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Resumo. Neste trabalho foi aplicada uma combinação da simulação numérica do ensaio de 

dureza Vickers, através do método dos elementos finitos (MEF), com a análise experimental 

deste ensaio. O objetivo foi de propor uma metodologia para a determinação das 

propriedades mecânicas de um sistema composto por um filme de Nitreto de Titânio (TiN), 

obtido por processamento a plasma, depositado em um substrato de Titânio (Ti). O ensaio de 

indentação Vickers foi modelado aproveitando-se a simetria do problema, considerando o 

penetrador como rígido e a amostra do sistema como um material deformável discretizada 

com elementos tridimensionais. As propriedades mecânicas usadas na análise numérica 

como, por exemplo, o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson e o limite de 

escoamento foram obtidos experimentalmente e a partir de daos encontrados na literatura 

especializada. Os resultados numéricos da dureza Vickers foram comparados com os 

experimentais. Em seguida, propôs-se uma nova metodologia numérico-experimental para a 

determinação da espessura do filme. 
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1  INTRODUÇÃO 

Recentemente, a indústria tem muito interesse no desenvolvimento de sistemas 

compostos de filmes superficiais depositados em substratos de diferentes materiais, 

ampliando sua utilização em equipamentos mecânicos, óticos, eletrônicos entre outros. Por 

isso, o desempenho mecânico, estrutural e físico destes sistemas é um fator muito importante 

para sua aplicabilidade (Bourhis, 2008). 

A dureza superficial é uma importante propriedade mecânica a ser conhecida, uma vez 

que revela a resistência do material a penetração e, recentemente, tem sido associada às 

características tribológicas de sistemas compostos de filmes finos depositados em substratos. 

Porém, dependendo da espessura do filme, existem limitações no uso convencional da dureza 

superficial (Souza, 2000). Estas limitações são oriundas da geometria do indentador e, 

principalmente, devido a carga de indentação que pode ser capaz de se romper o filme durante 

o ensaio experimental (Souza, et al., 2005). Nas ultimas décadas, o ensaio de nanoindentação 

instrumentado tem sido usado para avaliar a dureza e demais propriedades mecânicas de 

filmes finos como, por exemplo, o módulo de elasticidade (E), coeficiente de Poisson (ν), 

tenacidade à fratura (KIC) e uma possível curva de tensão em função da deformação do 

comportamento elastoplástico sob compressão (Zeng & Chiu, 2001, & Dias & Godoy, 2010). 

Entretanto, a implementação da nanoindentação instrumentada para a avaliação das 

propriedades mecânicas e os seus resultados obtidos ainda ocasionam dúvidas no meio 

científico (Fischer-Cripps, 2006). Em função destas limitações na análise dos ensaios de 

indentação o uso de uma técnica numérica capaz de avaliar os campos de tensões e de 

deformações durante o ciclo de indentação pode auxiliar em uma interpretação mais segura 

deste ensaio (Dias & Godoy, 2010). 

Por outro lado, para um determinado sistema composto de filme e substrato, os efeitos de 

suas propriedades mecânicas e tribológicas dependem do processo de deposição do filme e de 

sua espessura (Pelletier, et al., 2006). A análise da espessura de filmes finos torna-se difícil 

devido a necessidade de instrumentos específicos e ensaios caros e demorados, como 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscópio de força atômica (MFA) e 

microscópio eletrônico de transmissão (MET), além, do próprio ensaio de nanoindentação 

instrumentada (Bourhis, & Patriarche, 2003). Por isso, no presente trabalho utilizou-se o 

método dos elementos finitos (MEF) para o estudo numérico do comportamento de um 

sistema composto por filme de Nitrato de Titânio (TiN) depositado por processamento a 

plasma em um substrato de Titânio (Ti). Estas simulações tiveram como objetivo avaliar 

numericamente a profundidade de penetração em função da carga aplicada no penetrador 

(Pulecio, 2010). Por fim, se propõem uma metodologia numérico-experimental para a 

determinação da espessura destes filmes. 
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2  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

2.1 Ensaio de Dureza 

Inicialmente, avaliou-se a dureza superficial através de um penetrador piramidal de base 

quadrada (Vickers) em uma amostra do substrato de Titânio sem filme, Fig. 1. Esta amostra 

foi cortada com diâmetro de 15 mm e espessura de um milímetro. Em seguida passou por um 

processo de preparação, ou seja, a superfície de amostra foi lixada e polida (Pulecio, 2010). 

Foram utilizadas oito cargas durante o ensaio experimental, sendo que para cada carga foram 

aferidas cinco medidas obtendo a média das durezas correspondentes a cada carga. Estas 

cargas foram aplicadas lentamente pelo penetrador. A dureza Vickers é obtida através dos 

valores das diagonais da pirâmide impressa na superfície da amostra como é descrito na Eq. 

(1). Essas diagonais foram medidas por meio do um microscópio capaz de ampliar em 

quatrocentas vezes a imagem. 

         
 2
2a

P
 (1) 

 

Figura 1. Representação esquemática do indentador de base piramidal Vickers (Souza, 2000). 

2.2 Ensaio de Indentação Instrumentada (EII) 

O EII é uma metodologia utilizada para determinar a dureza superficial através de um 

equipamento que permite monitorar a penetração do penetrador em função da carga aplicada. 

Este método também permite avaliar outras propriedades mecânicas de materiais como, por 

exemplo, o módulo de elasticidade, principalmente de filmes superficiais finos (Dias & 

Godoy, 2010, & Pulecio, 2010). Este ensaio foi realizado com dois diferentes penetradores, 

um de base piramidal triangular (Berkovich) e o outro o Vickers. Nestes ensaios foram 
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avaliadas a amostra de Ti e uma amostra do sistema filme e substrato (TiN/Ti). Também 

nestes casos, a carga foi lentamente aplicada tendo como resultado uma curva de carga em 

função da profundidade de penetração. Neste procedimento experimental, foram realizados de 

cinco a sete ensaios para cada valor de carga selecionado na máquina. Nos ensaios com 

penetradores Berkovich foram obtidos valores de carga experimental de indentação ( expP ) e 

da profundidade máxima de indentação ( máxh ). Por fim, os ensaios Vickers foram realizados 

para determinar a dureza, tanto para o substrato como para o sistema de filme e substrato 

(TiN/Ti). Estes valores de dureza Vickers foram usados para comparação com os resultados 

numéricos e para o desenvolvimento do método numérico-experimental para determinar a 

espessura do filme. 

2.3 Procedimento Numérico 

A análise numérica foi desenvolvida através do software comercial de Elementos Finitos 

MARC
TM

 (2013). No presente estudo foram utilizados modelos discretos para produzir o 

contato entre o penetrador Vickers ou Berkovich e a amostra. Nos modelos não foi levado em 

consideração os defeitos de aderência (pile-up) e afundamento (sink-in). Assim como, o atrito 

entre o penetrador e a amostra foi considerado como sendo zero, uma vez que ele apresenta 

pouca influência na carga de indentação (Araújo, et al., 2013) 

Os dois penetradores foram modelados como sendo uma placa rígida que penetra a 

amostra de material deformável a ser ensaiada. Esta amostra foi considerada isotrópica, 

homogênea e com comportamento mecânico elastoplástico, conforme Eq. (2). A amostra foi 

modelada com elementos tridimensionais como mostrado na Fig. 2. Com condições de 

contorno restringiram-se os deslocamento dos nós da base da amostra, assim como, foram 

estabelecidas as demais restrições considerando ¼ da simetria para o modelo Vickers e 
1
/6 da 

simetria para o modelo Berkovich (Dias & Godoy, 2010). 

 

Figura 2. (a) Malha do modelo Vickers com 17480 nós e 15930 elementos. (b) Malha do modelo 

Berkovich com 6584 nós e 5472 elementos. 
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Nesta expressão,  o e  o são, respectivamente, o limite de escoamento e a deformação de 

escoamento,  u é a tensão ultima (ou critica),  u é a deformação ultima e n o coeficiente de 

encruamento. A Tabela 1 mostram as propriedades mecânicas usadas para o filme (TiN) e 

para o substrato (Ti) nas simulações efetuadas. Estas propriedades mecânicas foram obtidas 

na literatura especializada (Shan, & Sitaraman, 2003). O valor do coeficiente de encruamento 

foi obtido por manipulação da Eq. (2), combinando os resultados experimentais com as 

simulações numéricas do ensaio Berkovich, tanto para o filme, quanto para o substrato. 

 

Tabela 1. Propriedades mecânicas adotadas na simulação dos ensaios de indentação por elementos 

finitos (Shan, & Sitaraman, 2003). 

Material E (MPa)   o (MPa) ( o/ o
n
) (MPa) n 

Ti (substrato) 120 0,3 240 1403 0,284 

TiN (filme) 200 0,3 6441 28116 0,429 

 

Na sequência foi avaliado numericamente o comportamento do sistema composto por 

filme do TiN e substrato de Ti submetido ao ensaio de indentação instrumentada com 

penetrador Vickers. Nesta etapa final, foram feitos vários ensaios de indentação mantendo-se 

uma mesma espessura do filme, variando-se a profundidade de penetração máxima, ou seja, 

mudando-se a razão hmáx/t, sem modificar a malha usada na amostra do sistema 

filme/substrato. Os resultados de dureza Vickers obtidos nesta análise final foram comparados 

com os dados experimentais realizados no mesmo sistema. 

3  RESULTADOS 

Inicialmente se obteve os resultados da carga de indentação através da simulação do 

ensaio de indentação Berkovich para o substrato de Titânio sem recobrimento superficial. 

Estas primeiras simulações foram feitas para se verificar se as propriedades adotadas, Tabela 

1, em particular os coeficientes ( o/ o
n
) e de encruamento (n) obtidos através do procedimento 

definido por Dias & Godoy (2010) representavam corretamente o comportamento deste 

material durante este ensaio de dureza. A Tabela 2 compara os dados experimentais para a 

carga máxima de penetração com os resultados numéricos do ensaio Berkovich. 

A Tabela 3 mostra a comparação entre a dureza experimental e a numérica obtida através 

da simulação ensaio Vickers de uma amostra do substrato (Ti) sem recobrimento. Estas 

primeiras simulações numéricas do ensaio de dureza com diferentes penetradores e com 

diferentes cargas de indentação mostraram que as simulações representaram corretamente o 

comportamento da amostra durante os ensaios de penetração. 
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Tabela 2. Medidas numéricas e experimentais dos valores de P em relação à hmax e a diferença entre 

os valores de carga. 

)(nmhnum  )(nmhmáx  )(exp mNP  )(mNPnum   Diferença 

817 817 26,3 24 9,5% 

1540 1548 76,7 77 0,4% 

2170 2154 126,7 132,7 4,7% 

4090 4115 507,3 518 2,1% 

 

Tabela 3. Comparação entre a dureza Vickers experimental e numérica para amostra de Ti. 

)(exp GPaHV  )(GPaHV num  Diferença 

1,19 1,12 6,25% 

 

A Figura 3 mostra os resultados experimentais obtidos a partir do ensaio instrumentado 

Vickers no sistema de filme TiN depositado no substrato Ti. A diminuição no valor da dureza 

superficial Vickers indica uma menor influência do filme, quando ocorre uma maior 

profundidade de penetração. Já os resultados numéricos para a dureza Vickers do filme para o 

mesmo sistema TiN/Ti também diminui com o aumento da relação entre a profundidade de 

penetração em relação a espessura do filme (hmáx/t), Fig. 4. Estes resultados também indicam 

uma influência das propriedades tribológicas do filme em ensaios com grandes profundidades 

de penetração (hmáx). 

 

Figura 3. Dureza Experimental Vickers em função da profundidade de penetração. 
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Figura 4. Resultados numéricos da dureza de Vickers em função da relação entre a profundidade de 

penetração com a espessura da película.  

 

Tanto os resultados numéricos quando os experimentais mostram o mesmo 

comportamento de decréscimo da dureza superficial com o aumento da profundidade de 

penetração do indentador, ou seja, quanto maior a carga de indentação.  

4  CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 

Os resultados da análise experimental com penetradores Berkovich combinada a analise 

numérica do mesmo ensaio realizada neste trabalho mostraram que esse metodologia utilizada 

apresenta bons resultados para a determinação das propriedades mecânicas do filme e do 

substrato, principalmente na obtenção do coeficiente de encruamento (n) dos materiais. A 

comparação dos valores numéricos e experimentais da dureza Vickers para a amostra de Ti, 

Tabela 3, comprova essa conclusão. 

Já os resultados da comparação da análise experimental com a numérica para o sistema 

filem TiN e substrato Ti indicam que esta outra metodologia experimental-numérico se 

mostra como um método não destrutivo promissor para determinação da espessura do filme 

sem a necessidade de um procedimento experimental destrutivo e oneroso. 
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