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Samenvatting

Door het aanbrengen van dunne PVD-oppervlaktelagen (coatings), zoals bijvoorbeeld
TiN, ontstaan interne spanningen in deze laag. Deze spanningen zijn van invloed op onder
andere de hechting van de laag. Voor het bepalen van de grootte van deze spanningen
worden zowel de sin2~-methode (rontgendiffractie) als ook "de buigplaat-methode"
gebruikt. Deze laatste methode verdient uit praktische overwegingen de voorkeur. Hierbij
worden de spanningen afgeleid uit de hierdoor veroorzaakte kromming van een gecoat
preparaat (dikte:0.1-0.5 [mm]). Aangezien hierbij de lineaire elasticiteitstheorie wordt
gebruikt, mag de doorbuiging van de plaatjes niet groter zijn dan de dikte ervan.
Dientengevolge zijn de te meten kromtestralen zo groot, dat deze met een profilometer
moeten worden bepaald. Aangezien dit nogal omslachtig is en de kromtestralen niet
nauwkeurig kunnen worden bepaald, is een nieHwe methode ontwikkeld, namelijk het
coaten van dunne (75 [jLm]) folies. Door het aanbrengen van Titaan-nitride coatings op
rechthoekige stripjes van dit foliemateriaal trekken deze sterk krom. De kromtestraal kan
hierdoor eenvoudig en met hoge nauwkeurigheid worden bepaald. Uit berekeningen met
een Eindig Elementen Pakket wordt uit de kromtestraal de grootte van de interne
spanningen bepaald.
Het voordeel van deze methode is dat iedere verandering van de procesparameters, en

dus de ontwikkelde spanningen, een duidelijk meetbare verandering van de kromtestraal
tot gevolg heeft. Hierdoor za1 het mogelijk zijn relaties te bepalen tussen de waarden van
de procesgrootheden en de interne spanningen die zij tot gevolg hebben.
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Nomenclatuur

a afstand van middelpunt tot eindpunt [m]
a. thermische uitzettingscoefficient substraat [K-I]

ar thermische uitzettingscoefficient coating [K-I]

b breedte preparaat [m]
C karakteristieke deformatieweerstand [N/m~

dr deflection:zakking eindpunt [m]
e rek [-]

E. elasticiteitsmodulus substraat [N/m~

& elasticiteitsmodulus coating [N/m~

h. substraatdikte [m]
hr coatingdikte [m]
I kwadratisch oppervlaktemoment [m4]

1 lengte preparaat [m]
M buigend moment [Nm]
n verstevigingsexponent [-]
p kromming [mol]

r kromtestraal kogel bij vonkerosie [m]
R kromtestraal preparaat [m]
S initiele spanning [N/m~
(1 spanning [N/m~

(1v vloeispanning [N/m~

(1inrerface interface afschuifspanning [N/m~

(1ii hoofdspanning [N/m~

(1j intrisieke spanning [N/m~

(1t thermische spanning [N/m~

t tijd [s]

tu afstand tot neutrale Iijn [m]
T temperatuur [K]
dT temperatuurverandering [K]
x afstand tot de interface [m]
X dimensiefactor [-]
y afstand tot onderzijde substraat [m]
y BlE. [-]
JI. dwarscontractiecoefficient substraat [-]
Jlr dwarscontractiecoefficient coating [-]
Vb biasspanning [V]
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1 Inleiding

Ret gebruik van keramische oppervlaktelagen (coatings) voor steeds meer werktuigkundi
ge toepassingen vraagt meer aandacht voor de mechanische eigenschappen ervan. Van
groot belang hierbij is de spanningstoestand hierin. Door het aanbrengen van coatings,
zoals bijvoorbeeld titaan-nitride (TiN), via het zogenaamde Physical Vapour Deposition 
magnetronsputteren ontstaan spanningen in zowel coating als ook het onderliggende
substraat. Deze kunnen naar oorzaak worden onderverdeeld in thermische en intrinsieke
spanningen. In dit onderzoek gaat de interesse uit naar de grootte van de deze spannings
componenten en op het vinden van een eenvoudige, nauwkeurige en snelle methode voor
het bepalen ervan.

Ret magnetronsputteren is een proces waarbij op atomaire schaal materiaal op'een te
coaten voorwerp (substraat) wordt gedeponeerd. Zo vormt zich op het substraat een laag
(coating) die kan dienen ter bescherming van het substraat tegen slijtage en temperatuur
belasting. De te deponeren deeltjes worden door de, in de richting van het negatief
gepoolde substraat bewegende ionen, meegenomen. Ret reeds gedeponeerde materiaal
wordt door diezelfde ionen gebombardeerd, waarbij slecht hechtende deeltjes worden
weggesputterd en goed hechtende atomen worden aangestampt (" micropeening" ;bijlage
D). Dit bombardement leidt tot fouten in het kristalrooster van de coating, zoals gelncor
poreerd sputtergas ("interstitials") en dislocaties. Deze interstitiele ionen komen in holten
van het rooster terecht als gevolg van verplaatsingen, veroorzaakt door de hoge impuls
van op het oppervlak botsende ionen. Volgens een schatting van Sundgren /36/ ligt de
ionen-energie benodigd om verplaatsingen in TiN coatings te veroorzaken in de orde van
enkele electronvolts. Indien de ruimte waar deze deeltjes in terechtkomen niet groot
genoeg is, za1 de afstand tussen de atomen in. het rooster groter moeten worden: het
materiaal wil dus op microschaal uitzetten. Vanwege de hechting op het onderliggend
materiaal is dit niet of nauwelijks mogelijk. Dit heeft drukspanningen in de coating tot
gevolg. Deze roosterfouten veroorzaken dus initieel in de coating een alzijdige drukspan
ning S, welke ook weI intrinsieke -of groeispanning wordt genoemd. Aangezien het
materiaal geen bewegingsbeperking ondervindt in de richting loodrecht op het substraatop
pervlak, zal er een vlakspanningstoestand resteren. De spanning in de hoofdrichtingen,
evenwijdig aan het substraatoppervlak, za1 gelijk zijn, dus <111 =<133 =S.

Naast de intrinsieke spanningen ontstaan er door het coaten ook nog thermische spannin
gen. Ret coaten vindt namelijk bij een temperatuur van ongeveer 300°C plaats. Door het
verschil in thermische uitzettingscoefficient van coating en substraat, ontstaan bij het
afkoelen tot kamertemperatuur thermische spanningen in zowel coating als substraat. De
totale interne spanning <1 kan worden afgeleid uit de som van intrinsieke <1j en thermische
<1t spanningen:

Aangezien de ontstane spanningen kunnen leiden tot falen van de coating, onder andere
door het ontstaan van grote spanningsgradienten op de interface, is het belangrijk om
hierin inzicht te krijgen.
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De zogenaamde sin2y methode wordt meestal gebruikt om de spanningen te meten. Hier-
bij wordt met behulp van rontgenstraling de verandering van de roosterconstante van het
materiaal, veroorzaakt door de spanningen, gemeten. Met gebruikmaking van de materi
aaleigenschappen wordt hieruit de grootte van de restspanning afgeleid. Spanningen
kunnen ook worden afgeleid uit de vervorming van een preparaat. Aangezien de door het
coaten ontstane spanningstoestand geen evenwichtstoestand is, zal een gecoat proefstuk
vervormen totdat een evenwichtstoestand wordt bereikt. Atbankelijk van de grootte van de
spanningen en de stijtbeid van coating en substraat zal een bepaalde mate van vervorming
OPtred.en. Indien een rechthoekig preparaat wordt genomen, dat aan een zijde wordt \7
gecoat, zal dit in zowel lengte als ook breedterichting kromtrekken. Bij een grote
lengte/breedte-verhouding kan de vervorming worden gekarakteriseerd door. de kromming .
in de lengterichting. Uit de grootte van deze kromming kan de spanning in zowel coating
als substraat worden bepaald. Dit kan zowel op analytische als ook op numerieke wijze.

Uit een literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat het bepalen van spanningen in
relatief dunne coatings tot nu toe alleen analytisch heeft plaatsgevonden. Probleem is
echter dat dit alleen een betrouwbaar resultaat geeft indien de vervormingen relatief klein
zijn. De reden hiervoor ligt in het feit dat bij analytische berekeningen uit wordt gegaan
van evenwichtsrelaties, welke zijn afgeleid uit een onvervormdegeometrie. Hierbij wordt
een infini+imaal klein vierkant volume-element genomen waarvoor uit krachten- en
momentevenwicht-voorwaarden relaties resulteren. Indien de vervorming van het
preparaat zo groot is, dat het kleine element niet meer als vierkant kan worden be
schouwd, zijn de afgeleide evenwichtsrelaties niet meer geldig. Ais wistregel wordt door
Senderoff /2/ gehanteerd dat bij de vervorming van kromgetrokken preparaten de zakking
van het eindpunt van een aan een zijde ingeklemd preparaat niet groter mag zijn dan de
dikte van het proefstuk. Praktisch gezien houdt dit in dat de te meten kromtestralen
(ordegrootte enkele meters) van de vervormde proefstukken zo groot zijn, dat nauwkeuri
ge bepaling hiervan (indien dat al mogelijk is) omslachtig is. Daarom is voor een
altematieve aanpak van het probleem gekozen, dat juist grote en dus eenvoudig meetbare
vervormingen als uitgangspunt neemt. Het berekenen van deze spanningen gebeurt met
het Eindig Elementen Pakket ABAQUS (bijlage A).

In experimenten worden dunne rechthoekige stripjes gecoat, die hierdoor sterk vervor
men. Aangezien een kleine verandering van de initiele spanning in de coating, maar ook
fluctuaties van bijvoorbeeld de coatingdikte, een duidelijk meetbare verandering van de
kromming tot gevolg heeft, is het mogelijk om eenvoudig en nauwkeurig relaties te
bepalen tussen de vervorming en de procesgrootheden etc. Aangezien het met een EEM
pakket mogelijk is om relaties te bepalen tussen deze vervorming en bijvoorbeeld de
initiele spanning zal, door deze vergelijkingen te koppelen met die verkregen uit experi
menten, het niet alleen mogelijk worden om uitspraken te doen over de absolute waarde
van de initiele spanning in de coating, maar ook over de restspanning in coating en
substraat.
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2 Modelvonning

2.1 Irttrinsieke spanningen

De roosterfouten veroorzaken dus initieel in de coating een vlakspanning S, in het vlak
evenwijdig aan het substraatoppervlak. Aangezien deze spanningstoestand geen even
wichtssituatie is, za1 deze spanning zich op een bepaalde manier over coating en substraat
verdelen. Voor dit geval is door Senderoff /2/ een model opgesteld. Volgens deze ontstaat
de vervorming in twee afzonderlijke stappen (figuur 5):

stap 1: vlakke rek
stap 2: buiging

Figuur 1: Model van Senderoff

stap 1

....................... .

restspanning

as

.................... .

. .. .. .. .. .

h s

hf

_. ._~._._._. . ._._._._._._._._._-

stap 2

substraat

Initleel

.............................. .. ................. .................. ................. .

................................... .
• druki trek

s

De eerste stap vindt plaats tijdens het coaten, het "vlakke rekken". Dit houdt in dat, ter
wijl het preparaat recht wordt gehouden, de spanning die zich initieel in de coating be
vindt, zich gaat verdelen over coating en substraat, zodanig dat er krachtenevenwicht over 1
de doorsnede bestaat. Het buigend moment, veroorzaakt door de a-symmetrische
spanningsverdeling, wordt opgevangen door de inklemming van het proefstuk tijdens het
coaten. Na het coaten wordt uit het gecoatte preparaat een stripje gesneden. Hierdoor za1
het stripje gaan buigen. Door sommatie van de beide stappen wordt het uiteindelijke
restspanningsverloop verkregen.

Volgens Senderoff /2/ verdeelt de initiele spanning S zich in stap 1 als voIgt over coating
en substraat. De spanning in coating (= ur) respectievelijk substraat (=uJ is op basis van
krachtenevenwicht:

(1) ur=S*(h/(hs+Yhr))
(2) Us =-S*(hrl(hs+Yhr)) , met

Er= E-modulus van de coating
Es = E-modulus van het substraat
hs = substraatdikte
hr= coatingdikte
Y= EriE,
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(3)

Door deze spanningsverdeling ontstaat een buigend moment M dat een kromming p
(kromtestraal R = 11p) ter grootte p = MlEI (I= kwadratisch oppervlaktemoment) veroor
zaakt. Indien beide van hetzelfde materiaal zouden zijn, zou voor het kwadratisch
oppervlaktemoment gelden: I=b(hr+h,)3/12, b=breedte van het preparaat. Aangezien
coating en substraat een verschillende E-modulus hebben, wordt via de "equivaIente stijf
heidsmethode" (EI-methode) de ongelijke stijtbeid van iedere component verwerkt /2/.
Deze EI-methode komt er in het kort op neer dat het oppervlaktemoment van iedere
component proportioneel wordt genomen met zijn E-modulus. Indien voor het substraat de
breedte b wordt genomen, dan wordt voor de fictieve breedte b*=Y.b genomen. Uit de
relaties voortkomend uit momentenevenwicht voIgt uiteindelijk een relatie tussen de
kromtestraal R en de initiele spanning S /2/.

s- Es(Y(h/hs)4-(Y-l)h:)

6Rhft)hs+h)

Deze kan benaderd 121 worden door:

s= Es(hs+Yhi

(4) 6Rhpf

2.2 Thennische spanningen

Door het verschil in thermische uitzettingscoefficient van substraat en coating materiaal,
ontstaan er bij verandering van temperatuur spanningen in het preparaat. Het proefstuk zal
hierdoor vervormen. Atbankelijk van de grootte van de temperatuurverandering dT zal
het substraatmateriaal elastisch, elasto-plastisch dan weI volledig plastisch deformeren.
Hierbij wordt er van uitgegaan dat het keramische coatingmateriaal zich volledig elastisch
gedraagt (bijlage B).

Thermische spanningen in metaallkeramiek combinaties zijn aI eerder onderzocht.
Timoshenko 1301 heeft voor het onderzoek naar bi-metalen thermostaten een model
opgesteld, dat ook kan worden gebruikt voor de vervorming van gecoatte produkten.
Hsueh en Evans 111 hebben dit verder uitgewerkt. Ais functie van het aI dan niet plastisch
deformeren en als functie van het verstevigingsgedrag van het substraatmateriaal, hebben
zij modellen opgesteld, die de vervorming van een gecoat preparaat beschrijven bij
verandering van temperatuur. Door bepaling van de kromming van een door thermische
spanningen vervormd stripje is het mogelijk om te bepaIen of de vervorming elastisch dan
weI elasto-plastisch is. Een beperking hierbij vormt echter het feit dat niet ieder willekeu
rig materiaalgedrag kan worden ingevoerd. Met dit model kan aileen zuiver elastisch en
ideaal plastisch materiaalgedrag worden beschreven. Aangezien het voor dit onderzoek
gebruikte substraatmateriaal RVS een geheel ander plastisch materiaalgedrag heeft, zal dit
deel van het model van Hsueh niet verder worden behandeld. Daarom is aileen naar
elastische deformaties gekeken.

Volgens dit model is de totale rek € van een punt op de doorsnede opgebouwd uit een
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buigrek fb en een vlakke rek fvl' De buigrek is evenredig met de afstand t. van dat punt
tot de neutrale as (figuur 2) en de kromming. De vlakke rek is constant voor ieder punt
op de doorsnede. Voor de spanning CTf in de lineair elastische keramiek en de spanning CT.

in het substraat geldt 111:

x

(5)

(6)

Figuur 2: DeEinitie van de geometrie, ge
bruikt door Hsueh

CT.=E.[fo+(x-t.)/R], met

&= E-modulus van de coating
E. = E-modulus van het substraat
t.= positie neutrale lijn
R = kromtestraal
fo= c-a•.dT
c = constante
x = afstand tot het grensvlak coating/substraat (interface)
a.= thermische uitzettingscoefficient van het substraat
af= thermische uitzettingscoefficient van de coating

Uit krachten -en momenten-evenwichtsrelaties kunnen de onbekenden t.a, fo en R als
functie van geometrie en materiaalgegevens worden verkregen Ill.

(7)

(8)

(9) l/R =6E.E,h.hr<hf+hJ(araJdT/X,

X = {E.2h.4 +&2hf
4 +2E.Erh.h.(2h.2+2hl+3hrbJ)

Substitutie van (7),(8) en (9) in (5) en (6) geeft dus relaties tussen spanningen en
deformaties. Hierdoor wordt het mogelijk om uit veranderingen van de vervorming van
een proefstuk de spanningen in coating en substraat te bepalen.
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3 Experimentele uitvoering

3.1 Praktische experimenten

Er worden ronde preparaten gecoat. De manier waarop de plaatjes tijdens het coaten
worden ingeklemd is te zien in figuur 3. Door deze wijze van inklemmen zal reeds tijdens
het coaten deformatie in de 2 hoofdrichtingen, evenwijdig aan het substraatoppervlak,
plaatsvinden. Aangezien deze vlakke deformatie plaatsvindt bij verhoogde temperatuur, is
ook het materiaalgedrag bij verhoogde temperatuur van belang, hierover later meer. Na
het coaten en atkoelen tot kamertemperatuur worden uit deze schijven rechthoekige
stripjes (breedte B=2 [mm]) geknipt. Deze vervormen hierdoor op een wijze te zien in
figuur 4.

8.::::>~»:8 ~~~~~m~~- ---- ::;:'::~:j:;:~:~: --- -- ~
:::::::::j:;::::::::
-::::::j::::::::-

..... ,',
~ i ':"

I

Figuur 3: Preparaathouder voor het
inklemmen van de proefstukken tij
dens het coaten.

Figuur 4: Gecoat preparaat met
rechts een uitgesneden stripje met
kromtestraal R.

Bet voordeel hiervan is dat er nu sprake zal zijn van een uniforme laagdikteverdeling
over het rechthoekige substraat, hetgeen niet zo zou zijn indien reeds geknipte stripjes
zouden worden gecoat. Uit experimenten is gebleken dat een TiN coating met een dikte
van enkele micrometers, aangebracht op RVS substraten met een dikte van 75 [J.&m], een
kromming in de lengterichting tot gevolg heeft, die eenvoudig en met hoge nauwkeurig
heid kan worden bepaald. Dit kan dan door het preparaat vergroot te projecteren (figuur
5), waarna uit (10) de kromtestraal R kan worden bepaald 12/.

(10)

df = zakking van het eindpunt
a= afstand van het eindpunt tot het midden
R= kromtestraal

De standaardafwijking die optreedt bij het meten van R bedraagt circa 2%.
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hf
......... '.' ···.·v . ...... ... .. - .

Figuur 5: Bepalen van de krom~es

~raal uit de zakking df van een punt
op afs~and a uit het midden.

Figuur 6: Bepalen van laagdikte h,
uit binnen d -en buitendiameter D
en straal r.

Aangezien de dikte van de coating hr een belangrijke factor is dient deze nauwkeurig
worden bepaald. Hiertoe wordt met een kogel, straal r, een gat in het oppervlak gevonkt
(figuur 6), waarna via een eenvoudige berekening (11) hr kan worden bepaald. Door deze
meetmethode kunnen lagen van enkele micrometers met een standaardafwijking van circa
5% worden gemeten.

(11) h
f
=Jr2-1/4d2 -Vr2-1/4L>2,r.net

hr= dikte van de coating
r= straal van de kogel waarmee het gat wordt gevonkt
d = binnendiameter van het gevonkte gat
D = buitendiameter van het gevonkte gat

3.2 EEM Model

Voor het berekenen van de spanningen in een gedeformeerd preparaat wordt een EEM
pakket gebruikt (bijlage A). Hiermee kan namelijk de vervorming worden gesimuleerd.
Daartoe dient eerst de geometrie te worden gedefinieerd. Vanwege de symmetrie van de
vervorming wordt slechts een kwart van het gecoatte stripje gemodelleerd (figuur 5). Met
een automatische mesh-generator wordt volgens een gewenst patroon een aantal tetrahed
ron (pyramidevormig) elementen, type C3DlO, in rowel coating als substraat gelegd.
Meer details in bijlage A.

Om er voor te zorgen dat de feitelijke vervorming overeenkomt met de vocr het 3D
model berekende, dienen een aantal randvoorwaarden te worden ingegeven:

- alle elementknooppunten met x(11)-cOOrdinaat 0 (figuur 7) mogen niet in
de x-richting bewegen, dit omdat het model slechts een kwart van het echte
proefstuk weergeeft
- de knooppunten met z(33)-e06rdinaat 0 (figuur 7) worden om dezelfde
reden beperkt in hun bewegingsvrijheid in de z-richting
- om er vocr te zorgen dat niet het gehele model ten gevolge van de
vervorming verplaatst, wordt het elementknooppunt, liggend in de oor
sprong, beperkt om in alle hoofdrichtingen te kuooen verplaatsen.
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Figuur 7: 3D-model van de gebruikte proefttukJcen. FigulU 8: 2D-model, verkregen wt het 3D-model bij
z=O.

Omdat de interesse alleen uitgaat naar de kromming in de lengterichting J is ook een 2D
model gebruikt (tiguur 8). Dit dient te worden gezien als een dwarsdoorsnede van het 3D
model (tiguur 7), namelijk het vlak z=O. Hierbij wordt alleen gekeken naar rekken in het
vlak. Daarom zijn hierbij plane strain (vlakke rek) elementen, type CPE8, gebruikt.

Randvoorwaarden voor het 2D-model:

- alle knooppunten liggend op de y-as (tiguur 8) kunnen niet in de x
richting bewegen
- het knooppunt in de oorsprong wordt beperkt in translatie in x en
y-richting.

Voor het berekenen van thermische en intrinsieke spanningen zijn twee verschillende
modellen gebruikt. De geometrie en mesh is voor beiden gelijk, maar de belasting is
verschillend (bijlage A). De kromtestraal R kan bier worden bepaald door het titten van
een cirkel door de knooppunten, liggend op de bovenzijde van de coating. Gebleken is
echter dat berekening van R uit de zakking van het eindpunt (§3.1) hetzelfde resultaat
geeft. Daarom wordt dan ook hier de laatste methode gebruikt om R te bepalen.
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4 Resultaten

4.1 Resultaten nit EEM model

4.1.1 Vergelijking van 2D en 3D-model

Van de gecoatte stripjes wordt de kromming in de lengterichting gemeten. Om deze
kromming met een EEM-pakket te simuleren, dient dezelfde geometrie, dus het 3D-model
uit §3.2, voor de berekeningen te worden gebruikt. Om de invloed van de lengtelbreedte
verhouding op de kromming in de lengterichting te onderzoeken, zijn een aantal bereke
ningen uitgevoerd. Voor verschillende lIb-verhoudingen is bij initiele lijn -en vlakspan
ning in de coating deze kromming bepaald (taOOll).

Ieugte breedfe lib R[mml bij initieIe Iijnsp.tst.: R [mml bij iaitiac Iijnsp.ut.:- R[mml bij iaitiac vl8bp.tat.:-
I [nun) b [mm) all =S=-2[OPal,2D-modeI all=S=-2 [OPal, 3D-model all =a..=S=-2 [OPal

1,600 0,100 16 48.5 46.9 64,0

0,800 0,100 8 48.3 46.9 63,8

0,400 0,050 8 48.0 46.S 63,4

0,400 0,100 4 48.1 46.7 63,4

0,400 0,200 2 48.0 46.S 63,4

0,140 0,140 1 48.8 46.7 64.5

0,300 0,300 1 48.6 46.9 64.2

Tabell: Kromtestraal R {mm} als functie van geometrie bij initiile lijn -en vlakspanningstoestand. In kolom 4 de
berekende kromtestraal bij de gegeven lengtes. Ovenge gegevens; hr=3 h,=75 {pm}, Ef=600 &=210 {GPa}.

Bij een initiele vlakspanningstoestand kromt het proefstuk in zowel lengte aIs breedterich
ting. De kromming in de lengterichting is onafhankelijk van lib. Bij een initiele lijnspan
ning vindt aileen kromming in de lengterichting plaats. Deze is bij het 2D-model aItijd
een factor X, waarbij X="dimensiefactor"=f(v.,vr.Er,E.), groter als die bij het 3D-model
met een initiele vlakspanning (onafbankelijk van lIb). Praktisch gezien betekent dit, dat
aIs een initiele spanning S in het 2D-model een kromtestraal R=R1 tot gevolg heeft, kan
van een gecoat preparaat met kromtestraal R=X.R1 worden gezegd, dat initieel in de
coating een vlakspanning S aanwezig was. Bij een constante substraatdikte en gelijkblij
vende materiaaleigenschappen, is de dimensiefactor X onafhankelijk van de coatingdikte
en de initiele spanning. Voor de hier gebruikte materiaalcombinatie en substraatdikte
h.=75 I)Lm] geldt: X= 1.32.

Door deze correctie van het resultaat uit de 2D-anaIyse is het mogelijk om iets te zeggen
over de spanningen in de gecoatte stripjes. Daarom zijn aile volgende analyses uitgevoerd
met het 2D-model, lengte 1=0.14 [mm]. Tenzij anders vermeld gelden voor de coating
dikte hf en de substraatdikte h. de volgende waarden: hf =3 en h.=75 I)Lm].
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4.1.2 Verificatie van bet model van Senderoff

Om te onderzoeken of het model van Senderoff klopt, zijn een aantal berekeningen
uitgevoerd. In drie afzonderlijke berekeningen is onder telkens andere randvoorwaarden
de restspanning over de doorsnede bepaald (figuur 9). Met 202 wordt stap 1 volgens
Senderoff gesimuleerd. Uit het restspanningsverloop wordt het buigend moment M
afgeleid, dat als belasting in 2D3 (stap 2) wordt ingegeven. Indien het model van
Senderoff correct is, zal de 80m van de testspanningen van 202 en 203 hetzelfde
resuitaat als dat uit 201 geven. Figuur 9 toont de restspanning over de doorsnede na de
respectievelijke stappen.
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Figuur 9: Randvoorwaarden ter verificatie van
het model van Senderoff; S=-2 GPa, Er600
E,=21O GPa, hr3 h,= 75 pm.

y pnl
Figuur 10: Restspanningsverloop over de doorsnede (y is
de afttand.tot.de onde11ijde van het substraat) na vlakke
rek(+), zuiver buigen(li) en na deforrnatie onder de
feitelijke randvoorwaarden(O).

Uit figuur 10 blijkt dat de restspanning over coating en substraat na stap 1 niet constant
is. Oit wordt weI in het model van Senderoff aangenomen. Oaarom is de restspanning na
viakke rek voor verschillende initiele spanningswaarden S bepaa1d (tabel 2). In kolom 3
en 4 zijn de gemiddelde waarden van de coating (utl -en substraatspanning (uJ gegeven.
Tussen haakjes de waarden hiervan berekend volgens de vergelijkingen (l) en (2)

S [MPa] a, [MPa] a. [MPa] alS-loo" a~1
Ef=6OO{OPa] -2000 -1786 (-1794) 72.6 (71.7) 89.3 3.63
Ea=210[OPaI

-4000 -3572 (-3589) 145.5 (143.6) 89.3 3.63

Y =EfIEa =2.86
-6000 -5358. (-5384) 218.2 (215.4) 89.3 3.63

-8000 -7144 (-7178) 290.9 (287.2) 89.3 3.63

Ef=3OO(OPa) -2000 -1886 (-1891) 76.2 (75.6) 94.3 3.81
Es=210[OPa)

-4000 -3m (-3784) 152.3 (151.3) 94.3 3.81

Y=EfIEa=1.43
-6000 -5659 (-5675) 230.5 (227.0) 94.3 3.84

-8000 -7545 (-7567) 304.7 (302.7) 94.3 3.81

Tabel 2: Restspanning, in zowel coating ((If) als substraat ((I,), na ·vlakke rek· als junctie van de verhouding
van de respectievelijke elastidteitsmoduli en de initille spanning S . Tussen haakjes de waarden volgens

. Senderoff. Overige gegevens: hr3 h,= 75 [,an).
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4.1.3 Parameteronderzoek

Omtrent de grootte van de initiele spanning en materiaalgegevens bestaan nogal wat
onzekerheden. Uit de literatuur (bijlage C) blijkt dat de spanning die ontstaat in PVD-TiN
coatings nogal van waarde kan verschillen, mede afhankelijk van gekozen procespa
rameters. Daarom is een parameteronderzoek uitgevoerd, zodat de invloed van een
variatie van een van bovengenoemde variabelen op de vervorming en de restspanning kan
worden bepaald.

4.1.3.1 De initiele spanning S
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Figuur 11: Kromming versus initiele spanning,
waarbij &=210 £f=600 GPa, h;=3 h.= 75 pm.

y [,um]

Figuur 12: Restspanningsverloop als junctie van de
initiele spanning S, S=-2(O), -3(4); -6(0) en 
10(+) [GPa}; y is afstand tot onderzijde substraat in
pm. Overige gegevens als in jiguur 11.

In bovenstaande figuren de kromming en het restspanningsverloop versus S. Ter plaatse
van de interface blijkt er een overgang van druk (in de coating) -naar trekspanning (in het
substraat) te ontstaan. Dit spanningsverschil, gedefinieerd als de interface afschuifspan
ning <Tinterface' zal van groot belang zijn voor het falen van de coating bij slechte hechting
op het substraat. In figuur 13 het verloop hiervan als functie van de initiele spanning S.
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Figuur 13: Interface afschuifspanning versus initiele
spanning.

Init.ele spannIng [GPa]

Figuur 14: lnitiele spanning berekend volgens Sender
off(4) en Stoney(O) uit de kromming berekend door
Abaqus
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Aangezien de zakking van het eindpunt, volgend uit de EEM analyses, gering is, is het
toegestaan om uit de hieruit volgende kromtestralen analytisch bijbehorende initiele
spanning te berekenen. In figuur 14 is de initiele spanning gegeven, berekend volgens
Senderoff en Stoney /2/, die tot dezelfde deformatie leidt als resulterend uit EEM.

4.1.3.2 Deelasticiteitsmodulus van coating E, en substraat E.

In figuur 15 is de invloed te zien die een variatie van de elasticiteitsmodulus van de
coating Et<+) respectievelijk van het substraat I;(A) heeft op de kromtestraal. Figuur 16
toont de verandering van het restspanningsprofiel bij variatie van Hr, waarbij E.= constant.
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Figuur 15: Kromtestraal R versus E-modulus sub
straat (.1, Ef=600 GPa) en coating (+,Es=210
GPa), initiele spanning 8=-6 GPa.
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Ef=26.3(O),210(+),420(.t.),840(v),3360(0) GPa.

In figuur 17 is te zien hoe de interface afschuifspanning verandert bij variatie van Et<+)
respectievelijk Es(A).
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Figuur 18: lnvloed van v/+,v,=O.28) en
II,{.1, IIrO. 25(.1). Gegevens: 8=-6 GPa, Ef=600

. &=210 GPa.

4.1.3.3 Dwarscontractiecoefficii.~ntvan coating Jlr en substraat JI.

De invloed van de grootte van Jlr,s op de vervorming is te zien in figuur 18.
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4.1.3.4 Coating b, -eo substraatdikte b.
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Fig""r 20: Invloed van substraatdikte h. [pm] op de
kromtestraal. Gegevens: £f=600 &=210 GPa,
hr 3 pm, initUle spanning S=-6 GPa.

De inv10ed van een verandering van de coatingdikte hr is te zien in figuur 19. Hierin is
tevens de invloed van de initie1e spanning S hierop te zien. In figuur 20 is de kromtestraal
als functie van de substraatdikte h. weergegeven.

4.1.4 Plastiscbe deformatie

Voor verstevigend substraatmateriaalgedrag, C= 1400 [MPa] n=0.5 Eo=0.037, zijn voor
een aantal initiele spanningen S bijbehorende vervormingen (figuur 21) bepaald.
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Fig""r 21: Kromming versus initiele spanning Sen verstevi
gingsgedrag; Cfy =269.3 C=l400 MPa n=0.5 Eo=0.037,
£f=600 &=210 GPa,hf =3 h.=75 pm,.

4.1.5 Verificatie van bet model van Hsueb

Met het 2D-model zijn voor een aantal temperatuurveranderingen de hierdoor veroor
zaakte kromming (figuur 22) en interface afschuifspanning O"intcrface (figuur 24) bepaald.
Figuur 23 toont het de restspanning als functie van de afstand y tot de bodem van het
substraat. Tevens zijn de volgens Hsueh berekende waarden weergegeven. In figuur 25 is
de kromming als functie van een verschil in thermische uitzettingscoefficient, d Alfa=a.
ar, gegeven.
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Figuur 23: Resrspanningsverloop no tf['=-28f1'C,
volgens Abaqus(+) en Hseuh(.r.), uitzettingscoejJid
enten a.=16 ~=9.7 E-6 rC -lJ.

Voor alle berekeningen van de thermische spanningen en vervormingen zijn de volgende
materiaalgegevens gebruikt: &=600 E.=21O [GPa], hf =3 h.=75 [JLm].
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4.2 Praktiscbe resultaten

4.2.1 Invloed van de procesparameters
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Figuur 25: Kromming versus het verschil in ther
mische uitzettingscoejJicient d alfa= a.-lX.j. a,=16(.r.)
en a.r=9. 7(+).E-6 rC -lJ.

Met behulp van de in het voorgaande beschreven modellenzijn de spanningen in
gesputterde coatings berekend. De invloed van drie procesparameters op deze spanningen
is onderzocht, en weI de biasspanning Vb' de coatingdikte hf en de afstand tussen target en
substraat /43/. Uit de dikte van de coating en de kromming van de preparaten (bijlage F),
welke met de dimensiefactor X= 1.32 worden gecorrigeerd, kan uit figuur 19 de intiele
spanning worden bepaald. In figuur 26 is het verloop van deze spanning als functie van
de biasspanning Vb weergegeven.
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Bij verschillende Vb-waarden is telkens 15(+) cq. 30(A) minuten TiN gesputterd. De
dikte van het RVS substraatmateriaal bedraagt: hs =75 [J,Lm] (bijiage B).
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Figuur 26: lnitiele spanning S als functie van de
biasspanning Vb; sputtertijd 15(+) en 30(~) minu
ten.

Figuur 27: lnitiele spanning S versus de afstand
tussen target en substraat, waarbij Vb=-20(~) en 
150(+) [V]. (sputtertijd=15 minuten)

In figuur 27 is de invioed van de afstand tussen target en substraat te zien op de initiele
spanning. Rierin is tevens de invloed van de biasspanning Vb op dit verloop weergege
Yen.

4.2.2 Thermische belasting

Om te onderzoeken hoe de vervorming verloopt bij verandering van temperatuur, zijn
een aantal gecoatte preparaten in een vacuiimatmosfeer aan een temperatuurcyclus
onderworpen. Deze cyclus is als voIgt opgebouwd:

1) gelijkmatig verhitten van kamertemperatuur To tot
gloeitemperatuur T1

2) gedurende bepaalde tijd houden op T1

3) geIijkmatig afkoelen tot To

Uit een experiment met een TiN (cxTiN=9.7E-6 °el ) gecoat RVS (cxRvs=16E-6 °C- l )

stripje, dat na het coaten een kromtestraal R=27.4 [mm] heeft, blijkt dat na de tempera
tuurcyclus (To=230C, TI= 500°C, t=30") de kromtestraal is afgenomen tot R=19.8
[mm]. Ret bIijkt dat in stap 1 de vervorming afneemt maar vanaf een bepaalde tempera
tuur wordt de kromming groter. Gedurende stap 2 valt waar te nemen dat de kromming
groter wordt. Gedurende stap 3 neemt de kromming verder toe. Aan het einde van de
cyclus blijkt de kromming groter te zijn dan de initiele kromming.

Ook voor de combinatie W/TiN (cxwolfraam =4.5E-6 roC-I]) is een experiment als boven
staand uitgevoerd, met dit verschil dat TI=570 °c. Zowel in stap 1 als 2 is een vergro
ting van de kromming waar te nemen. In stap 3 neemt de kromming weer af. Na de
cyclus is de kromming groter dan daarvoor, te weten Rvoor=61.6 [mm] ~=53.4 [mm].
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5 Discnssie

5.1 Resultaten nit EEM berekeningen

5.1.1 Model van Senderoff

Uit het restspanningsverloop (0) in figuur 10, zijn een aantal opvallende verschijnselen
te zien. Zo blijkt de neutrale Iijn onder de helft van de totale dikte te Iiggen. Aangezien
bij deze analyses Ef groter is dan Es, verplaatst deze Iijn bij zuiver buigen in de richting
van de coating (indien Es=Ef, dan zou de neutrale Iijn precies op de helft van de totale
dikte liggen). Stap 1 (+) veroorzaakt echter een verplaatsing in tegengestelde richting. De
invloed van dit laatste effect is groter dan de verplaatsing veroorzaakt door zuiver buigen,
waardoor het netto resultaat een verplaatsing van de neutrale Iijn van de interface af is.
Hieruit voIgt tevens dat, indien het substraat plastisch gaat deformeren, dit za1 beginnen
ter plaatse van de interface, aangezien hier de grootste rek in het substraat optreedt. Uit
deze figuur blijkt dat sommatie van de restspanningsprofielen (A) en (+) inderdaad
hetzelfde resultaat geeft als (0). Hieruit mag worden geconcludeerd dat het model van
Senderoff inderdaad correct is.
Na stap 1 blijkt de spanning over zowel coating -als substraatdikte niet constant te zijn , I'

hetgeen weI wordt aangenomen door Senderoff. De reden hiervoor is niet bekend. Uit l
tabel 2 blijkt dat voor een bepaalde materiaalcombinatie de gemiddelde waarden van de
spanning over de respectievelijke dikten h. en hf , rechtevenredig toenemen met de initiele
spanning. De berekende waarden volgens Abaqus wijken nauwelijks af van die volgens
Senderoff. Met als onderscheid dat de EEM berekening een niet constante waarde van de
spanningen over de respectievelijke doorsneden geeft, kan uit bovenstaande worden
geconcludeerd dat de analytische benadering door Senderoff hetzelfde resultaat geeft als
de 2D-analyse met een eindig elementen pakket.

5.1.2 Parameteronderzoek

Uit figuur 11 bIijkt dat ook Abaqus een lineair verband tussen de kromming en de
initiele spanning S geeft. Ben verandering van S met bijvoorbeeld 250 MPa zal een
verandering van de kromtestraal veroorzaken, die duidelijk meetbaar za1 zijn. Uit figuur
13 blijkt dat de interface afschuifspanning O'interface, sterk afhankeIijk is van S. Voor deze
materiaalcombinatie en laagdikte bestaat bijna een nagenoeg rechtevenredig verband
tussen S en O'interf"ce- Uit figuur 14 blijkt eveneens dat de initiele spanning berekend volgens
Senderoff redelijk overeenkomt met die volgens Abaqus. De afwijking tussen de oplossing
volgens Senderoff en die volgend uit EEM bedraagt circa 6%. Stoney /2/ heeft, voor het
berekenen van de initiele spanning uit de deformatie, een benaderingsformule opgesteld,
welke vaak voor dit soort experimenten wordt gebruikt. Deze geeft afwijkingen van meer
dan 30% ten opzichte van EEM en is dus inderdaad niet te gebruiken voor coatings met
afwijkende materiaaleigenschappen vergeleken met die van het substraat.
Uit figuur 15 blijkt dat indien Ef/Es> 1, zoals voor de geteste materiaalcombinatie

(E,/E.=600121O=2.86), een kleine verandering van Ef en/of Es geen grote verandering
(ordegrootte enkele mm) van de kromtestraal met zich meebrengt. Het niet exact bekend
zijn van & en/of E. za.l dan ook geen grote invloed hebben op de te berekenen spanning.
Uit figuur 16 blijkt dat naarmate de coating verhoudingsgewijs stijver wordt, de restspan
ning (absoluut gezien) in lowel coating als substraat daalt, uitgaande van geIijkblijvende
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initiele spanning. Dat de exacte waarden van de dwarscontractiecoeffi.cienten "r en "s niet
bekend zijn, is geen probleem, aangezien uit figuur 18 blijkt dat deze nauwelijks invloed
hebben op de vervorming.
Aangezien de dikte van de coating niet zeer nauwkeurig kan worden bepaald, is het

belangrijk te weten wat de invloed is van een (kleine) variatie van hr bij de berekening
van de onbekende initiele spanning uit de kromming van het proefstuk. Uit figuur 19
blijkt dat de verandering van de kromtestraal groter is naarmate de relatieve coatingdikte
verandering groter is. Dit betekent dat met name bij dunne coatings een kleine onnauw
keurigheid in de gemeten dikte aanzienlijke gevolgen heeft voor de te berekenen span
ning. Deze invloed za1 groter zijn naarmate de initiele spanning groter is. Ben voorbeeld:
Van een gecoat preparaat wordt een laagdikte hr= 3+0.25 [J.£m] en een kromtestraal
R= 16.2 [mm] gemeten. Voor dezelfde materiaalcombinatie als in figuur 19 dient uit deze
gegevens de initiele spanning S te worden bepaald. Uit figuur 19 blijkt dat de variatie van
hr een variatie van de initiele spanning S van ca. 6% tot gevolg heeft. Bij een grotere
vervorming speelt een fout in de gemeten dikten een grotere rol. Dus hoe dunner de coa
ting en hoe kleiner de kromtestraal, des te groter is de invloed van onnauwkeurige
diktemetingen op het resultaat! Uit figuur 20 blijkt dat een fout bij het meten van hs een
relatief kleine invloed za1 hebben op de spanningsmeting. Ben afwijking van 0.5 [J.£m]
heeft slechts een fout van 1% in de te berekenen spanning tot gevolg. Dit is te verklaren
uit het feit dat de relatieve afwijking, dus dh/h bij grote h gering is.

5.1.3 Plastische defonnatie

Er is een begin gemaakt met berekeningen, waarbij rekening wordt gehouden met
eventuele plastische deformatie van het substraat. Aangezien bij plasticiteit een bepaalde
spanning een grotere rek tot gevolg heeft, in vergelijking met elastische vervorming, is de
kromming groter bij elasto-plastische deformatie (figuur 20). Uit deze analyses blijkt dat
bij initiele spanningen kleiner dan -3 GPa bij het ingegeven verstevigingsgedrag plastische
deformatie optreedt. Dit gedrag is echter niet van toepassing op het in de experimenten
gebruikte substraatmateriaal (bijlage B). Om toch iets te kunnen zeggen over het al dan
niet plastisch deformeren van het substraat, is in een test de coating van het substraat
elektrolytisch weggeetst. De kromming ervan is zo groot dat volgens figuur 19 initieel in
de coating een spanning van ca. -5 GPa beyond. Volgens figuur 20 rou dan plastische
deformatie zijn opgetreden. Na het etsen keert het substraat terug in zijn oorspronkelijke
vorm, waaruit mag worden geconcludeerd dat er geen plastische deformatie optreedt bij
deze experimenten.

5.1.4 Model van Hsueh

In figuur 23 is te zien dat de vervorming, ten gevolge van een bepaalde temperatuurver
andering dT, volgens Abaqus ongeveer hetzelfde is als die volgens Hsueh. De restspan
ningen blijken echter van elkaar te verschillen. De spanningsgradient in coating en
substraat is in beide gevallen gelijk, maar de spanningen berekend volgens Abaqus zijn
absoluut gezien lager. De neutrale lijn volgens Hsueh ligt hoger. De enige verklaring
hiervoor is dat de vlakke rek, berekend volgens Abaqus, afwijkt van die van Hsueh.
Hierdoor verschilt eveneens de interface afschuifspanning (figuur 24). Voor dit preparaat
leidt een temperatuurverandering dT=500 °c tot een toename van CTinterface met circa 1.5
GPa. Ook bij abaqus is de kromming alleen afuanke1ijk van het verschil in uitzettings-
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coefficient (figuur 25). Belangrijk is op te merken dat door het afkoelen van procestempe
ratuur, circa 3000C, tot kamertemperatuur, thermische spanningen ontstaan die een factor
10 kleiner zijn dan de intrinsieke spanningen.
Ben tekortkoming van het model van Rsueh is echter dat de verandering van materiaalei

genschappen ten gevolge van een verandering van temperatuur niet wordt meegenomen.
Binnen Abaqus bestaat de mogelijkheid om deze temperatuuratbankelijkheid weI rnee te
nemen. Er is een berekening uitgevoerd waarbij de uitzettingscoefficient van het
substraat cx. evenredig toeneemt met de temperatuur. Door het grotere verschil in
uitzetting tussen coating en substraat bij hogere temperaturen, zal de vervorrning, bij
afkoelen van 500 °C tot kamertemperatuur, groter worden in vergelijking met het geval
dat cx.=constant. Ret blijkt dat de kromming bijna twee keer zo groot wordt en dat de
(thermische) restspanning in coating en substraat in dezelfde ordegrootte toeneemt. Rieruit
blijkt dat een geringe verandering van de uitzettingscoefficient aanzienlijke gevolgen voor
de thermische spanningen tot gevolg kan hebben. Ook de verandering van de E-modulus
bij verandering van de temperatuur zal een aanzienlijke invloed op de deze spanningen in
coating en substraat hebben, maar onderzoek hiemaar is nog niet uitgevoerd.

5.2 Experimentele resultaten

5.2.1 De biasspanning Vb

Ben belangrijke procesparameter is de biasspanning Vb. Ben verlaging van Vb leidt tot
een grotere impuls van opbotsende deeltjes. Dit zal niet aileen leiden tot meer defecten in
het rooster, dus grotere intrinsieke spanningen, maar ook tot een stijging van de tempera- \
tuur en dus een toename van de thermische spanningen. Uit figuur 26 blijkt dat de initiele
spanning bij een biasspanning Vb = -65 V een piekwaarde bereikt, waama deze sterk
afneemt bij afnemende Vb. De piekspanning kan worden verklaard uit een verandering
van de structuur, die volgens Vijgen 120/0ptreedt bij Vb = -65 V. Bij Vb < -90 V neemt de
spanning aanvankelijk toe maar vanaf Vb=-120 V verandert deze nauwelijks nog. Uit het
verloop van de hardheid aIs functie van Vb in 1431 blijkt dat deze eveneens bij Vb < -130
V nauwelijks nog verandert. Uit figuur 26 blijkt ook dat de initiele spanning bij benade
ring onatbankelijk is van de sputtertijd en dus de dikte van de coating.

5.2.2 De afstand tussen target en substraat

Naarmate het substraat dichter bij het target wordt geplaatst, neemt het aantal. ingevangen
ionen toe. Behalve het aantal. is ook de impuls van de opbotsende deeltjes van belang.
Roe langer de af te leggen weg van de ionen, des te groter is de kans op onderlinge
botsingen, dus verlies van impuls. Ret is aannemelijk dat naarmate de afstand groter
wordt de intrinsieke spanningen kleiner worden. Door de grotere kans op verlies van
impuls zal de op het substraat vrijkomende energie verminderen waardoor ook de
thermische spanning zullen afnemen. Door de gebrekkige temperatuurmeting kan deze
laatste invloed niet exact worden bepaald. Uit figuur 27 blijkt inderdaad dat de initiele
spanning S afneemt met de afstand. Ret blijkt dat naarmate de biasspanning groter is, de
relatieve spanningsverandering bij een verandering van de afstand groter is.
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Voorafgaand aan het eigenlijke coatproces worden oxyden en andere verontreinigingen
van het substraat verwijderd door het te bombarderen met ionen, het zogenaamde
schoonsputteren /43/. Door de hoge kinetische energie van deze opbotsende deeltjes is het
mogelijk dat deze worden ingevangen in het rooster van het substraat. Hierdoor zullen al
tijdens dit proces intrinsieke spanningen in het substraat komen. Om de ordegrootte ervan
te onderzoeken is een preparaat uitsluitend schoongesputterd. Vit de vervorming,
kromtestraal van stripje = 500 [mm], blijkt dat het schoonsputteren al voor aanzienlijke
spanningen in het substraat zorgt. De grootte hiervan kan niet worden bepaald, aangezien
over de modellering van de initieel gevormde spanning niet veel bekend is. Meest
waarschijnlijk is dat zich in een uiterst dun toplaagje (indringdiepte onbekend), door
defecten in het rooster, aanzienlijke drukspanningen vormen. De grootte van de drukspan
ning is rechtstreeks het gevolg van de hoge negatieve spanning (van ca. -1000 [V]) die
tijdens het schoonsputteren op het substraat staat. Dat ook de sputtertijd van belang is
blijkt uit twee identieke experimenten, waarbij voor het coaten respectievelijk 15 en de
gebruikelijke 30 minuten schoongesputterd is. De verdubbeling van de schoonsputtertijd
heeft een vergroting van de kromming met 27% tot gevolg. Daarom zijn alle proefstukken
even lang en bij dezelfde substraatspanning schoongesputterd, zodat mag worden aangeno
men dat deze invloed voor aBe preparaten gelijk is.

5.2.3 Thennische belasting

Voor de thermische spanningen zijn drie factoren van belang, te weten: het verschil in
thermische uitzettingscoefficient van coating en substraat, de temperatuurverandering en
de temperatuurafhankelijkheid van de materiaaleigenschappen. Vit 4.2.2 blijkt dat de
vermindering van de sterkte van het RVS een kleinere invloed op de vervorming heeft
dan het verschil in uitzetting van beide materialen, want aanvankelijk neemt de kromming
af. Bij een bepaalde temperatuur wordt het basismateriaal zo slap dat de hierdoor veroor
zaakte krommingsvergroting groter is dan de krommingsverkleining ten gevolge van het
uitzettingsverschil. De uiteindelijke krommingsvergroting kan alleen verklaard kan
worden uit plastische deformatie van het preparaat. Ten gevolge van de verhoging van de
temperatuur van het proefstuk zijn de spanningen zo hoog opgelopen en/of de vloeigrens
zodanig verlaagd dat de rekken niet meer zuiver elastisch van aard zijn. Indien het
substraat een grotere uitzettingscoefficient heeft als de coating, zoals bij W/TiN, dan
ontstaan in de coating bij verhoging van de ternperatuur juist trekspanningen in de coating
en drukspanningen in het substraat. Ter plaatse van de interface zal deze drukspanning de
reeds aanwezige trekspanning dus doen afnernen. Hierdoor zal de kans op vloeien
afnemen. De vloeispanning zal dan nog sterker moeten afnemen bij stijging van de
ternperatuur om plastische deforrnatie te kunnen laten plaatsvinden. Zowel in stap 1 als 2
is een vergroting van de kromming waar te nernen, hetgeen dus overeenkomt met de
verwachting. Vit de grotere krornming na het afkoelen tot kamertemperatuur blijkt dat
ook hier plastische deformatie is opgetreden.
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6 Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

Er is een nieuwe methode ontwikkeld waarmee spanningen in coating en substraat
kunnen worden bepaald. Uit de grootte van de vervorming kan iedere verandering van
initiele spanning of van de materiaaleigenschappen worden afgeleid.

Uit berekeningen met het Eindig Elementen Pakket Abaqus blijkt dat het model van
Senderoff, dat de deformatie van een preparaat beschrijft als functie van de initiele
spanning in de coating, correct is. Door de invoering van de dimensiefactor X, is het
mogelijk de met behulp van de formule van Senderoff verkregen lijnspanning te corrige
ren tot de vlakspanningstoestand in het 3D-model.

De dikte van de coating hf speelt een grote rol bij het bepalen van de initiele spanning.
Ben kleine meetonnauwkeurigheid van hf leidt tot grote fouten in de te bepalen initiele
spanning.

Ret model van Hsueh, waarmee thermische spanningen in bi-metalen kunnen worden
bepaald, blijkt dezelfde vervorming te geven als die berekend met Abaqus, echter de
berekende spanningen verschillen van elkaar. Bij het berekenen van thermische spannin
gen speelt de temperatuuratbankelijkheid van de materiaaleigenschappen een grote rol.

Berekening van de initiele spanning uit de vervorming van een gecoat preparaat met
behulp van de resultaten uit de EEM analyse geeft een spanning in de ordegrootte van
-6 [GPa], welke overeenkomt met waarden verkregen door andere onderzoekers.

Met het opgestelde model kunnen parallel aan elkaar thermische en intrinsieke spannin
gen worden berekend, waarbij rekening kan worden gehouden met plastische deformatie
en temperatuuratbankelijkheid van de materiaaleigenschappen.

Aanbevelingen

Van groot belang is dat er meer bekend wordt over de eigenschappen van de gebruikte
materialen en de invloed hiervan op de dimensiefactor X.

Onderzoek in welke mate de intrinsieke spanning atbankelijk is van de struktuur van de
coating en de invloed van de biasspanning Vb op deze struktuur.

Tracht het, uit fysisch oogpunt, onjuiste restspanningsverIoop ter plaatse van de interface
te verbeteren (door bijvoorbeeld andere elementen ter plaatse van deze overgang te
gebruiken).

Voor verdere ontwikkeling van het numerieke model, zoals in dit onderzoek beschreven,
komen in aanmerking; toevoeging van temperatuuratbankelijke eigenschappen van coating
en substraat en toevoeging plastisch materiaalgedrag van het substraat.
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Bijlage A
Abaqus

Voor de numerieke berekeningen is het eindig elementen pakket Abaqus gebruikt. Voor
diegene die niet bekend is met de werking hiervan voIgt een korte beschouwing.

Meshkeuze

Voor het berekenen van vervormingen van bepaalde geometrieen, veroorzaakt door een
opgelegde belasting, is een Eindige Elementen Methode (EEM) uitermate geschikt.
Daartoe dient eerst de geometrie, 2D of 3D, te worden gedefinieerd. Vervolgens wordt
het totale volume of het oppervlak verdeeld in een aantal elementen. In figuur 1 zijn
hiervan twee voorbeelden te zien.

Figuur la: voorbeeld van elementverdeling voor een 2D-geome
trie, gebruikt voor deze analyses.

Figuur lb: voorbeeld van elementen
verdeling voor een in deze analyse ge
bruikte 3D-geometrie.

Naarmate er meer elementen per oppervlakte cq. volume-eenheid worden gebruikt za1 de
berekening nauwkeuriger worden. Vanaf een bepaald aantal is verdere verhoging zinloos
omdat de oplossing niet nauwkeuriger kan worden bepaald. Voor begonnen wordt met
rekenen, dient altijd, uitgaande van een bepaalde grove elementverdeling (mesh), de mesh
zodanig te worden verfijnd dat de oplossing van een bepaalde berekening naar een
bepaalde waarde is geconvergeerd.

Modelvonning

Van groot belang bij deze methode zijn dus de elementen. Deze elementen zijn opge
bouwd uit een aantal knooppunten, die onder andere liggen op de hoekpunten van het
element. Met deze knooppunten worden de afzonderlijke elementen met elkaar verbonden.
Over de afzonderlijke elementen liggen volgens een bepaalde rangorde zogenaamde
integratiepunten. Deze integratiepunten worden gebruikt voor het berekenen van krachten
en verplaatsingen. Uit de gegevens van deze integratiepunten wordt vervolgens de
verplaatsing etc. van de knooppunten van het element afgeleid. Volgens een bepaalde
verdeelsleutel za1 voor een knooppunt, dat bijvoorbeeld een hoekpunt vormt van 4
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elementen, de verplaatsing etc. worden afgeleid uit de in~ratiepunten van deze 4 X
elementen. Hierdoor wordt voldaan aan de eis van compatibiliteIt. Het grote voordeel van\ ?
een EEM ten opzichte van analytische berekeningen, is dat hiermee ook grote vervormin-
gen !runnen worden geanalyseerd. Een EEM berekent vervormingen namelijk incremen- .
tee!. Na iedere stap wordt de vervormde geometrie als uitgangspunt gekozen voor de
volgende stap. Dus in principe worden de in analytische berekeningen gebruikte relaties
ook gebruikt bij de berekening met een EEM, met dit verschil dat bij EEM deze relaties
na een deel van de totale vervorming worden aangepast aan de gedeformeerde geometrie,
dit volgens de methode van Langrange (meedraaiend assenstelsel).

Invoeren van belasting

Voor de berekeningen dienen eerst randvoorwaarden te worden aangebracht. Kinemati-
. sche randvoorwaarden kunnen worden aangebracht door bepaa1de knooppunten in hun
bewegingsvrijheid te beperken. Om, zoals in dit geval, een belasting aan te brengen
dienen de integratiepunten te worden gebruikt.Voor het modelleren van een alzijdige druk
in een materiaal, zoals het geval is bij de intrinsieke spanningen in de coating, bestaat
binnen Abaqus de subroutine Sigini, die het mogelijk maakt om op de integratiepunten
van bepaalde elementen, zoals in dit geval alle elementen liggend in de coating, een
willekeurige spanningstoestand te defrnieren. Deze belasting kan in een bepaa1d aantal
stappen worden aangebracht. Uit de. constitutieve relaties wordt voor de integratiepunten
een bepaalde verplaatsing ten gevolge van deze belasting geschat. Indien de door deze
verplaatsing veroorzaakte reactiekrachten in evenwicht zijn met de aangebrachte belasting,
dan is de geschatte verplaatsing correct. Indien er geen sprake van evenwicht is dan dient
de verplaatsing te· worden gecorrigeerd, en weI zo vaak dat de restkracht binnen een
vooraf ingegeven tolerantie ligt. Dit iteratief proces is gebaseerd op de methode van
Newton-Raphson. Dit is dus globaal de wijze waarop een EEM verplaatsingen berekent
uit een aangebrachte belasting. Uit de rekken ten gevolge van de verplaatsingen kan dan
ook de restspanning worden afgeleid.
Voor het berekenen van· thermische spanningen dienen elementen te worden gebruikt, die

een koppeling tussen temperatuur en verplaatsing mogelijk maken, zoals CPS8T-plane
stresselementen. Deze berekenen uit temperatuurveranderingen direct de hierdoor veroor
zaakte. Binnen Abaqus is er een optie om het gemodelleerde preparaat in de loop van· de
tijd van temperatuur te laten veranderen. Uit de hierdoor veroorzaakte verplaatsingen van
de integratiepunten worden spanningen berekend.

Elementkeuze

Van belang voor de betrouwbaarheid· van het verkregen resultaat is de keuze van de
elementen. Vooral het aantal knooppunten per element speelt een grote rol. Hoe meer
knooppunten per element, des te nauwkeuriger het resultaat maar des te langer de
rekentijd. Zo is een 8-knoops plane strain (2D) element voor analyses als deze veel
nauwkeuriger dan een 4-knoops. De reden hiervoor is dat bij een 4-knoops element op

. elke zijde slechts 2 knooppunten liggen, zodat hiertussen slechts een lineair verplaatsings
veld kan worden aangenomen, dus over de hele zijde is de berekende rek constant. Bij
een 8-knoops element liggen op iedere zijde 3 knooppunten, waardoor er over iedere zijde
een kwadratisch verplaatsingsveld kan worden aangenomen. Daardoor za1 over de breedte
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en hoogte van het element de rek niet constant hoeven te zijn, hetgeen in de praktijk ook
het geval is. Het is nauwkeuriger om minder en maar grote 8-knoops elementen te nemen
in plaats van meer 4-knoops elementen. Daarom is voor de 2D-analyse van intrinsiek
spanningen gekozen voor CPE8 elementen. Voor de thermische spanningsberekening zijn
CPS8T plane stress elementen gebruikt. Voor de 3D-analyse is de keuze der elementen
beperkt, aangezien voor toepassing van "free meshing" alleen tetragonale elementen
kunnen worden genomen. Het voor free meshing gebruikte softwarepakket Ideas, een
automatische mesh generator voor moeilijke geometrieen en voor het "wllen" van
volumes en oppervlakken met elementen waar niet op elke plaats evenveel elementen
hoeven te liggen, heeft namelijk de beperking dat hiervoor geen "bricks", dat wi! zeggen
hexagonale elementen, kunnen worden gebruikt. Uit onderzoek van Cifuentes /45/ blijkt
echter dat tetragonale elementen zowel wat nauwkeurigheid als ook rekentijd zeker niet
onder doen voor hexagonale elementen. Daarom zijn voor de 3D-analyses C3DlO, dus
10-knoops tetragonale elementen gebruikt.

Materiaaldermitie

Aan ieder willekeurig element kunnen specifieke materiaaleigenschappen worden meege
geven, zoals thermische uitzettingscoefficient, elasticiteitsmodulus en dwarscontractie
coefficient. Tevens is het mogelijk plastisch materiaalgedrag in te geven. Hiertoe worden
een aantal punten van de spannings-rek kromme ingegeven. Uit interpolatie bepaald
Abaqus dan zelf de rek bij een willekeurige spanning. Op deze wijze zijn bij de analyse
van plastische deformatie, voor het RVS substraat, C=1400 [MPa] n=0.5 Eo=0.037, de
volgende punten ingegeven;

Verstevigend: Uy = 269.3 [MPa], Epl=O
u=303.5 [MPa], Ep,=O.01
u=388.6 [MPa], Epl=O.04
u=478.9 [MPa], Ep,=O.09
u=536.8 [MPa], Epl=O.ll
Epl = plastische rek

Ais vloeicriterium wordt de vloeivoorwaarde volgens Von Mises /42/ genomen.

av=~J (a 1-a2 ) 2+ (a2-a3 ) 2+ (a3-a l ) 2 ,

f2
uy = vloeispanning,
U1,2,3 = hoofdspanningen
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Bijlage B
Materiaalgegevens

Voor het berekenen van spanningen uit de vervorming , zijn de materiaalgegevens van
groot belang. Aangezien bij de experimenten slechts twee verschillende materialen worden
gebruikt, te weten TiN voor de coating en RVS voor het substraat, is getracht voor deze
materialen aile benodigde gegevens te verzamelen. Zoals uit het pararneteronderzoek
blijkt, kunnen afwijkingen van gebruikte materiaalgegevens leiden tot aanzienlijke fouten
in de te bepalen vervorming en spanningen.

Substraatmateriaal

In de experimenten is als substraatmateriaal een dunne RVS 316 folie gebruikt. Het
betreft X5Cr18Ni8 met de voor bulkmateriaal geldende eigenschappen bij kamertem
peratuurI29,30,311:

Dichtheid
Elasticiteitsmodulus
Hardheid HB30

0.2-rekgrens
Treksterkte
Therm. uitzett.coeff.
dwarscontract.coeff.

: 7.9
: 210
: 130-180
: 270
: 500-700
: 16 E-06
: 0.28

[kg/dm3
]

[OPal
[kgf/mm2]

[MPa]
[MPa]
[K-l]

Dit zijn echter gegevens die van toepassing zijn op bulkmateriaal. Het in de experimen
ten gebruikte materiaal heeft slechts een dikte van 75 Iflm]. Door het walsen van
bulkmateriaal tot deze dikte zal door koudversteviging de vloeigrens aanzienlijk stijgen.
Daarom is aanvullend onderzoek naar het vloeigedrag van dit foliemateriaal noodzakelijk,
zodat ook uit de restspanningen volgend uit de EEM analyses kan worden afgeleid vanaf
welke initiele spanning plastische deformatie optreedt.
Aangezien de temperatuur tijdens het coaten ca. 300 °c bedraagt, is ook het materiaalge

drag bij verhoogde temperatuur van belang. In de figuren 1 tim 4 is te zien dat de
thermische uitzettingscoefficient, dwarscontractiecoefficient, E-modulus en de vloeigrens
van dit materiaal aanzienlijk veranderen bij variatie van de temperatuur/29,30,311.
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Figuur 1: Elasticiteitsmodulus versus de temperaluur
voor RVS 316.
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Op de RVS substraten worden keramische Titaan-nitride TiN coatings aangebracht. TiN
wordt gevormd door het reageren van stikstof met titaan. Dit TiN kan op verschillende
wijzen worden geproduceerd, o.a. via Physical Vapour Deposition. Atbankelijk van het
proces en de hiervoor gekozen procesparameters ontstaat weI telkens TiN, maar aangezien
de verhouding van Ti en N en de structuur nogal kunnen verschillen za1 atbankelijk
hiervan het gemaakte TiN bepaalde materiaaleigenschappen hebben. Aangezien voor het
bepalen van mechanische eigenschappen van materialen geen onderzoeksfaciliteiten ter
beschikking staan is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de grootte van de
verschillende materiaalconstanten van gesputterde TiN coatings, waarvan in tabel 3 het
resultaat.

Tabel 3: materiaaleigenschappen van TiN uit verschillende literatuurbronnen

Bron /16/ /35/ /39/ /40/ multi /46/
arc

E [GPa] 640 616 640 560 600 599

" 0.25 0.25 0.2 - 0.2 0.2

anN E-06 rC -I] - - 9.4 9.5 9.4 9.5

Uit tabel 3 blijkt dat de waarden van de verschillende grootheden nogal kunnen
verschillen. Daarom wordt in de analyses met het gemiddelde van de respectievelijke
waarden gerekend. Dat niets bekend is omtrent het vloeigedrag van TiN is niet vreemd,
aangezien TiN een keramisch, bros materiaal is dat bij benadering alleen elastisch
materiaalgedrag vertoont. De in de experimenten gesputterde coatings blijken na analyse
een glasachtige structuur te hebben. Bij overschrijding van een bepaalde interne spanning
breekt het m~t:tj'8!.. zonder vooraf te zijn gegaan door plastische deformatie.
Over het~f .J,}ij verhoogde temperatuur is niets bekend. Door verandering van p ()

de structuur bij verandering van de temperatuur, die voIgt uit het struktuurzone-model van I r
Thornton /43/, zou een hierdoor veroorzaakte verandering van de materiaaleigenschappen: 0
zeer goed mogelijk zijn. Hiermee is geen rekening gehouden, maar aanvullend onderzoek Ii
hiernaar is zeker noodzakelijk.
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Bijlage C
Grootte van de spanningen in TiN coatings

Om een indruk te krijgen van de grootte van spanningen die ontstaan in TiN coatings,
aangebracht via PVD-Magnetronsputteren, is getracht enige gegevens hieromtrent uit de
literatuur te verzamelen. In onderstaande tabel zijn de resultaten hiervan weergegeven.

Bron Spanning in coating Nadere gegevens/opmerkingen

1331 -9 a -0.5 [OPal TiN op RVS substraat, spanning gemeten via XRD: Vb=O V > 0',=-0.5
OPa,Vb=-120 V > 0'(=-90Pa

1131 -6 a-3 [OPa] TiN op verschillende substraten bij Vb=-35 V

1321 -6 a -0.5 [OPa] TiN op HSS, via D.C. sputteren, spanning gemeten via XRD:
Vb=-50 V > 0'(=-0.5 OPa Vb=-130 V > 0',=-6 OPa

/351 -7.7 a -5.5 [OPa] Oeen gegevens omtrent substraat etc., spanning gemeten via XRD.

1401 -3.5 a -1.5 [OPa] TiN op verschillende substraatmaterialen, analytische spanningsbepaling vol-
gens Stoney. Spanning gemeten a.f.v. coattemperatuur.
T=lOOOC>S=-1.50Pa
T=4000c>s=-3.5 OPa

1461 -7.8 a -1.0 [OPa] Via ion-plating verkregen TiN coatings met diverse laagdikten op verschil-
lende substraten, spanning gemeten via XRD.

1381 -2.9 [OPa] TiN op M2.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dus dat de (rest-)spanning in TiN coatings van een
aantal factoren atbankelijk is en daarom nogal van grootte kan verschillen. Hierbij is ook
de voor het meten van de spanning gebruikte methode van belang, aangezien via XRD de
restspanning wordt bepaald, terwijl uit de analytische benadering de initiele spanning
voIgt. Geconcludeerd mag echter worden dat deze spanning in de ordegrootte van enkele
GPa's ligt. Vandaar ook dat bij de analyse van de intrinsieke spanning als initiele
spanning een spanning van enkele GPa's is ingegeven.
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Biilage D

Bet magoetronsputtereo; eeo korte beschouwing

In de techniek streeft men erna om werktuigen en machines een zo lang mogelijke
levensduur te geven. Daartoe dienen werktuigen en machine-onderdelen te worden
gemaakt van de hiervoor meest geschikte materialen . Het probleem is echter dat materia
len van goede kwaliteit meestal ook duur zijn. Om de kosten te drukken bestaat de
mogelijkheid het onderdeel te maken uit basismateriaal van mindere kwaliteit en hierop
een coating aan te brengen van beter materiaal, zodat het onderdeel toch goede weerstand
biedt aan slijtage enzovoorts. Ben van de methoden waarmee dit mogeJijk is, is "Physical
Vapour Deposition" waarbij, in tegenstelling tot "Chemical Vapour Deposition", het
coating-materiaal op physische wijze op het substraat wordt aangebracht. Op het substraat
wordt dus een laagje gevormd, er ontstaat geen diffusielaag. Binnen het PVD-gebeuren
bestaan verschillende uitvoeringsvormen. Ben daarvan is het planair magnetron-sputteren
en dit proces zal nu kort beschreven worden.

Het proces berust op het gebruik van een lagedruk-plasma, dat verkregen wordt door
ionisatie van een inert gas, bijvoorbeeld argon, in een hoog vacuum atmosfeer, gesteund
door een magnetisch veldlijnenpatroon. De basis van het sputterproces is te zien in onder
staande figuur.

atoom

vacuum
kamer

vennogen

toevoer
i---'"

.•_._j
,----
I
i
i

gesputterct·-'

elektron

gasion

vacuumpomp
_I

Figuur 1: Het basis sputterproces

Op een plaat van het op te brengen materiaal (target) wordt een hoge negatieve potentiaal
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gezet. Aangezien de klokwand gewoon geaard is ontst3at er een groot potentiaalverschil
tussen vacuiimklok en target en hierdoor za1 een relatief hoge stroom van wand naar
target gaan lopeno Als nu een edel gas, in dit geval argon (Ar) , wordt toegevoerd dan
zuilen de bewegende elektronen Ar-atomen gaan ioniseren. Door ionisatie van een gas als
gevolg van elektronenbotsingen bij lage druk, ontst3at een lagedruk-plasma. Vlak voor de
kathode ontst3at door de ionisatie een lichtverschijnsel, glimontlading genoemd. De
positief geladen ionen zullen door het target worden aangetrokken met een grote kracht
vanwege haar hoge negatieve lading. Hierdoor dragen de op het target botsende ionen een
grote impuls over op atomen van dat target. Als de hierbij vrijkomende energie (order
grootte 500 eV) groter is dan de bindingsenergie, dan zullen deze atomen kunnen "ont
snappen". Op deze wijze wordt dus het targetmateriaal gesputterd. Opgemerkt dient te
worden bij de botsingook elektronen vrijkomen, die op hun weg naar de anode voor
verdere ionisatie zorgen (fownsendontlading).
Het is een feit dat de sputtersnelheid evenredig toeneemt met het aantal iorienbotsingen

(bij gelijkblijvende energie) op het target. Om dit ionisatieproces efficienter te maken
wordt voor het target een bepaald magnetisch veldlijnenpatroon (vandaar ma&netron
sputteren) gevormd. Dit magnetisch veld zorgt ervoor dat de elektronen gevangen worden
in een tunnel, zie atbeelding 2. Door een combinatie van een magnetisch veld loodrecht
op een elektrisch veld (stroom van ketel naar target) wordt er een kracht uitgeoefend op
de elektronen. Hierdoor ontst3at een gesloten E*B-drift, de zogenaamde tunnel, waarin
gasatomen ioniseren door electronenbotsingen, zodat de ionisatiegraad in vergelijking met
het conventionele sputteren toeneemt. Door de hogere elektronendichtheid in de tunnel
kan de anomale glimontlading bij het magnetronsputteren in vergelijking met het
traditionele sputteren bij lagere drukken in stand worden gehouden. Dit houdt in dat er bij
lagere drukken een stabiel plasma kan worden gevormd, dus dat bij lagere drukken kan
worden gesputterd. Lagere druk betekent een vergroting van de vrije weglengte van
atomen en ionen, .dus minder spreiding van gesputterde deeltjes, dus een hoger rende
ment.

,-- -,- ..- magneten

anode
kathode

-+---+-- target
L::~iiZ;;-A~Eiii;~b.J--E*B-drift

~:7---- elektron
gasion

o 9 9 y 9 I magn. veldlijn

~
o 0 0 gesputterde
~ atomen

1----- substraat

Figuur 2: Planaire magnetron killhode

De vrijkomende atomen zullen van het target af bewegen. Wanneer nu voor het target
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een voorwerp (het substraat) wordt geplaatst, dan zullen deze atomen hierop neerslaan.
Om ervoor te zorgen dat zij hier good op zullen hechten, dus dat de coatingstruktuur good
wordt, wordt op het substraat een negatieve spanning aangelegd. Oit zorgt er namelijk
voor dat er ook ionen uit het plasma naar het substraat toe bewegen. Op hun weg komen
zij gesputterde atomen tegen die zij een impuls in de richting van het substraat zullen
geven. Hierdoor zullen niet aIleen meer atomen op het substraat terecht komen, want ook
uit de richting geraakte atomen zullen op het substraat terechtkomen, maar hun kinetische
energie zal ook toenemen en hierdoor ontstaat een verbeterde coatingstruktuur.

In voorgaande is het sputterproces beschreven. Voor dit proces vindt nog het zogenaam
de schoonsputteren plaats. Oit dient ervoor te zorgen dat het substraat vrij is van oxyden
en dergelijke. Oaartoe wordt nadat de vacuiimklok is leeggepompt tot 3 [mtorr] , het
substraat een negatieve spanning opgelegd van ca. -1000 [V]. Door het grote spanningsve
schil tussen substraat en klokwand ontwikkelt zich een boogontlading waarin tevens argon
atomen worden geioniseerd. Deze ionen worden door het substraat aangetrokken en
bombarderen het oppervlak schoon.
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Figuur 1: preparaathouder

Bijlage E

Figuur 2: links de preparaathouder met een prepa
raat. Rechts een preparaat dat uit de preparaathou
der is gehaald.

In figuur twee is te zien dat het ronde preparaat om een bepaalde as knikt. Dit komt
doordat het middelpunt van het ronde gecoatte oppervlak niet samenvalt met het middel
punt van het preparaat. Door het inklemmen van het proefstuk tussen de beide delen van
de preparaathouder, wordt deformatie tijdens het coaten voorkomen.

Figuur 3: stripjes uit het preparaat van figuur 2
gesneden.

Figuur 4: twee uit het midden van een preparaat
uitgesneden stripjes. De kromming van heiden is
identiek.

Het onderste stripje in figuur 3 is het stripje dat uitgesneden is uit het midden van het
preparaat uit figuur 2. Aangezien bij dit stripje over bijna de gehele breedte coating
aanwezig is, is dit bijna volledig kromgetrokken. Het bovenste stripje in deze figuur is
aan de rand uitgesneden. Hierop bevindt zich alleen in het midden coating, waardoor het
nauwelijks is kromgetrokken.
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Bijlage F

Coatingdikten en krommingen van de proefstukken

In figuur la de kromming van de proefstukken als functie van de biasspanning Vb' na
15(+) respektievelijk 30(A) minuten sputteren. Figuur Ib toont de dikte van de coating
versus de biasspanning, na 15(+) en 30(A) minuten sputteren.
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Figuur la: Kromming als functie van de biasspan
ning Vb: sputtertijd 15(+) en 30(.i) minuten.

Biasspanning [V]

Figuur Ib: Coatingdikte hi als functie van de bias
spanning Vb: sputtertijd 15(+) en 30(.i) minuten.

In figuur 2a is de kromming van de proefstukken als functie van de afstand tussen target
en substraat weergegeven. Hierin is tevens te zien wat de invloed van de biasspanning
hierop is. Uit figuur 2b blijkt in welke mate de dikte van de coating athankelijk is van de
afstand tussen target en substraat. Hierbij is tevens de invloed van de biasspanning
weergegeven.
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Figuur 2a: Kromming versus de afstand tussen target
en substraat, waarbij Vb =-20(.i) en -150(+) [V).
(sputtertijd= 15 minuten)

Figuur 2b: Coatingdikte hi als functie van de afstand
tussen target en substraat: sputtertijd 15 minuten,
Vb =-20(+) en -150(.i) V.
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