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Faalcriteria voor door magnetronsputteren vervaardigde TiN coatings

Om de levensduur van o.a. machine-onderdelen en gereedschappen te vergroten, is het mogeIijk
deze te voorzien van een coating, bijvoorbeeld TiN. Het aanbrengen van de juiste coating op
omvormgereedschappen heeft tot gevolg dat tijdens het omvormproces de wrijving wordt
verminderd, waardoor het gereedschap Diet alleen langer meegaat. maar ook het gebruik van
smeermiddel aanzienlijk teruggebracht kan worden.
Een van de methoden waarmee coatings gemaakt en opgebracht kunnen worden, is het "Physical
Vapour Deposition"-proces. Het magnetronsputteren is ~n van de verscheidene uitvoeringsvor
men binnen dit PVD-gebeuren.
Omdat het falen van een coating het einde van de levensduur van het gereedschap betekent, is het
van groot belang te weten wanneer een coating zijn funetie begint te verliezen. J",~J{~~eJM"

Opdracht:

Bepaal faalcriteria voor Lh.b. TiN coatings, vervaardigd d.m.v. PVD-magnetronsputteren, door
deze coatings onder verschillende spanningstoestanden te belasten. Denk hierbij aan het uitvoeren
van buig-, bulge- en afschuifproeven. Voor deze experimenten worden via het magnetronsputteren
coatings aangebracht op de verschiIIende proefstukjes bij wisselende insteIIing van de procesvaria-
belen zoals het stikstofgehalte en de biasspanning. JCl'j) 'f~,' i

Dr. ir. J.H. Dautzenberg
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SAMENVATTING

Het PVD-magnetronsputteren is een van de uitvoeringsvormen binnen het zogenaamde

"Physical Vapour Deposition"-proces. Ben veel toegepaste coating binnen dit proces is TiN.

In de praktijk blijkt dat door de toepassing van een TiN coating de levensduur van een

gereedschap verlengd wordt, maar het is vaak nog onduidelijk op welk moment en waardoor

de coating zijn beschermende functie begint te verliezen.

Om hier meer inzicht in te krijgen, is in dit onderzoek geprobeerd het falen van TiN

coatings, vervaardigd d.m. v. magnetronsputteren, te voorspellen. Door de instelling van de

procesparameters bij het magnetronsputteren te wijzigen, is het mogelijk TiN coatings te

maken met verschillende eigenschappen. Meer inzicht in het falen van verschillende TiN

coatings is verkregen door deze coatings aan verschillende spanningstoestanden te

onderwerpen. Daartoe zijn op aIle vervaardigde TiN coatings de volgende testen uitgevoerd:

Bulgetest, buigtest en krastest. Het vaststellen van het falen van de TiN coatings bij de bulge

en buigtest is gebeurd m.b.v. een elektrochemische meting, welke methode in de toekomst

wellicht een algemeen bruikbare methode van scheurdetectie zal worden.

Vit de verkregen resultaten blijkt dat het niet zonder meer mogelijk is om een "ideale" TiN

coating aan te wijzen, welke bij al deze testen zolang mogelijk intact blijft. WeI is hieruit een

overzicht gekregen van de invloed van bepaalde procesparameters op de ductiliteit van TiN

coatings. Door in de toekomst de verschillende TiN coatings nog aan andere

spanningstoestanden, bijvoorbeeld afschuiving, te onderwerpen, de hardheid en interne

spanningen mee te nemen, zal wellicht een compleet beeld ontstaan van het faalgedrag van

TiN coatings.

Dit alles heeft er toe geleid dat er meer inzicht is verkregen in het faalgedrag van

verschillende TiN coatings. Verder is uit de tests duidelijk naar voren gekomen dat het

detecteren van scheuren bij TiN coatings m.b.v. een elektrochemische meting, een

betrouwbare en zeer goed reproduceerbare methode van scheurdetectie is.
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1. INLEIDING

In de techniek streeft men in het algemeen naar een zo lang mogelijke levensduur van een
gereedschap of machine-onderdeel tegen zo laag mogelijke kosten. Om een lange levensduur

te bereiken, kan men gereedschappen vervaardigen uit materialen van zeer goede kwaliteit, \::;(?'~,r-Y:'\

welke meestal erg duur zijn. Om de kosten terug te brengen is het ook mogelijk gebruik te \( J
maken van materialen van mindere kwaliteit, welke goedkoper zijn, en hierop een coating 6r:1(07 

aan te brengen. Ben veel toegepaste coating waarmee een aanzienlijke verlenging van de
levensduur van een gereedschap bereikt kan worden, is TiN. Wordt een dergelijke coating
aangebracht op een omvormgereedschap, dan zal tijdens het omvormproces de wrijving
verminderen, waardoor het omvormgereedschap niet alleen een langere levensduur zal hebben
maar waarschijnlijk ook het gebruik van smeermiddel teruggebracht kan worden [1].

Ben van de methoden waarmee coatings gemaakt en opgebracht kunnen worden, is het

"Physical Vapour Deposition"-proces. Het magnetronsputteren is een van de
uitvoeringsvormen binnen dit PVD-gebeuren [2] . Omdat dit PVD-proces een lagere

procestemperatuur (±300°C) heeft dan de ontlaattemperatuur van de meest gangbare
gereedschapmaterialen, neemt het een belangrijke plaats in bij de toepassingen in de

omvormtechniek. Bij het magnetronsputteren zijn de volgende procesgrootheden instelbaar:
Biasspanning, intensiteit van het Ti (bepaald de chemische samenstelling van Ti.Ny [3]),
magnetronstroom, argon druk en de sputtertijd. Door verandering van deze procesgrootheden

is het mogelijk om de eigenschappen van TiN coatings te veranderen. Te beinvloeden
mechanische grootheden zijn: hardheid, hechtsterkte, ductiliteit, restspanningen in de coating,

en depositiesnelheid [4,5].

Tijdens dit onderzoek zijn, bij een wisselende instelling van de procesgrootheden, een groot
aantal verschillende TiN coatings aangebracht op RVS AISI 316 als substraatmateriaal. Het

falen van deze TiN coatings is onderzocht door de coatings onder verschillende
spanningstoestanden te belasten. Hieruit wordt een idee gekregen onder welke
spanningstoestand de TiN coating het langste intact blijft. Om een coating te kunnen testen

onder verschillende spanningstoestanden, zijn er ook verschillende beproevingsmethoden

nodig. Daarom zijn in dit onderzoek de coatings onderworpen aan twee testen met
verschillende spanningstoestanden, te weten de bulgetest en de buigtest (coating buigen onder
trek). Door bij deze testen het moment van scheuren van de TiN coating m.b.v. een
elektrochemische meting vast te stellen, is de breukrek van de TiN coating bepaald en is

gekeken naar de invloed van de procesparameters op de breukrek. De resultaten uit de bulge
en buigtest zijn vergeleken met de resultaten uit de krastest, welke in de praktijk als een
gangbare testmethode voor de hechting van coatings op het substraatmateriaal wordt gebruikt.
Door al deze resultaten heeft men een beter inzicht gekregen in het falen van door
magnetronsputteren vervaardigde TiN coatings.
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2. EXPERIMENTELE OPSTELLINGEN

2.1. TESTMETHODEN

2.1.1. Bulgetest

Bij de bulgetest is gebruik gemaakt van een bulge-apparaat dat werkt volgens het
hydraulische principe. Hiervoor zijn bulgeplaatjes met een dikte 11. van 0,5 mm eneen

diameter D. van 75 mm geponst uit RVS AISI 316 plaat. Op deze bulgeplaatjes is een TiN

coating aangebracht onder verschillende procescondities met een laagdikte he varierend tussen

1 p.m en 6 p.m. Bij het bulgen treedt een spanningstoestand op waarbij 0'1 = 0'2'

De inklemming van de bulgeplaatjes op een cilinder, gevuld met ethanol of een andere
vloeistof, gebeurt met een staITe ring, welke met een constant moment gelijkmatig
aangedraaid wordt om te voorkomen dat het bulgeplaatje tijdens de test gaat afschuiven. Een

zuiger, aangedreven door een elektromotor, binnen in de cilinder zorgt voor de drukopbouw
in de cilinder waardoor het bulgeplaatje begint te vervormen. De druk wordt zolang
opgevoerd totdat de coating op het bulgeplaatje scheurt. Binnen in het systeem bevindt zich

een drukopnemer waarmee tijdens de test de druk in de cilinder continu waargenomen kan
worden. Tijdens het bulgen vindt nooit metallisch contact plaats tussen het bulgeplaatje en

de zuiger. Voor het principe van de bulgetest zie figuur 1.

h

R-h

D

Figuur 1. Principe van de hydraulische bulgetest [11].
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2.1.2. Buigtest

Het buigen van de buigplaatjes, vervaardigd uit RVS AISI 316, met een lengte van 60 mm,

een breedte van 30 mm en een dikte van 1 mm, is gebeurd met een nieuw ontwikkelde
buigbank welke volgens het principe van zuivere buiging werld (zie figuur 2) [6]. Bij dit
principe worden de proefplaatjes gebogen door hierop een zuiver buigend moment aan te
brengen. Het is hierbij mogelijk om de aangebrachte TiN coating op het buigplaatje zowel

onder trek (0', = +, 0'2 = 0) als onder druk (0', = -, 0'2 = 0) te belasten tijdens het buigen.
Op het moment dat de TiN coating scheurt, wordt het buigen van het proefplaatje stopgezet.

Om bij iedere buigproef hetzelfde verband te realiseren tussen de kromming R van het
buigplaatje en de spindelverplaatsing van het buigapparaat, is gebruik gemaakt van een
eindmaat. Door deze eindmaat tussen beide inklemmingen te plaatsen en vervolgens het
buigplaatje aan beide zijden vast te klemmen, is altijd eenzelfde inklemlengte gewaarborgd.

1 Buigplaatje
2 InkIemmingen

3 Stalen banden

Figuur 2. Principe van de plaatbuigtest [6].

2.1.3. Krastest

Met de krastest is het mogelijk om de hechtsterkte van een coating te analyseren. Hierbij
wordt een stylus, in dit geval een diamanten lichaam met een radius van 0,2 mm en een
tophoek van 1200

, met constante snelheid over het gecoatte oppervlak bewogen. Voor de

krastest is gebruik gemaakt van vierkante hardmetalen plaatjes, gepolijst tot 1 ",m, met een
afmeting van 20 mm en een dikte van 2 mm. Tijdens het bewegen van de stylus wordt een
continu lineair toenemende normaalkracht FN aangebracht totdat de coating loslaat van het
substraat. De kritische belasting Lc (critical load) wordt gedefinieerd als de normaalkracht
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waarbij de coating doorbroken wordt of uitbreekt. Om het juiste tijdstip van het loslaten van

de coating vast te stellen, wordt ook de wrijvingskracht tijdens de kras geregistreerd. Op het
moment dat de stylus met het substraat in aanraking komt, treedt er een verandering in de

wrijvingskracht op. Bet is ook mogelijk het tijdstip van falen van de coating te bepalen
m.b.v. de lichtmicroscoop of de Scanning Electron Microscope (S.E.M.). Indien de

krastester uitgerust is met een akoestische emissie opnemer, dan kan ook hiermee de kritische
belasting worden bepaald. Ais er scheuren ontstaan in de coating komt er namelijk energie

vrij in de vorm van hoogfrequente trillingen en ieder faalmechanisme heeft een eigen
akoestisch signaal [7].

Doordat de kritische belasting van veel factoren atbangt, zoals de indruksnelheid en de

hardheid van het substraat en de coating, is het niet altijd even goed mogelijk om de
verkregen resultaten uit een krastest te vergelijken met andere resultaten uit krastesten, indien

niet goed vermeld is onder welke condities de testen zijn uitgevoerd. Daarom zijn er enige
richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van een krastest [7].

In dit onderzoek is de krastest uitgevoerd om de resultaten hiervan te vergelijken met de
resultaten verkregen uit de bulge- en buigtest. De krastest is immers een algemeen toegepaste

testmethode voor de hechting van coatings, maar wat er precies wordt gemeten, is
onduidelijk.

2.1.4. Bepaling laagdikte van TiN coatings

Voordat men een coating aan verdere testen onderwerpt, is het belangrijk om te weten wat

de laagdikte is van de opgebrachte coating. De bepaling van de laagdikte is gebeurd met een
zogenaamd kogel-slijp apparaat (zie figuur 3).

l..J

Figuur 3. Principe kogel-slijp apparaat [8].

M.b.v. deze methode wordt met een ronddraaiende kogel, met straal R, een gaatje geslepen
in de coating tot op een diepte waar naast de coating ook het substraatmateriaal aan het

oppervlak zichtbaar wordt. Kiest men als substraatmateriaal voor de TiN coating een gepolijst

8



hardmetalen plaatje, dan is met een lichtmicroscoop duidelijk de overgang waameembaar

tussen de opgebrachte coating en het substraatmateriaal (zie figuur 4). Door meting van

zowel de diameter van het substraatmateriaal d, als de diameter van de TiN coating D, in het

geslepen gaatje (zie figuur 5), kan de laagdikte van de coating hr, eenvoudig berekend worden

met formule (1) of de benadering hiervan (formule (2».

he = (R2 _d2/4)'h - (R2
- D2/4)1h (1)

::::: (D2
- d2)/8R (2)

Indien niet d en D opgemeten worden, maar x en y (zie figuur 5), dan kan de laagdikte

berekend worden met formule (3).

he ::::: xyl2R (3)

sample

/ coating

------

x I
R,,: ball radius

y d : inner crater diagonal
~----D--..-j 0 : outer crater diagonal
1-------::.--.~, h, : coating thickness

thickness hf t

Figuur 4. Foto van een geslepen gaatje van een TiN

coating op een hardmetalen plaatje (vergroting 6Ox).

Figuur S. Bepaling laagdikte TiN coating [8].
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2.2. SCHEURDETECTIE BIJ BULGE- EN BUIGTEST

Het vastleggen van het moment van scheuren van de TiN coating is gebeurd m.b.v. een
elektrochemische meting [9], berustend op het principe van elektrolyse. Voor een schema van
de meetopstelling zie figuur 6. Na de inklemming van een proefplaatje, met daarop een TiN
coating, wordt hierop een kokertje geplaatst, dat wordt gevuld met een elektroliet
(0,1 M Hel). Door een Pt-elektrode, welke zich in het elektroliet bevindt, op een weerstand
van 500 {} aan te sluiten en aan het gehele systeem een spanning van 1 volt op te leggen, is

het mogelijk hiermee de elektrolyse-stroom van het TiN te meten.

+

-t schrijver

O.1M Hel

Pt - elektrode

TiN

RVS 316

Figuur 6. Schema van de scheurdetectie m.b.v. een elektrochemische meting bij de bulge- en buigtest.

Zolang de TiN coating in tact blijft, zal er een lage stroom door het systeem lopeno Op het
moment dat de TiN coating echter begint te scheuren, komt het elektroliet met het
substraatmateriaal (RVS AISI 316) in contact, wat tot gevolg heeft dat er een grotere stroom

gaat lopen omdat RVS AISI 316 chemisch minder inert is dan TiN. De waarden van de

opgetreden stroom zijn bij iedere proef vastgelegd m.b.v. een x-t schrijver en m.b.v. een
meetcomputer. De coating begint te scheuren op het moment dat de stroom toeneemt.
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3. RESULTATEN

3.1. Bulgetest

Tijdens het bulgen van een gecoat plaatje treedt een spanningstoestand in de coating op
waarbij 0", = 0"2' een zogenaamde equibiaxiale spanningstoestand [10]. De bepaling van de
rek bij breuk van de coating is analytisch niet goed mogelijk, omdat je bij de bulgetest te

maken hebt met plastische vervorming van het substraat en elastische vervorming van de TiN
coating, waarvan de stijtheid niet te verwaarlozen is t.O.V. het substraat (0,5 mm RVS

AISI 316). De formules voor berekening van de breukrek zoals men die op verschillende
plaatsen in de literatuur kan vinden, zijn aIleen geldig voor zowel elastische vervorming van
het substraat als van de coating [11]. Om de breukrek toch te kunnnen bepalen is gebruik
gemaakt van het Eindige Elementen Pakket ABAQUS [12]. De resultaten hiervan staan in
de figuren 7, 8 en 9 weergegeven.

0.012 0.007

0.010 0.006

0.005
0.008

, ,
...

~
0.004

".tl 0.006

~ ~ 0.003
ll:l x x ll:l

0.004 I x n=nvaarden I0.002
- gemiddelde

0.002 0.001

0.000 '-----L..-..l..---'------L..---'------l...----'-----'_'-----.l...---L---'------.J
·150 ·130 ·110 ·90 ·70 ·50 ·30

Biasspanning [V]

Figuur 7. Breukrek van TiN coatings op RVS AISI 316

bij bu]gen als functie van de biasspanning

(intensiteit Ti = 55 %, hf = 2,5 #-tm).

0.000 L...----J._----l..._--L.._--L-_L..-----'_---L._....J

M ~ U ~ ~

Laagdikte TiN coating [~lml

Figuur 8. Breukrek van TiN coatings op RVS AISI 316

bij bulgen als functie van de laagdikte

(biasspanning = -65 V, intensiteit Ti = 55 %).
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Figuur 9. Breukrek van TiN coatings op RVS AISI 316

bij bulgen als functie van de intensiteit van Ti

(biasspanning -40 V, -65 V en -80 V).

Figuur10. Reproduceerbaarheid scheurdetectie m.b.v.

een elektrochemische meting enplaats van bepaling (0)

breukrek bij een TiN coating.

11



Uit de stroom-tijd karakteristieken, geregistreerd bij de scheurdetectie m.b.v. een
elektrochemische meting, blijkt dat deze methode zeer goed reproduceerbare resultaten

oplevert (zie figuur 10). Voor drie proefplaatjes met daarop dezelfde TiN coating heeft de
stroom-tijd karakteristiek namelijk nagenoeg hetzelfde verloop.

Hoewel volgens de scheikundige theorie een toename van de stroom bij elektrolyse in deze
opstelling alleen verklaarbaar is door het in contact komen van het substraat (RVS AISI 316)

met het elektroliet, dus scheuren van de TiN coating, was dit in eerste instantie moeilijk vast
te stellen. Stopt men namelijk de bulgetest op het moment dat de stroom toe begint te nemen,
dan zijn er met een lichtmicroscoop of S.E.M. nog geen scheuren waameembaar. Dit is
enerzijds te verklaren door het feit dat de scheuren heel klein zijn en er sprake is van
terugvering na het wegnemen van de belasting, waardoor de scheuren als het ware worden
dicht gedrukt (zie figuur 11) [13], en anderzijds doordat het substraatoppervlak niet

voldoende glad is om zulke scheurtjes waar te kunnen nemen.

Figuur 11. Vier opnamen m.b.v. S.E.M. op dezelfde plaats van een TiN coating. (a) Scheuren in de coating,

ontstaan tijdens buigen, zichtbaar onder belasting. (b) Na wegnemen van de belasting scheuren onzichtbaar. (c) Zelfs

bij een grotere vergroting niets meer van de scheuren te zien. (d) Vervolgens belasting weer aangebracht waardoor

scheuren weer op precies dezelfde plaats ontstaan [13].
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Om toch aantoonbaar te maken dat bij het begin van de toename van de stroom er scheurtjes
in de coating zitten, zijn drie RVS AISI 316 pIaatjes gepolijst, voorzien van een TiN coating
en aan de bulgetest onderworpen. Daaruit is naar voren gekomen dat bij het begin van de
toename van de stroom weI degelijk scheurtjes met een lichtmicroscoop waargenomen kunnen
worden (zie figuur 12). Op grond hiervan is bij de bepaling van de breukrek van de TiN

coating steeds uitgegaan van het punt met een vaste stroomwaarde van 40 /LA boven de
gemeten stroom van de TiN coating voordat er scheuren zijn opgetreden (zie figuur 10).

a) b)

400

~

!
<n

200

20

~ ~

Figuur 12. Opnamen m.b.v. een lichtmicroscoop van het scheurverloop in een TiN coating tijdens bulgen.

a) Bij het begin van de stroomtoename (+). b) In het midden van de stroomkarakteristiek (x). c) Bovenaan in de

stroomkarakteristiek (0) (Vergroting van opnamen: 1200 x). d) Bijbehorende stroom-tijd karakteristiek met daarin

aangegeven de punten waar de bulgetest beeindigd is voor de getoonde opnamen (+, x en 0).

Om een idee te krijgen wat de invioed is van de keuze van de plaats in de stroom-tijd

karakteristiek op de breukrek van een TiN coating, is op drie plaatsen (20, 40 en 60 pA
boven de stroom van TiN zonder scheuren) in de stroom-tijd karakteristiek de breukrek
m.b.v. E.E.M. bepaaid (zie figuur 13 en 14).
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Figuur 13. Breukrek van TiN coatings op RVS AISI 316

bij bulgen, bepaald op 3 plaatsen in de stroom-tijd

karakteristiek, als functie van de laagdikte bij -65 V.

Figuur 14. Breukrek van TiN coatings op RVS AISI

316 bij bulgen, bepaald op 3 plaatsen in de stroom-tijd

karakteristiek, als functie van de intensiteit bij -65 V.

3.2. Buigtest

In mijn onderzoek zijn de TiN coatings bij het buigproces aileen onder trek belast (at = +,
az = 0). De breukrek wordt bepaald aan de hand van de kromming van het buigplaatje in

ingeklemde toestand. Tijdens het buigen wordt namelijk niet aileen de elektrolysestroom

geregistreerd, maar ook gelijktijdig de spindelverplaatsing van het buigapparaat. Uit deze
verplaatsing is de kromming R van het buigplaatje bepaald. Voor de rek tot breuk Eb van de

TiN coating geldt:

(4)

Voor de resultaten uit de buigproeven zie de figuren 15, 16 en 17. Hierbij is het punt van

falen van de TiN coating op precies dezelfde manier bepaald als bij de bulgetest. Voor een
indicatie van het scheurenpatroon bij een TiN coating tijdens buigen zie figuur 11 [13].
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Figuur 15. Breukrek van TiN coatings op RVS AISI 316

bij buigen als functie van de biasspanning

(Intensiteit Ti = 55% en he = 2,5 ILm).

Figuur 16. Breukrek van TiN coatings op RVS AISI

316 bij buigen als functie van de laagdikte

(biasspanning = -65 V en intensiteit Ti = 55 %).
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3.3. Krastest

AIle krastesten zijn uitgevoerd op TiN coatings met als substraatmateriaal een gepolijst (tot
1 JLm) hardmetalen plaatje. In eerste instantie zijn de krasproeven uitgevoerd met de
standaard instelling. De standaard instelling houdt in dat de normaalkracht FN toeneemt van

otot 100 N, de maximale verplaatsing van de krasnaald 10 mm bedraagt en de snelheid van
de krasnaald 10 mmls. Bij deze instelling is er echter bij de meeste TiN coatings geen enkele
vorm van falen opgetreden. Dit is te verklaren door de keuze van het substraatmateriaal.

Vervolgens is er overgestapt op een andere instelling waarbij de normaalkracht toeneemt van
50 tot 200 N over een kraslengte van 15 mm met dezelfde snelheid als de standaard

instelling. Sommige coatings vertonen bij een belasting van 200 N nog geen enkele vorm van
falen.

Om te kijken of de krastest weI eenduidige resultaten t.a.v. de kritische belasting oplevert,
is met een andere krasnaald, met dezelfde geometrie, op dezelfde proefplaatjes nogmaals een

paar krassen gezet en vervolgens vergeleken met de eerdere resultaten. Hieruit is naar voren
gekomen dat de krastest geen eenduidige resultaten levert en is het naar mijn oordeel niet

geloofwaardig om ook maar enige conclusies te trekken uit de verkregen resultaten van de
krastest t.a.v. de kritische belasting Lc van de coating. WeI blijkt hieruit dat de hechting van

de geteste TiN coatings goed is en dat er sprake is van een goede laag.
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3.4. Bepaling laagdikte van TiN coatings

Uit de gemeten waarden van de laagdikte is gebleken dat de laagdikte lineair toeneemt met

de sputtertijd (biasspanning = -65 V), dat hoe hoger de Ti intensiteit (biasspanning = -65
V) is, hoe hoger de depositiesnelheid en dat verhoging van de biasspanning (bij gelijke Ti

intensiteit) een lagere depositiesnelheid met zich meebrengt (zie onderstaande figuren).
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Figuur 18. Laagdikte TiN coating als functie van de

sputtertijd (biasspanning = -65 V, intensiteit Ti = 55 %).

Figuur 19. Laagdikte TiN coating als functie van de

Ti intensiteit (biasspanning = -65 V).
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Figuur 20. Laagdikte TiN coating als functie van de biasspanning

(intensiteit Ti = 55 %).
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4. DISCUSSIE

4.1. Vergelijking resultaten

Bekijkt men de resultaten van de bulgetest, dan komt hieruit naar voren dat een TiN coating

met gelijke laagdikte bij een hogere biasspanning (-150 V tot -100 V) een hogere ductiliteit

vertoont dan een TiN coating met dezelfde laagdikte bij een lagere biasspanning (-80 V tot 

20 V). Uit de variatie van de laagdikte van TiN coatings bij een biasspanning van -65 V,

voIgt dat een dunnere TiN laag (1 - 3JLm) een hogere ductiliteit heeft dan een dikkere laag

TiN (4 -6JLm). Verder ziet men bij een biasspanning van -80 V en -65 V bij toename van de

Ti intensiteit (> 60%) ook een toename in de waarde van de breukrek. Bij een biasspanning

van -40 V is vooralsnog deze trend niet waameembaar, eerder een daling in de rekwaarde.

Wat de invloed van de magnetronstroom en de argondruk is op de ductiliteit van de TiN

coating is nog niet geheel duidelijk omdat het coatingproces op dat moment niet zodanig te

regelen was dat hieruit betrouwbare resultaten gehaald kunnen worden.

Bij vergelijking van de resultaten van de bulgetest met die van de buigtest, zijn er toch

duidelijk enige verschillen waar te nemen. Voor de rek tot brenk bij gelijke laagdikte maar

wisselende biasspanning, is bij buigen onder trek enigzins dezelfde trend waameembaar als

bij bulgen, echter de waarden liggen ongeveer 30 tot 50 % lager. Bij variatie van de

laagdikte bij een biasspanning van -65 V is bij buigen onder trek een dikkere laag (4 - 6JLm)

ductieler dan een dunnere laag (l - 3JLm). Bij bulgen is juist een omgekeerde trend

waameembaar, wat waarschijn1ijk te maken heeft met de verandering in spanningstoestand.

Voor wat de invloed van de Ti intensiteit betreft komen de resultaten van beide testen weI

weer in grote lijnen met elkaar overeen voor een biasspanning van -65 V (hogere Ti

intensiteit geeft hogere ductilitiet). Voor een biasspanning van -40 V is bij buigen onder trek,

in tegenste1lling tot de bulgetest, bij een hogere Ti intensiteit ook een verhoging van de

ductiliteit van de coating waameembaar.

4.2. Discussiepunten

De nauwkeurigheid waarmee de substraten gereinigd worden alvorens de coating opgebracht

wordt en alvorens men de opgebrachte coating aan een van de testen onderwerpt, is van grote

invloed op de resultaten die men uit bovengenoemde testen krijgt. Is een substraat namelijk

niet goed schoongemaakt dan levert dat een minder goede coating op. Het is daarom

noodzakelijk de schoonmaakprocedure steeds op dezelfde manier uit te voeren.

Voor de berekening van de rek tot breuk van TiN coatings tijdens bulgen m.b.v. E.E.M. is

bij de invoer van de materiaaleigenschappen steeds een E-modulus van 600 GPa ingevoerd

voor TiN, omdat er niet de mogelijkheid bestond om de juiste waarde van de E-modulus te

17



bepalen. Bij verandering van de chemische samenstelling van TiN, verandert hiermee ook
de E-modulus [14]. Hierbij is bij de berekening van de resultaten geen rekening gehouden.
Ben snelle controle heeft weI uitgewezen dat een verlaging van de E-modulus van 600 GPa
naar 500 GPa een verhoging in de breukrek van de coating tot gevolg heeft van ongeveer

2,5 %.

De bepaling van het punt van scheuren van de coating in de stroom-tijd karakteristieken is
gebeurd op grond van het feit dat op dit niveau met de microscoop scheuren waar zijn
genomen (op gepolijste substraten). Gesprekken met scheikundigen hierover hebben

uitgewezen dat dit een goed niveau is om het falen van de coating vast te stellen. Door
verder onderzoek is het wellicht mogelijk dat men tot een ander punt in de stroom-tijd
karakteristiek komt om het falen van een coating te detecteren. In figuur 21 staat de rek van

een TiN coating weergegeven als functie van de gemeten stroom bij het detecteren van
scheuren. Hierdoor krijgt men een goed beeld van de invloed van de stroom op de rek van
de TiN coating.

Uit het verloop van de stroom-tijd karakteristieken, is het wellicht mogelijk, naast het
detecteren van de eerste scheur in de coating, ook nog andere coatingeigenschappen te
detecteren. Zo blijkt namelijk de invloed van de Ti tussenlaag, tussen substraat en TiN

coating, waameembaar in de stroom-tijd karakteristiek (zie figuur 22).
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Figuur 22. Stroom-tijd karakteristieken van TiN coatings

tijdens bulgen met verandering van de Ti tussenlaagdikte

(2,4 en 6 ~m Ti; substraat RVS AISI 316).
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de resultaten van dit onderzoek kan men concluderen dat het op dit moment nog niet
goed mogelijk is om een "ideale" TiN coating aan te wijzen welke onder de geteste

spanningstoestanden optimaal gedrag vertoont. WeI is door dit onderzoek duidelijker

geworden wat de invloed van de procesparameters is op de ductiliteit van de TiN coating.

Door in de toekomst de verschillende TiN coatings ook nog aan andere testen, zoals

afschuiving en buigen onder druk, te onderwerpen en de inwendige spanningen van de

coatings mee te nemen in de resultaten, is het wellicht mogelijk nog een beter inzicht te

krijgen in het faalgedrag van TiN coatings.

Het detecteren van scheuren in TiN coatings m.b.v. een elektrochemische meting is een zeer

goed reproduceerbare detectiemethode. WeI is het met deze scheurdetectiemethode aIleen

mogelijk scheuren in coatings te detecteren, welke eindigen in het substraat. Men zou deze

meetmethode nog kunnen optimaliseren door naast de Pt meetelektrode nog een referentie

elektrode in het elektroliet aan te brengen, waardoor het beter mogelijk wordt inzicht te

krijgen in de grootte van de scheuren en het aantal hiervan. Verder zou men kunnen kijken

naar een ander elektroliet dat minder agressief is voor de testopstellingen. Denkt men dan

de ideale detectiemethode gevonden te hebben, dan is het naar mijn oordeel heel goed

mogelijk dit als een standaard detectiemethode voor het falen van coatings te gaan gebruiken.

De toegepaste bulge- en buigtest maken het niet aIleen mogelijk om coatings op hun kwaliteit

te testen, maar ook om coatings, verkregen via andere technieken met elkaar te vergelijken.

Verder zijn deze testen eenvoudig van opzet waardoor deze algemeen toepasbaar zijn als

kwaliteitstest van een geproduceerd produkt binnen de industrie.

Tenslotte zou men nog eens kunnen kijken of er analytisch toch een mogelijkheid bestaat om

de rek tot breuk bij het bulgen te kunnen bepalen. Het is verder ook wenselijk dat men

tijdens het bulgen niet aIleen de druk kan aflezen, maar ook gedurende de hele test kan

registreren m.b.v. een meetcomputer. Dit is mogelijk door een digitale drukopnemer te
monteren.
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Bijlage 1. PVD-magnetronsputteren [1]

Ret magnetronsputteren is een van de uitvoeringsvormen binnen het "Physical Vapour

Deposition" gebeuren. Ret proces berust op het gebruik van een lagedruk-plasma, dat

verkregen wordt door ionisatie van een inert gas, bijvoorbeeld argon. Dit alles heeft plaats

in een hoog vacuum atmosfeer, gesteund door een magnetisch veldlijnenpatroon. Ret principe

van het magnetronsputteren staat in figuur 1 weergegeven. Rierbij wordt op de plaat van het

op te brengen materiaal, het target, een hoge negatieve spanning aangelegd. De wand van

de magnetron is geaard waardoor een groot potentiaalverschil tussen de wand en het target

ontstaat en hierdoor een relatief hoge stroom van wand naar het target zal lopeno Door het

toevoeren van een edel gas, bijvoorbeeld argon (Ar), zullen de bewegende elektronen Ar
atomen gaan ioniseren, waardoor een lagedruk-plasma ontstaat. Door de ionisatie van de Ar
atomen ontstaat vlak voor de kathode een lichtverschijnsel, glimontlading genaamd. Vanwege

de hoge negatieve lading van de positief geladen ionen worden deze met een grote kracht

door het target aangetrokken. De op het target botsende ionen dragen een grote impuls over

op de atomen van het target. Is de hierbij vrijkomende energie groter dan de bindingsenergie,

dan kunnen deze atomen los komen van het target. Op deze manier wordt targetmateriaal

gesputterd. Bij de botsing op het target komen naast atomen ook elektronen vrij die op hun

weg naar de anode voor verdere ionisatie zorgen.
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vacuum
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eenheld

vem10gen

toevoer
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.. 1

elektron ,...--.
i
i

gesputterd--.i

stoom
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_I

Figuur 1. Het principe van het magnetronsputteren [1].
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Het blijkt dat de sputtersnelheid evenredig toeneemt met het aantal ionenbotsingen op het
target. Om het aantal ionenbotsingen zo hoog mogelijk te maken, voor een zo efficient
mogelijk ionisatieproces, worden bij het magnetronsputteren voor het target magnetische

veldlijnen gevormd. Dit magnetische veld staat loodrecht op het ook bij het conventionele
sputteren aanwezige elektrische veld en wordt aangelegd voor het target m.b.v. pemanente
of electromagneten. Door het magnetische veld worden de electronen gevangen en ontstaat
er een gesloten E*B-drift (tunnel)(zie figuur 2). In deze tunnel ioniseren de gasatomen door
elektronenbotsingen, waardoor de ionisatiegraad in vergelijking met het conventionele
sputteren toeneemt. Door de hogere elektronendichtheid in de tunnel kan de glimontlading
bij het magnetronsputteren, in vergelijking met het conventionele sputteren, bij lagere
drukken in stand worden gehouden. Bij lagere drukken wordt er zo een stabiel plasma

gevormd wat tot gevolg heeft dat bij lagere drukken gesputterd kan worden. Ben lagere druk
betekent een vergroting van de vrije weglengte van de atomen en ionen, waardoor minder
spreiding van de gesputterde deeltjes optreedt wat een hoger rendement tot gevolg heeft.

Wanneer voor het target een voorwerp (het substraat) geplaatst wordt, zullen de vrijkomende
atomen die van het target afbewegen hierop neerslaan. Om er voor te zorgen dat de deeltjes
goed zullen hechten op het substraat, wordt op het substraat een negatieve spanning
aangelegd. Door deze negatieve spanning worden ook ionen uit het plasma naar het substraat

toebewogen, welke op hun weg gesputterde atomen tegenkomen waaraan een impuls in de
richting van het substraat wordt gegeven. Hierdoor komen niet alleen meer atomen op het

substraat terecht, want ook uit de richting geraakte atomen worden neergeslagen, maar hun
kinetische energie zal ook toenemen waardoor de coatingstructuur verbeterd wordt.

magneten

anode
kathode

;..;j---+-- target
'----~~::Ei_m;:/1(~ii~~df--E*B-drlft

-~\-.-- r.;;~--- elektron
L...::5:=======:::::;-- gasIon

o « 9 9 9 ·1 magn. veldllJn

~
o 0 gesputterde
~ atomen

1----- substraat

Figuur 2. Magnetische velden bij magnetronsputteren [1].
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Bijlage 2. Standaard coatingcyclus bij PVD-magnetronsputteren

Reinigingsprocedure van het substraat:
- 15 min ultrasoon reinigen in ethanol
- naspoelen met ethanol
- droog fOhnen

Sputterprocedure:

- vacuUm pompen van de kamer tot 5*10-5 Torr
- lektest (controle of vacuum goed is)
- de Argon toevoer openen tot een druk van 3*10-3 Torr

- 30 min schoonsputteren bij een Vbia, = -1000 V en een Imag = 0,2 A
- metallische tussenlaag (bijvoorbeeld Ti): Imag = 7,5 A en Vbia, = -150 V
- keramische laag (bijvoorbeeld TiN): toelaten van stikstof en instelling van Vbias op

de gewenste waarde
Afkoelen van substraat (minimaal 30 min)

Bij het coaten van de proefstukjes is gebruik gemaakt van 2 tegen over elkaar geplaatste
targets en een ronddraaiende opstelling (molen) waarop de proefstukjes zijn bevestigd.
Tijdens elke run zijn op de molen 3 bulge-plaatjes, 3 buigplaatjes, een folie ter bepaling van

de inwendige spanningen en een hardmetalen plaatje (krastest en dikte bepaling) bevestigd.

Op deze manier heeft men de beschikking over verschillende proefstukken met een en
dezelfde coating waardoor het goed mogelijk is de resultaten welke voortkomen uit o.a. de
buig- en bulgeproeven met elkaar te vergelijken.
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Bijlage 3. Intensiteitsmeting [2]

Bij het magnetronsputteren bestaat de mogelijkheid om de zogenaamde intensiteit te meten.
Deze intensiteit is een grootheid die de dichtheid van gesputterde deeltjes bepaald op de
plaats waar gemeten wordt. Een hogere intensiteit geeft aan dat zich op de gemeten plaats
een grotere hoeveelheid gesputterde deeltjes bevindt.

De intensiteits-meting berust op het nu volgende principe. Door de emissie van fotonen door
het plasma van een gasontlading, kan het plasma gekarakteriseerd worden d.m.v. het

uitgezonden "optisch lijnen spectrum". De fotonen komen vrij, met een golflengte die
karakteristiek is voor het betreffende atoom, doordat elektronen onder andere gesputterde

atomen exciteren. Vlak voor het target wordt een kollimator geplaatst, die de radiale emissie
van het plasma registreert. Door optisch spectroscopisch onderzoek met een spectrometer en
een monochrometer, worden de fotonen geselecteerd en geconverteerd in een elektrisch
signaal. Het hiermee verkregen signaal is evenredig met de dichtheid van de bijbehorende

deeltjes in de ruimte. Hiermee is een maat voor de intensiteit van straling met een bepaalde
golflengte, die karakteristiek is voor het targetmateriaal, verkregen. De intensiteit is een

functie van de golflengte. Dus, hoe hoger de dichtheid van het gesputterde targetmateriaal
is, hoe hoger de intensiteit van een bepaalde straling en des te hoger de weergegeven

intensiteit. Voor een schema van deze regeling zie figuur 3.

kollimator

glasfiber

k10kwand

~
filter
fotomulti liar
voorversterker

gemeten T1lntensltelt

gaainlaat reactief
g83

regelventlel

gewensta TI Intensltelt

Figuur 3. Regelkring van intensiteitsmeting bij magnetronsputteren [2].
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Het voordeel van het kunnen meten van de intensiteit ligt vooral bij het reactief sputteren,

zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van TiN coatings. Voor het maken van TiN coatings is de
verhouding tussen titaan en stikstof van groot belang. Er wordt, om TiN coatings te krijgen,

titaan gesputterd en hierbij stikstof toegevoerd. am bijvoorbeeld stochiometrisch TiN te

krijgen, dient de massa-verhouding titaan/stikstof een bepaalde waarde te hebben. am dit

mogelijk te maken is in de regelkring een terugkoppeling gecreeerd.

Via deze regelkring wordt de toevoer van stikstof geregeld. Berst wordt de intensiteit van het

gesputterde Ti gemeten. Hierbij wordt dus nog geen stikstof toegevoerd. Ais er stikstof wordt

toegelaten, dan zal de hoeveelheid gesputterde atomen per volume-eenhied afnemen, met als
gevolg dat de intensiteit van Ti zal dalen. Het is bekend dat om stochiometrisch TiN te

krijgen, de intensiteit van Ti 55 %van de intensiteitswaarde bij zuiver Ti moet bedragen. Dat

wi! zeggen dat de toevoer van stikstof naar de ketel zo groot moet worden dat de intensiteit

van het Ti 55 % van zijn oorspronkelijke waarde wordt. Athankelijk van de gemeten
intensiteitswaarde wordt er meer of minder stikstof toegevoerd. Op deze wijze is het dus

mogelijk elke gewenste verhouding tussen titaan en stikstof te regelen. Via een terugkoppe-

, ling, met als ingang de gemeten intensiteit van Ti, wordt er voor gezorgd dat de verhouding

titaan/stikstof continu hetzelfde blijft.
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Bijlage 4. Tabellen van de meetresultaten van de uitgevoerde experimenten

Tabell. Veranderen van de biasspanning bij magnetronsputteren (coating TiN, substraat RVS
AISI 316).

Run Biasspan- Intensiteit Sputtertijd Laagdikte Breukrek Breukrek
nummer ning [V] Ti [%] [min.] [pm] bulgen buigen

(± 0,2 p.m) [*£-02] [*£-02]

11 -20 55 60 2,90 0,653485 0,243

10 -40 55 60 2,80 0,512912 0,308

16 -50 55 60 2,44 0,507120 -

8 -65 55 60 2,65 0,577453 -

12 -80 55 60 2,48 0,583413 0,445

14 -100 55 60 2,46 0,713302 0,446

15 -120 55 60 2,19 0,919534 0,380

17 -150 55 60 2,03 1,032500 0,563

Tabel 2. Veranderen van de sputtertijd bij een biasspanning van -65 V (coating TiN,
substraat RVS AISI 316).

Run Biasspan- Intensiteit Sputtertijd Laagdikte Breukrek Breukrek
nummer ning [V] Ti [%] [min.] [JLm] bulgen buigen

(± 0,2 p.m) [*£-02] [*£-02]

25 -65 55 15 1,02 0,656154 0,430

21 -65 55 30 1,99 0,630830 0,453

24 -65 55 45 2,98 0,587853 0,464

23 -65 55 60 4,02 0,498621 0,600

22 -65 55 90 6,18 0,543061 0,670
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Tabel 3. Veranderen van de intensiteit van Ti bij een biasspanning van -65 V (coating TiN,

substraat RVS AISI 316).

Run Biasspan- Intensiteit Sputtertijd Laagdikte Breukrek Breukrek

nummer ning [V] [%] [min.] [JLm] bulgen buigen
(± O,2I-tm) [*E-02] [*E-02]

30 -65 40 60 2,18 0,722090 0,551

29 -65 50 60 2,84 0,408579 0,475

31 -65 55 60 3,11 0,599478 0,345

28 -65 60 60 3,39 0,458265 0,303

26 -65 70 60 4,21 0,666318 0,603

27 -65 80 60 4,61 0,801370 0,768

Tabel 4. Veranderen van de intensiteit van Ti bij een biasspanning van -40 V (coating TiN,

substraat RVS AISI 316)

Run Biasspan- Intensiteit Sputtertijd Laagdikte Breukrek Breukrek

nummer ning [V] Ti [%] [min.] [JLm] bulgen buigen
(± O,2I-tm) [*E-02] [*E-02]

37 -40 40 60 1,85 0,530007 0,401

36 -40 50 60 2,98 0,587027 0,406

35 -40 55 60 3,10 0,459035 0,396

34 -40 60 60 3,19 0,485679 0,426

33 -40 70 60 4,00 0,463814 0,447

32 -40 80 60 4,17 0,517943 0,562
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Tabel 5. Veranderen van de intensiteit van Ti bij een biasspanning van -80 V (coating TiN,

substraat RVS AISI 316).

Run Biasspan- Intensiteit Sputtertijd Laagdikte Breukrek Breukrek

nummer ning [V] Ti [%] [min.] [/Lm] bulgen buigen
(± O,21-tm) [*E-02] [*E-02]

40 -80 40 60 1,84 0,628843 -

38 -80 50 60 2,40 0,599333 -

43 -80 55 60 2,33 0,691234 -

42 -80 60 60 2,50 0,807708 -

41 -80 70 60 3,02 0,875244 -

39 -80 80 60 3,29 0,711443 -
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400.0

Bijlage 5. Enkele stroom-tijd karakteristieken van bulge- en buigtest

(Nummers komen overeen met de run nummers van bijlage 4.)

Stroom-tijd karakteristieken van de bulgetest.

Bulgen nr. 11
400.0 .------~-----r--~-r--~-__r_-~-...,..._-~___,_-~______;

350.0

300.0

«
2-
E 250.0
0e

r/.i
200.0

150.0

100.0 [_~_....L-_~-----'_~_---'---_~_L--~_---!...-_~_
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Tijd [s]

Bulgen nr. 10
500.0 ,--~-,--------.--~---r-~-"""--~----"---_I

J

J
I

« 300.0 -
E:
E
0e

r/.i 200.0

100.0

0.0 I_~----,-_~-i.-~_"--~-----'--_~---'---~_
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Tijd [s]
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120.0100.080.060.0
Tijd [s]

40.020.0
o.0 l--------'-_----l..._----'-_---..L-_---'--_L---------'_------L_--'-_-----L-__~_______!

0.0

600.0

200.0

o.0 l--------'-_----l..._----'-_---L-_---'--_L---------'_------L_-"-_-----l......-_~_

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Tijd [s]

Bulgen nr. 16

800.0 r-------r-----,-----r----,--------.------,-----.---.,------.,---------,------...-----,

Bulgen nr. 12

200.0

600.0

S 400.0
o
g
lZl

S 400.0
oo........

lZl



Bulgen nr. 15

120.0100.080.060.0
Tijd [s]

40.020.0
o.0 '----'-_-----L_~_--!-_--'---_'----'-_-----L_~_-.L.-_--'----.J

0.0

600.0

200.0

800.0 ,------r-----,----,--....,.--....-----,------r-----,------r--.-----....--,

E 400.0
og
~

Bulgen nr. 17
800.0 ,--------r-----,-----r--....,.--....-----,------r-----,----,.---....,.--...-------,

600.0

E 400.0
oe.....
~

200.0

0.0 ,--I---'--------'--------------'--------L-----'"_~-'_~____L_______------L-----'----_I
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Tiid rsl



100.0 120.080.060.0
Tijd [s]

Bulgen nr. 21

40.0

Bulgen nr. 25

20.0

o.0 '-------'-_-----'---_~_---..L-_--'--_.L.-----'-_~_----'-_----L-_--'--__

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Tijd [s]

600.0 .--------,-------,--~-.....,-----........---,.------,-------,--~---,--........---

600.0 ,--------,------,-------r----,-----...,.---,----------.------,-------r----,-----...,.--------,

400.0
.......
~
:::t
'--'

8
0
0

'"".....
C'.l

200.0

400.0
.......
~
:::t
'--'

8
0
0

'"".....
C'.l

200.0



120.0100.080.060.0
Tijd [s]

40.020.0

Bulgen nr. 24

0.0 ~-------,-_~_~_---..L-_--,--_.L----,_~_~_~_-,--_

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Tijd [s]

Bulgen nr. 23

o.0 '-----------'------'--_-----'-_-L-_..-L--_.L-------'_------I.._~_---L-_-'--_

0.0

800.0 ,--------.,.----,.-----,-----,--...,.---,....-----,----,.-----.-----,--...,---------,

600.0

200.0

400.0
........«
:::l.......
E
0
0
I-<.....
~

200.0

E 400.0
o
g
~



Bulgen nr. 22
800.0 ,--------.-----,-------.-----,----......---,.------.-----,-------.--------r--.....------,

600.0

S 400.0
o
g
en

200.0

o.0 L----'-__L _ ___'____~_--'---_L___---'-_-----L_ ___'___~_ __'___

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Tijd [s]

Bulgen nr. 30
800.0 ,---------.----,-----,-----,---...,.---,----------.----,-----,-----..,---...,.------,

600.0

S 400.0
o
g
en

200.0

0.0 ~~------'---_ ___'___---'--_--'---_L___-'-_----.l..._ ___'____~_--'--_

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Tijd [s]



120.0100.080.060.0
Tijd [s]

40.020.0

Bulgen nr. 29

"

Bu1gen nr. 28

800.0 ,-----...,-----,----.-----,-----...,..---__,-----...,------r---.-----,-----...,..--------,

0.0 L--~_ __'__~_..--L--_--'----~L-----'-_ __'_~~~-'--~--'-----....J

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Tijd [s]

200.0

600.0

800.0 r--..-----,-------,-----,-------r---,----..-----,--------,-----,-----...,...---_

600.0

200.0

S 400.0
og
~

S 400.0
og
~



Bu1gen nr. 26

120.0100.080.060.0
Tijd [s]

40.020.0
0.0 L-------'-_-----L_~_---'----_~_L--~_-----L_~_-----L-_ __'___

0.0

600.0

800.0 .---------,-------.---.----r---...,.---,.....------.-----,-------.-------.----~_____,

200.0

S 400.0
og

CI)

Bu1gen nr. 27
800.0 .---------,-------.---.----r---...,.---,.....------.-----,-------.--------,---...,.-------,

120.0100.080.060.0
Tijd [s]

40.020.0
o.0 '-------'------'-----'--_---'-_--'--_L--~_-----L_~_---'----_--'-------.J

0.0

600.0

200.0

S 400.0
o
o
b
CI)



Bulgen TiN coating met verschillende Ti tussenlagen (2, 4 en 6 Jlm)
800.0

600.0

E 400.0
o
g
CI:l

200.0

21lm Ti
4 Jlm Ti

-- 6Jlm Ti

I
I
I
)

I
I
I
I

1...-------------=,.,.--1..:.:.:.:....:.....:.;.:.:.....:.....:; ...:...;....::.:..:-::.....,:::.:,:_ ...:.- ..:,:.:.:.....:. - - - - - - - -

r ,
I

I

J

----

0.0
0.0 20.0 40.0 60.0

Tijd [s]
80.0 100.0 120.0



Stroom-tiid karakteristieken van de buigtest.

Buigen nr. 11
800.0 ,---------r------.-----.---------,------,...---,------..----,

600.0

E 400.0
o
g
CIl

200.0

0.01~~~'------------"-~
0.0 20.0 40.0 60.0 ·80.0

Tijd [s]

Buigen nr. 10
800.0 ,---------,-----,----..--------,------.-----~----.------,

600.0

E 400.0
og

CIl

200.0

0.0 '---~'___ ____J.__-----'-_______L_______'________'__________L.___~

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
Tijd [s]



Buigen nr. 16

80.060.040.0
Tijd [s]

20.0
0.0 L--_-----'-__----'----__---'----__.l....-.-_~__-----'--__----'--_------J

0.0

600.0

800.0 ...-------,-------,--------,----,-------.------,------,--------,

200.0

E 400.0
o
g
t/)

Buigen nr. 15
1200.0 ,----,....-----,----...------,------.,...---..,------------,-------,

80.060.040.0

Tijd [s]

20.0
0.0 L--------'-__----l.-__--'----__.l...--_-------'-__-----L__-'--__

0.0

200.0

1000.0

800.0
........«
::t........
E 600.0
0
0
l-o.....

t/)

400.0



80.060.040.0
Tijd [s]

20.0
0.0 L--_-----L__----l.-__--'-----__-l..--_-------'-__~__~__

0.0

Buigen nr. 21

200.0

600.0

Tijd [s]

0.0 L- ~__-----'-----________'__________' ~__I

0.0 20.0 40.0 60.0

Buigen nr. 25
800.0 r--------,--------,-----..-----------,--------.-----------,

800.0 ,...-------,..-----.,.-----.------~------,---____r_----.----

600.0

200.0

a 400.0
og

t:n

a 400.0
og

t:n



Buigen nr. 24

80.060.040.0
Tijd [s]

20.0
0.0 L--_~_______'_____~__-'----_~__----'-__~__

0.0

600.0

200.0

800.0 ,-------.,...----,------.------,---------,.------,------....,.---------,

S 400.0
o
g
lZl

Buigen nr. 23
800.0 r------.,...-----,-------.------,---------,.------,------....,.---------,

80.060.040.0
Tijd [s]

20.0
0.0 '--_-----'--__---"---__--'-----__-'----_~ ___L__~__

0.0

600.0

200.0

S 400.0
o
g
lZl



Buigen nr. 22
800.0 ,.-------r------.---...,-------,:-----..-----,-----~-_,

600.0

E 400.0
og
rn

200.0

~~--- II0.0 ,-I__-J--__'--__~__--'--____'___~_'_______ _____"__ _

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
Tijd [s]

Buigen nr. 30
800.0 ...-------.-----,-----r---,-------r---.....,.-----r---

600.0

E 400.0
og

rn

200.0

80.060.040.0
Tijd [s]

20.0
0.0 '----------'-__---L-.__~__L...-_-"-__-----.J....-__-'--__

0.0



Buigen nr. 29

80.060.040.0
Tijd [s]

20.0
0.0 L--_~_______'_____--'--__.l...--_~__-----"---__~__

0.0

600.0

200.0

800.0 r------.------,--------,----r--------.------,-------,--------,

S 400.0
og

er.J

Buigen nr. 31

80.060.040.0
Tijd [s]

20.0
0.0 t::====~=====::i::=====____l...___-----L.-_------L__~_~

0.0

600.0

800.0 r-------.-------r-----,----.,---------.-------,-----,---_

200.0

S 400.0
og

er.J

«
:::t......,



Buigen nr. 28

80.060.040.0
Tijd [s]

20.0

0.0 L--_~_______L___--'---__.L-_---'-__-----'-__~__

0.0

600.0

200.0 L--~-~

800.0 r----....,------,----...,.----.--------.-----,-----r-------,

8 400.0
o
g
CI)

Buigen nr. 26

80.060.040.0
Tijd [s]

20.0
0.0 ~------'-_______L___--'--__.L..--_---'-__-----'-__~__

0.0

800.0 r------.-----,---....,....----.--------.-----,----,.---------,

600.0

200.0

8 400.0
o
8.....

CI)



Buigen nr. 27

80.060.040.0
Tijd [s]

20.0

0.0 l--_~_______L__~______l______'______.L._ ~_ _____J

0.0

200.0

600.0

800.0 ,-------,------,------.,....---------,------.-----.,-------,----

S 400.0
og

en
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Biilage 6. ABAQUS input file voor de bulgetest

Voor de berekening van de rek tot breuk voor TiN coatings bij bulgen, is gebruik gemaakt

van het eindige elementen pakket ABAQUS. Hiervoor is een zogenaamde input file nodig

waarin het gebruikte model wordt gedefinieerd en de juiste materiaalgegevens worden
ingevoerd (zie figuur 4.)

Figuur 4. Input file gebruikt bij de E.E.M.-berekening voor de breukrek van TiN coatings tijdens bulgen.

*HEADING
*************************************************************
**Input file TiN coatings op RVS AISI 316 tijdens bulgen
*************************************************************
*RESTART,WRITE,FREQ=10
***************************************************************
**nodes coordinaten
*NODE
1,0.,0.
9,0.,0.5
13,0.,0.505
2001,20.,0.
2009,20.,0.5
2013,20.,0.505
***************************************************************
**node generatie
*NGEN,NSET=SYM1
1,9
*NGEN,NSET=SYM2
9,13
*NSET,NSET=SYM
SYM1,SYM2
*NGEN,NSET=RECHTl
2001,2009
*NGEN,NSET=RECHT2
2009,2013
*NSET,NSET=RECHT
RECHT1,RECHT2
***************************************************************
**node fill
*NFILL
SYM,RECHT,100,20
*NSET,NSET=ONDER,GEN
1,2001,20
*NSET,NSET=BOVEN,GEN
13,2013,20
**element generatie
*ELEMENT,TYPE=CAX8
1,1,41,43,3,21,42,23,2
*ELGEN,ELSET=ALL
1,6,2,1,50,40,10
****************************************************************
**element set
*ELSET,ELSET=SUBSTR,GEN
1,501,10
2,502,10
3,503,10
4,504,10
*ELSET,ELSET=COATING,GEN
5,505,10
6,506,10
*ELSET,ELSET=LOADI,GEN
1,501,10
****************************************************************



*SOLID SECTION,ELSET=SUBSTR,MATERIAL=RVS
*MATERIAL,NAME= RVS
*ELASTIC, TYPE=ISO
183000,0.3
*PLASTIC,HARD=ISO

2.4555636E+02, O.OOOOOOOE+OO
2.5976036E+02, 5.0000000E-03
2.7344382E+02, 1.0000000E-02
2.8666704E+02, 1.5000000E-02
2.9947925E+02, 2.0000000E-02
3.1192130E+02, 2.5000000E-02
3.2402759E+02, 3.0000000E-02
3.4734574E+02, 4.0000000E-02
3.9100343E+02, 6.0000000E-02
4.3150463E+02, 8.0000000E-02
4.6951852E+02, 1.0000000E-Ol
5.0550302E+02, 1.2000000E-Ol
5.3978836E+02, 1.4000000E-01
5.7262231E+02, 1.6000000E-01
6.0419665E+02, 1.8000000E-01
6.3466346E+02, 2.0000000E-Ol
8.9774764E+02, 4.0000000E-Ol
1.1152642E+03, 6.0000000E-Ol
1.3065200E+03, 8.0000000E-Ol
1.4799961E+03, 1.0000000E+00
1.6403473E+03, 1.2000000E+00
1.7904657E+03, 1.4000000E+00
1.9322994E+03, 1.6000000E+00
2.0672367E+03, 1.8000000E+00
2.1963102E+03, 2.0000000E+00
2.3203129E+03, 2.2000000E+00
2.4398710E+03, 2.4000000E+00

*SOLID SECTION,ELSET=COATING,MATERIAL=TIN
*MATERIAL,NAME=TIN
*ELASTIC,TYPE=ISO
600000,0.25
***********************************************
***INITIAL CONDITION,TYPE=STRESS
***COATING,-2000., , "
***********************************************
*BOUNDARY
2001,2
SYM, 1
RECHT, 1
***********************************************
*STEP,INC=lOOO,NLGEOM
*STATIC
*DLOAD
LOADI,P1,5.
*EL PRINT,FREQ=O
S,E
*NODE PRINT,FREQ=O
*NODE FILE,FREQ=O
U
*EL FILE,FREQ=O
S,E
*MONITOR,NODE=9,DOF=2
*END STEP
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