8 403.1 36.46 

9 385.6 34.86 

10 387.6 36.06 

11 368.8 32.50 

12 407.3 37.89 

Mean 385.9 34.81 

Std. 

Dev. 

13.4 1.81 

% COV 3.47 5.21 
 

Sample ID: P15.mss   

Method: G-Series CSM Standard 

Hardness, Modulus, and Tip Cal.msm 

Operator: Agilent 

Test Results: 

Test # Avg 

Modulus 

[200-

300 nm] 

GPa 

Avg 

Hardness 

[200-300 

nm] 

GPa 

1 384.9 33.37 

2*   

3 388.4 33.76 

4 402.7 36.21 

5 400.0 35.06 

6 398.6 34.75 

7 403.5 35.71 

8 386.9 33.33 

9 387.4 34.04 

10 389.5 34.22 

11 393.6 35.17 

12 384.8 33.11 

Mean 392.7 34.43 

Std. 

Dev. 

7.2 1.03 

% COV 1.83 2.99 
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ABSTRACT In this paper we present a detailed structural study of epitaxial 
TiN thin films deposited on biaxially textured Ni- 5%at.W (NiW) substrates by 
reactive magnetron sputtering. NiW substrates are used as a base material in 
coated conductors manufacturing. TiN is used as a buffer layer between NiW 
and YBCO. Structural investigations were carried out using X-ray diffraction. 
Based on X-rays diffraction analysis it was concluded that the TiN film grew 
epitaxially on NiW substrates. 
 

Keywords: titanium nitride, thin films, epitaxy, sputtering deposition 
 
 
INTRODUCTION 

Titanium Nitride (TiN) coatings prepared by physical vapor deposition 

(PVD) are increasingly used in various applications such as cutting tools, 

microelectronics, artificial jewelry, diffusion barriers etc. Due to their excellent 

properties, such as extreme hardness (~ 2300 HV), low electrical resistivity, 

high wear and corrosion resistance, high thermal and chemical stability [1-5]. 

Moreover, these coatings are of interest because they exhibit a number of 

properties similar to metals (eg. electrical conductivity), while retaining 

characteristics found in insulating materials (covalent bonding, hardness, and a 

high melting point) [6].  In sputtering deposited TiN films, the properties can be 

largely modulated by varying the sputtering conditions, such as reactive gas 

pressure, total pressure and substrate temperature. 

*corresponding author e-mail: Robert.Pato@phys.utcluj.ro 



     Therefore, it is interesting to study the effect of the deposition 

parameters on the properties of the TiN thin films. 

In this paper, TiN epitaxial thin films deposited on Ni-W substrates were 

studied. The TiN buffered NiW substrates are of practical interest for the 

YBa2Cu3O7 (YBCO) based coated conductors fabrication. Lately, many efforts 

have been focused on YBCO coated conductors because YBCO is the best 

candidate for the second generation superconducting cables [7].YBCO coated 

conductors are composed of a bi-axially textured YBCO film deposited on a 

metallic substrate with intermediate buffer layers. These buffer layers have 

three essential functions: (i) firstly, to act as a chemical barrier preventing the 

diffusion of the metallic elements into YBCO; (ii) secondly, preventing the 

oxidation of the metallic substrate during the YBCO film processing since it 

involves an annealing at high temperature under oxygen atmosphere; (iii) 

finally, to transfer the texture from the substrate to YBCO. The bi-axial texture 

is essential for YBCO in order to have a high critical current density (Jc) 

capacity that strongly depends on the crystallographic orientation [8]. 

 

EXPERIMENTAL DETAILS 

The TiN coatings were deposited by the DC-reactive magnetron 

sputtering method. The system is provided with water cooled circular planar 

magnetron sputtering sources. The diameter of the Ti target is 50.8 mm and it 

has a thickness of 3.18 mm. Argon, with a purity of 99.999% was used as 

sputtering gas, and nitrogen with a purity of 99.999% was used as reactive 

gas. Both inert argon gas flow and nitrogen reactive gas flow were controlled 

by Qualiflow AFC 50.00 mass flow controllers. The pressure chamber was 

monitored by a convection vacuum gauge and measured by InstruTech 



vacuum gauge controller. Prior to deposition the substrates were ultrasonically 

cleaned with acetone and isopropyl alcohol. 

After mounting the substrate on a resistive heater, the pressure of the 

sputtering chamber was pumped down to 1.0 x 10-6 Torr. Argon (20 sccm) and 

nitrogen (1.2 sccm) gas were next introduced into the chamber and the 

required pressure (2 x 10-2 Torr) was reached. Subsequently, the nitrogen gas 

flow was shut off and the target was pre-sputtered in argon atmosphere for 

about 10 min in order to remove the contamination from the target surface. 

After pre-sputtering, the nitrogen gas was again introduced into the chamber 

and the reactive sputtering process starts at 2 x 10-2 Torr. The operating 

pressure, the argon and the nitrogen flow, as well as the cathode current (340 

mA) were kept constant during the deposition.  

The crystalline structure analysis of the titanium nitride layers was 

performed by X-Ray diffraction (XRD) using a Brucker D8 High Resolution 

XRD with a copper anode. A high resolution field emission LEO 1525 scanning 

electron microscope (SEM) is used for the microstructural characterization. 

The scanning electron microscope is equipped with an Electron Back 

Scattered Diffraction (EBSD) system that allows resolving the local 

crystallographic orientations in the range of 100nm. The AFM measurements 

were performed on a Veeco Dimension 3100 instrument. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

 TiN layer thickness determination 

The thickness of the films was determined by ex-situ X-Ray 

reflectometry (XRR) measurements. The experimental curves were tilted with 

the theoretical ones, using the Leptos (Brucker) software, based on the Parrot 



formalism. The results indicate a deposition rate of 163 nm in 20 min for our 

specific growth conditions.   

 

TiN films grown on Biaxially Textured NiW Substrates   

     The High Resolution X-Ray diffraction patterns recorded for the films 

deposited between 400-700⁰C (fig. 1) evidenced only the presence of the (200) 

reflections belonging to the substrate and the film. This indicates that the film 

grows with a (h00) type texture. The φ-scan type measurement recorded for 

the (311) substrate and film reflections demonstrate that the film is fully 

epitaxially grown on the NiW substrate, with the following epitaxial relation 

TiN[001](100)//NiW[001](100) (shown in fig. 2). Other phases and orientations 

were not observed in the limit of the measurement accuracy, except for the film 

deposited at 700 ⁰C forming the (111)TiN polycrystalline peak at 36.5o was 

identified (fig. 1).  

 
 

Fig. 1 X-Ray diffraction patterns at 
different deposition temperatures 

Fig. 2 φ-scan around the (311) peak on 
NiW and TiN 

 

 

 



The influence of the deposition temperature on the lattice parameter 

The out-of-plane lattice parameter was calculated using the angle position of 

the (200) TiN peak. The obtained values are close to the bulk one and show a 

temperature dependence. The increase of the lattice parameter is a 

consequence of the increase of the deposition temperature (fig. 3). The lattice 

mismatch between the film and the substrate is calculated using formula    

� �
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���������

�����	�
��
�
� �20%      (1) 

The results indicate a negative value for the f, suggesting that the film is under 

compression. 

 

 

Fig. 3 Lattice parameter dependence on temperature, the dash line represents 
the TiN lattice parameter (for the bulk form) 

 
The influence on the deposition temperature on the mean grain size  

The grain size of the TiN film increases with the increase of 

temperature up to 600 oC and a temperature higher than 700 oC the grain size 

decreases (Fig. 4). The mean grain size was evaluated by means of Scherrer 

formula [1]: 



  
θ

λ
cos
9,0

B
D =                                (2)  

where, D is the grain size [nm] measured in the direction perpendicular to the 

surface, λ  is the wavelength of CuKα radiation, B is the FWHM (full width at 

half maximum) of the diffraction profile in rad, and θ is the Bragg diffraction 

angle corresponding to the considered (200) diffraction peak.  

The TiN grain size dependence on the NiW substrate temperature is 

shown in fig. 4. We can observe that at the temperature of 400 and 500 oC, 

respectively is there a slight increase in the crystallite size. While from 500 oC 

to 600 oC there is a sharp increase, and then a sudden drop down to 700 oC. It 

is known that with the increase of the deposition temperature the crystallites 

size also increases. The temperature limits between epitaxial and 

polycrystalline growth is registered at 600 oC. 

 

  
Fig. 4 Grain size versus 

temperature 
Fig. 5  FWHM of the (200)TiN with 

respect to the deposition temperature 
 

From the X-ray diffraction pattern presented in fig. 1 results that a 

polycrystalline phase with the (111)TiN orientation is present at temperature of 

700 oC. 



The influence of the deposition temperature on epitaxy 

In order to characterize the out-of-plane crystallite orientation 

distribution of the TiN films we have performed Rocking Curve (R.C.) 

measurements around the (200)TiN reflection. The RC measurements were 

carried out on two different azimuths corresponding to the substrate rolling 

direction (RD) and transversal direction (TD). We have performed 

measurements for these particular orientations because the substrates were 

cold rolled, and -as a consequence- the crystallites are elongated on the RD. 

Therefore, the degree of orientation along the RD is much higher than along 

the TD relative to the TD. The films retain a similar behavior although the 

overall orientation degree is higher. In fig. 5 it is shown the evolution of the 

FWHM of the RC with the deposition temperature.    

Using the X-Ray diffraction measurements we can conclude that the 

optimal temperature for the epitaxial deposition of TiN on NiW substrates is 

500°C because this is the highest deposition temper ature at which the grain 

size is the smallest and the epitaxial structure is preserved without any other 

phases and orientations. Also, the film is less compressed at this temperature. 

To demonstrate that the TiN film deposited at 500 ºC shows only (h00) 

type reflections, an EBSD analysis was performed on the film surface, on the 

rolling direction and transverse on the rolling direction. Electron backscatter 

diffraction patterns enable the observation of larger areas and the collection of 

statistically significant data on the crystal orientations. 

The EBSD crystallites orientation color key map is presented in fig. 6. 

Figure 7 presents the EBSD pattern quality map of the TiN film deposited at 

500 ºC. The mapping of the crystallographic orientation have revealed that the 

orientation with the (h00) type reflection assigned to the red color, is dominant 

in proportion of about 95% of the total scanned area.  



  
Fig. 6 Orientation color key map Fig. 7 EBSD pattern quality map of the TiN film 

deposited at 500 ºC on biaxially textured NiW 

substrates 
 

Thickness determination for the TiN films deposited on NiW 

Following we studied the influence of the thickness on the crystallites 

properties of the film deposited at the optimized temperature of 500°C. The 

XRD patterns indicate that the film retains the epitaxial characteristics for 

thicknesses up to 520 nm. No sign of other phases and orientations were 

observed (Fig. 8).  

       

  
Fig. 8 X-Ray diffraction pattern versus 
deposition thicknesses of the TiN film 

Fig. 9 Lattice constant versus film 
thickness 

 



   The lattice constant shows no evolution with the film thickness and 

remains close to the bulk value. The lattice parameter values were calculated 

with error bars that show theoretical lattice parameter values close to the 

experimental one (Fig. 9). The dependence of the Full Width at Half Maximum 

(FWHM) of the RC on the film thickness of the deposited TiN film is shown in 

fig. 10. The films retain a similar behavior although the overall degree 

orientation is higher. 

 

 
Fig. 10 Out-of-plan orientation versus film thickness 

 

The influence of the temperature on the morphology of the TiN films deposited 

on NiW substrates  

The influence of deposition temperature on the TiN films morphology is 

presented in fig. 11. The AFM images represent the result of the analyses for 

the films deposited at 400, 600 and 700 ºC. The right column contains the 

crystallite profiles of the TiN films, while the topographic images are presented 

in the left column. From the analyses of these profiles, one can observe the 

increase of the crystallite size. At the temperature of 400 ºC, the surface 

roughness is 0.9 nm (RMS).  

 



  

  

  

Fig. 11: AFM images of the TiN films deposited at different temperatures 

 

This film exhibits a lower crystallization degree which can be also 

associated with the result of the X-Ray diffraction analysis, where one can 

observe a lower intensity of the (200) peak belonging to TiN, in comparison 

with the other deposition temperatures of the film. The increase of the 

crystallite size with a certain orientation, can be associated with the X-Ray 

diffraction pattern corresponding to the film deposited at 700 ºC, where one 

can observe the presence of a polycrystalline peak, corresponding to the 

(111)TiN orientation at 36.5o. 

Fig. 12 presents the roughness value and the medium dimension of the 

crystallites for each deposition temperature. It can be observed that the 

400 ºC 

600 ºC 

700 ºC 



roughness value and the crystallite dimensions increase with the increase of 

the deposition temperature. At 700 ºC the roughness has the highest value, 

mainly because of the (111) oriented crystallites that can be observed in fig. 11 

and in the X-ray diffraction pattern shown, as well (fig. 1). 

 

 
Fig. 12 Roughness and crystallite size dependence on the deposition temperature 

 

CONCLUSIONS 

The optimization study regarding the epitaxial deposition by DC sputtering 

of the TiN films on NiW biaxially textured substrates has revealed the following: 

1. The optimal temperature for depositing epitaxial TiN films on NiW 

substrates is 500°C since the films deposited at th is temperature have 

the best out-of-plane and in-plane orientation with the FWHM of the �-

scan and the �-scan at about 1.74⁰ and 8.68⁰, respectively. This is the 

highest deposition temperature for which the grain size is the smallest 

and the epitaxial structure is preserved without any sign of other 

phases and orientations. 

2. The epitaxy is preserved for the film thicknesses up to 520 nm. 



3. The out-of-plane lattice parameter of the films deposited at temperature 

higher than 500 ºC is larger for the bulk material, indicating that the film 

exhibits an in-plane compression.  

4. At the optimal deposition temperature of 500 oC the roughness has the 

lowest value. 

5. The roughness value and the crystallite dimensions increase with the 

increase of the deposition temperature (400-700 °C) . 
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Abstract: TiN thin films were deposited on silicon and steel substrates by reactive magnetron 

sputtering in Ar-N2 atmosphere at temperatures of 100, 200 and 300 
o
C and a pressure of 1 mtorr. 

By using a magnetic coil, placed inside the deposition chamber, the ion flux density on the substrate 

surface was increased by an order of magnitude as measured by a Langmuir probe. The influence 

of the substrate temperature, ion flux density and bias voltage on the microstructure, surface 

roughness, hardness and wear resistance of the TiN films was investigated by XRD, AFM, 

nanoindentation and pin-on-disk wear tests. The XRD analysis showed that the film texture can be 

modified from a random orientation to a strong (111) preferred orientation by selecting an 

appropriate bias voltage value. A negative bias voltage combined, in several depositions, with the 

use of high flux density ion irradiation of the growing film determined a decrease of crystallite size, 

reduction of surface roughness, increase of the hardness and improvement of the wear resistance. 

 

1. INTRODUCTION 

 
One of the most frequent tasks of a design 

engineer is to create mechanical components 
characterized by high performances (wear 

resistance and high load capacity, often 
combined with resistance to chemical 

aggressiveness of the working environment) 
and which can be produced at competitive 

costs. Since wear and oxidation/corrosion are 

surface phenomena, it appears obvious that an 

economic way to minimise their undesired 

effects is to either modify the surface 

composition/microstructure of the base 

material or to use appropriate coatings. These 

coatings are usually produced by thermal 

spraying, chemical vapour deposition (CVD) 

and physical vapour deposition (PVD). 

However, for thin films (< 10 µm), PVD 
techniques such as magnetron sputtering, 

electron beam evaporation or arc evaporation, 
ion beam deposition etc., which have minimal 

or no harmful impact on the environment, 
have gained ground in competition with CVD 

processes. These films, usually consisting of 
nitrides or carbides of transition metals, are 

very hard and have a high chemical stability. 

Therefore, it is not surprising that their use as 

protective coatings for cutting tools have 

increased the service life of such components 

by several times [1, 2]. The thin films used in 

the early applications consisted in a single 

layer and had simple chemical composition, 

but the increasing demands from the industry 



have stimulated the development of advanced 

coating architectures (multilayered, multi 

component, superlattice and multiphase 
structures) [3-8] with excellent performances. 

However, because they can be deposited more 
easily, single layers with optimized 

microstructure can still offer a viable solution 
for many applications.  

In spite of the fact that titanium nitride 
single layers (TiN) have represented the 

primary choice for tool coatings since early 

‘80s [8, 9], this material is still of interest 
mainly due its high wear-resistance and 

efficiency as a diffusion barrier in electronic 
applications [10]. In order to extend the range 

of materials that can be coated with TiN 
films, a special attention was paid to lowering 

the deposition temperature. In this direction, it 
has been demonstrated that a well balanced 

ion bombardment of the growing film can be 
used as an efficient tool for deposition of hard 

and adherent coatings [11, 12]. 

This paper reports on low temperature (≤ 300 
o
C) reactive sputtering deposition of TiN thin 

films under different ion bombardment 

conditions. The influence of the substrate 

temperature, bias voltage and ion flux density 

on the film microstructure, surface 

morphology, hardness and wear behaviour is 

investigated. 

 

 
Fig. 1. Schematic drawing of the geometrical 

arrangements of the main parts inside the 
deposition chamber.  

2. EXPERIMENTAL DETAILS 

Titanium nitride thin films were deposited 

simultaneously on silicon and steel substrates 
by DC reactive magnetron sputtering in an 

argon-nitrogen atmosphere. The geometrical 
arrangement inside the deposition chamber is 

schematically shown in fig. 1. The titanium 
target (2” diameter), mounted on one of the 

two magnetron sources, was used for 
deposition of TiN films. The substrates were 

placed on a substrate holder which allows for 

substrate heating to the desired temperatures 
and for substrate biasing. The two gases were 

introduced separately: nitrogen was 
introduced near the substrate, while argon was 

distributed near the target surface. For several 
depositions, a coil consisting of 300 turns of 

copper wire (1,5 mm
2
 cross section), 

positioned near the substrate, was supplied 

with 4 A DC current in order to modify the 
trajectories of the charged particles and to 

increase the ion flux density at the substrate 

surface. A planar Langmuir probe, placed in 

the same position as that of the substrate 

holder, was used to quantify the ion flux 

density arriving onto the substrate surface. 

Prior deposition, the chamber was evacuated 

by a pumping system to a base pressure of 

1×10
-6

 torr. The depositions were performed 

under the following conditions: operating 

pressure of 1 mtorr, argon flow  of 17 cm
3 

/ 

min, nitrogen flow of 1.6 cm
3 

/ min, target to 
substrate distance of 60 mm and discharge 

current of 340 mA. The other deposition 
parameters which varied from one sample to 

another are shown in table 1. 
 

Table 1. The variable deposition parameters. 
Sample Substrate 

temperature 

[°C] 

Bias 

voltage 

[V] 

Coil 

current 

[A] 

S1 100 - - 

S2 200 - - 

S3 300 - - 

S4 100 -80 - 

S5 200 -30 - 

S6 300 -80 - 

S7 300 -30 - 

S8 200 -30 4 

S9 300 -30 4 



The steel substrates (20 mm diameter and 

5 mm thickness) were cut from cold rolled 

C45 steel grade bar (220 HV). The substrates 
were ground to 1200 grit SiC abrasive paper 

and polished with 1 µm alumina powder. 
Silicon substrates (10 × 10 mm) were cut 

from (100) Si wafers with a thickness of 0,5  
mm. Just prior to the deposition, the 

substrates were ultrasonically cleaned in 
acetone and isopropyl alcohol, dried and then 

immediately placed into the deposition 

chamber.  
The deposition rate was calculated from X-

ray reflectometry measurements and then the 
deposition time was set such as to achieve the 

desired film thickness. For several samples, 
the thickness of the films was also measured 

by scanning electron microscopy in the cross 
section of films deposited on silicon 

substrates. For all the samples, the film 
thickness was situated in the range of 2.6±0.2 

µm. 

The crystalline characteristics (orientation 

and crystallites size) of the TiN films were 

determined by X-ray diffraction (XRD) using 

a Brucker D8 High Resolution XRD 

diffractometer with CuKα radiantion. The 

surface morphology and the surface 

roughness of the films deposited on silicon 

substrates were analyzed using a Veeco 

D3100 atomic force microscope (AFM) 

operating in the tapping mode.  
Hardness and elastic modulus 

measurements were carried out at room 
temperature on TiN films deposited on silicon 

substrates. A Nano Indenter G200 (Agilent 
Technologies) was used to perform twelve 

nanoindentation tests on each sample with a 
diamond Berkovich indenter having a tip 

radius of 20 nm. The tests were performed by 
using the Continuous Stiffness Measurement 

(CSM) technique at 45 Hz oscillating 

frequency and a amplitude of 2 nm. The depth 

of indentations was situated in the range of 

200 – 300 nm.   

The wear behavior of the coated steel 

samples was evaluated using a pin-on-disk 

tester in dry sliding conditions at a sliding 

speed of 0.2 m/s, for a sliding distance of 100 

m, under a normal load of 2 N. The 

counterpart was a 10 mm diameter precision 

ball made of AISI 5200 steel grade with a 
hardness of 62 HRC. The wear behaviour of 

the coatings was evaluated by the width of the 
wear track. 

 

3. RESULTS AND DISCUSIONS 

 
The influence of the coil current on the ion 

flux density, as determined by Langmuir 

probe is shown in fig. 2. Without the coil, the 
ion flux density was 4.4×10

13
 ions/cm

2
s. As 

seen in fig. 2, an increase of the coil current to 
6 A determined an increase of the ion flux 

density to 62.5×10
13

 ions/cm
2
s. In order to not 

overheat the coil, the maximum current used 

during deposition was set to 4 A, 
corresponding to an ion flux density of 

56×10
13

 ions/cm
2
s, about 12.7 times higher 

than without the coil.  

 

 
Fig. 2. Ion flux density as a function of the 

coil current.  

 

The XRD patterns of the TiN films 

deposited on silicon substrates are shown in 

fig. 3. As demonstrated by these analyses, all 

the coatings have a well defined crystalline 

microstructure. In the range between 100-300 
o
C, the substrate temperature does not have a 

significant influence on the film texture, and 
the films have a random orientation (samples 

S1, S2 and S3). A bias voltage of -30 V, leads 
to a slight increase of the intensity of the 

(111) peak (sample S5), while a higer bias 
voltage of -80 V determined a strong (111) 



texture of the film (sample S6). At a small 

bias voltage (-30 V), the infleunce of the 

magnetic field created by the coil on the film 
texture appears to be minor (samples S5 and 

S8).  
 

 

Fig. 3. XRD patterns of the TiN films (S1-
S9). 

 
The crystalitte size was claculated using 

Scherrer’s equation from the (111) reflection 

peak. The results presented in figure 4 show 

that the crystalitte size ranges from 12 to 23 

nm. The close values of the crystallite size for 

the films deposited without any bias (samples 

S1, S2 and S3) indicates a small influence of 

the substrate temperature. The decrease of the 

crystallite size values for TiN films deposited 

under diffrent ion bombardment conditions 

(samples S5-S9), can be, at least partially, 

attributed to the residual stresses. 
 

Fig. 4. Crystallite size. 

The surface topography of the TiN films 

deposited on silicon substrate was studied by 

AFM. As shown in fig. 5 and fig. 8, the 
substrates temperature has a weak influence 

on the surface morphology and film 
roughness (samples S1, S2 and S3). 

 
 

 

 

Fig. 5. AFM images of samples S1-S3.  

 

The TiN film deposited on sample S4 at 

100 
o
C and a high bias voltage of -80 V 

presented many cracks therefore the 

roughness and hardness could not be 

measured. These cracks (fig. 6) indicate high 
residual stresses in the film due to the 

energetic ion bombardment.  
 

 
Fig. 6. Optical image of sample S4. 

 



By increasing the substrate temperature to 

200 
o
C and 300 

o
C, even under intense ion 

bombardment (samples S5-S9), the residual 
stresses in the films decrease, the films are 

continuous without cracks and their surface 
becomes much smoother (Fig. 7).   

 

 

 
Fig. 7. AFM images of samples S6 and S9. 

 

 
Fig. 8. Roughness of the TiN films deposited 

on silicon (RMS – Root Mean Square 

parameter and Rmax – maximum roughness). 

 

 The values of the hardness and Young 

modulus determined by  nanoindentation are 

presented in fig. 9. The hardness of the films 

deposited without bias at temperatures of 100, 
200 and 300 °C ranges from 22 to 25 GPa 

(samples S1, S2 and S3).  The TiN films 

deposited with a bias voltage of -30 V and -80 

V, have hardness values of 30-32 GPa. When 

the substrates were biased to -30 V and 

irradiated with a much higher ion flux density 

(samples S8 and S9), the films displyed 

remarkable hardness values of the order of 

34-35 GPa. These results confirm that one 

way to increase the coating hardness consists 
in the use of energetic ion bombardment 

during deposition [13]. This is easily achieved 
by appying a negative substrate bias as 

demonstrared by Musil et al. [14]. The 
hardness enhancement by ion bombardment 

results from a complex of effects produced by 
energetic ions: decrease of crystallite size, 

densification of grain boundaries, induced 

compressive residual stress etc. [13].  Though, 
the microstructure and properties of the 

coating are stronlgy influenced not only by 
ion energy (Eion), but, as Petrov et al. [15] 

demonstrated in an erlier work, by the ratio 
between the ion flux and condesing metal flux 

(Jion/JMe) arriving on the substrate surface. 
However, it must be underlined that ion 

bombardment (ion assisted deposition) is a 
powerful tool for increasing the hardness of 

the coating, only for relatively low deposition 

temperatures (<300 
o
C) [16].  

 

 
Fig. 9. Hardness and Young`s modulus for 

samples S1-S9 

 

The results of wear tests (Fig. 10) show 

that the wear resistance of the TiN layers is 

strongly influenced by the deposition 

parameters. The largest width of the wear 
track, almost equal to that produced on the 

uncoated sample, was registered on the 
sample S1 deposited at a temperature of 100 

ºC without bias. A bias voltage of -80 V 
applied to the substrate coated at 100 oC (S4) 

did not improved the wear resistance 
significantly. The poor wear behavior of the  



 
Fig. 10. Width of the wear tracks for samples 

S1-S9 (S0 - uncoated steel sample). 
 

films deposited at 100 
o
C can be attributed to 

a weak adhesion between the film and the 

substrate. With the increase of the deposition 

temperature the width of the wear track 

decreases, the layer being more resistant to 

wear (S2-S3). The negative bias voltage 
applied to the substrate, as well as the 

additional magnetic field generated by the 
coil led to an improvement of the wear 

resistance of the TiN films (S5-S9). Higher 

wear resistance of these films correlate with 

their high hardness.  

Fig. 11 shows two representative optical 

microscopy images of the wear tracks 

produced on the S1 and S9 samples. From  
 

   
Fig. 11. The wear tracks images of samples 

S1 and S9. 

 

these images, it can be observed that the TiN 

layer is completely removed from the sample 

coated at 100 ºC, while the film deposited at  

300 ºC, with a bias of -30 V worn very little.  

 

 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

(1) TiN thin films with a thickness of 
2.6±0.2 µm were simultaneously deposited on 

silicon and steel substrates by reactive 
magnetron sputtering at 100, 200 and 300 oC. 

With the aid of a magnetic coil, it was 
possible to increase the ion flux density on the 

substrate surface by about 12.7 times for a 
current of 4 A passing through the coil. The 

influence of the substrate temperature, ion 

flux density and bias voltage on the 
microstructure, surface topography and 

hardness of the films deposited on silicon 
substrates was investigated by XRD, AFM 

and nanoindentation techniques. The TiN 
films deposited on steel substrates were used 

for dry sliding wear tests.  
(2) Without a substrate bias, the 

temperature had a small influence on the 
microstructure and the films presented a 

random orientation having a crystallite size of 

21-23 nm. A moderate bias voltage (-30 V) 

did not change significantly the texture of the 

films, while a higher bias voltage (-80 V) 

generated a strong (111) preferred orientation 

and a decrease of the crystallite size. By 

applying a negative bias to the substrate, the 

surface roughness of the films was reduced to 

less than half of the value measured for the 

films deposited without the substrate bias.  

(3) The hardness of the films ranged from 
22 to 35 GPa depending on deposition 

conditions. It was found that the hardness 
increases with increasing bias voltage and ion 

flux density.  
(4) The wear tests have shown a better 

performance of the films deposited under a 
moderate bias voltage (-30 V) and high ion 

flux density as compared to the films 
deposited without bias. The highest value of 

the mass loss in the wear tests was recorded 

for the TiN film deposited at 100 
o
C without 

bias. The poor wear behaviour of this film can 

be attributed not only to the intrinsic 

properties of the film, but also to a poorer 

adhesion to the substrate.   
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