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Resumo 

Utilizou-se um método alternativo ao método tradicional 

de Oliver e Pharr para obtenção do módulo de 

elasticidade e dureza por ensaios de indentação 

instrumentada, no qual os efeitos de pile-up não 

influenciaram os resultados encontrados.  

Introdução  

O método adequado para a obtenção das propriedades 

mecânicas de filmes finos é a técnica da indentação 

instrumentada, a qual utiliza, geralmente, o método de 

OLIVER e PHARR (2004) para obtenção da dureza (H) e 

do módulo de elasticidade (E). No entanto, a ocorrência 

de pile-up (escoamento de material pelo indentador para 

fora da superfície) e sink-in (afundamento no entorno do 

indentador) afeta fortemente o resultado encontrado 

(MALZBENDER, 2003). 

Para fins de validação, utilizou-se o método de 

Malzbender corrigido em superfícies sujeitas a esses 

artifícios. Pelo método, obtém-se E e H a partir da 

profundidade máxima de indentação e das energias 

elásticas e plásticas de deformação, de modo que o 

resultado não tenha influência de pile-up e sink-in. 

Material e Métodos 

Filmes finos de titânio foram depositados em substratos 

de vidro comum (lâminas de microscópio) pela técnica de 

magnetron sputtering. Foram obtidas duas amostras: na 

amostra A o filme foi depositado durante 9 min e, na 

amostra B, o tempo foi de 17 min. Assim, o filme na 

amostra A apresentou espessura menor que na amostra 

B. 

Os ensaios de indentação instrumentada foram realizados 

com uma ponta piramidal de diamante com geometria 

Berkovich, calibrada em padrões de sílica e safira. 

Empregou-se dois métodos de ensaio, o QCSM (quasi-

continuous stiffness measurent), e o SLOW H-E, que foi a 

rotina escolhida a ser empregado o método de 

Malzbender corrigido (DE SOUZA et al., 2010). 

Resultados e Discussão 

A inspeção das indentações revelou a presença de pile-

up, o que causa superestimação dos valores de H e E. 

Utilizando a amostra A, com filme de menor espessura, 

obteve o gráfico 1. Ambas as técnicas de tratamento 

levam a perfis de H e E semelhantes de evolução com a 

profundidade. 

 
Gráfico 1. Perfis de módulo de elasticidade E e dureza H, relacionados 
aos eixos esquerdo e direito, respectivamente, em função da 
profundidade h. As curvas OP se referem ao método de Oliver e Pharr, 
e as curvas Cor ao método corrigido. 

 
No entanto, os perfis de H são ainda crescentes, isto pode 
se dever às propriedades únicas de filmes finos, que 
podem diferir das propriedades de volume do mesmo 
material (BHUSHAN, 2003).  

Conclusões 

O método de Malzbender corrigido se mostrou resistente 

aos efeitos do pile-up nas medidas, embora os efeitos 

esperados para E e H devido à espessura dos filmes (ou 

seja, ao efeito do substrato em função da profundidade de 

indentação) ainda precisam ser melhor avaliados. 
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