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Në këtë tezë doktorate, dy lloje të veshjeve të forta, TiN dhe (Ti, Al)N, janë depozituar në dy lloje të
substrateve, C60 (DIN-WNr 1.0601) dhe X5CrNi18-10 (DIN-WNr 1.4301), me anë të teknikës d.c.
magnetron sputer. Janë studjuar dy procese të depozitimit: (1) procesi i depozitimit të ftohtë (CDP) ku
nuk është aplikuar kurrfarë ngrohje direkte e substrateve përtej asaj të krijuar nga vetë procesi i
depozitimit, dhe kurrë nuk e ka kaluar 100 oC, dhe (2) procesi i depozitimit të ngrohtë (HDP) ku substratet
janë ngrohur qëllimisht dhe mbajtur në temperaturën 400 oC. Veshjet e siç-depozituara janë trajtuar
termikisht në ajër në temperatura që shkojnë nga 500 deri në më së shumti 950 oC dhe për kohë të
ekspozimit nga 1 deri në më së shumti 16 h (varësisht nga lloji i veshjes).
Mikrostruktura dhe sforcimi i mbetur i veshjeve në gjendjen e siç-depozituar, zhvillimi i përbërjes fazore
dhe kimike, dhe karakteristikat e sipërfaqës dhe ndërfaqes veshje/substrat (V/S) së këtyre veshjeve pas
ekspozimit në ajër në temperatura të larta dhe për kohë të ndryshme është analizuar në mënyrë
sistematike me spektroskopinë optike me shkarkesë (GD-OES), difraksionin me rreze X (XRD),
mikroskopinë elektronike me skanim (SEM) dhe mikroskopinë optike (OM), dhe është komplementuar
me rezultatet e spektroskopisë energji-disperzive me rreze X (EDX). Në veçanti, është analizuar sjellja
e veshjeve kundrejt oksidimit dhe procesi i difuzionit të Fe nga substrati në veshje. Për të gjitha veshjet,
të cilat në gjendjen e siç-depozituar tregojnë strukture kristalore, janë llogaritur parametrat e aktivimit të
procesit të oksidimit dhe parametrat e aktivimit për procesin e difuzionit të Fe në veshjet përkatëse. Për
veshjet TiN dhe (Ti, Al)N te depozituara në substratet X5CrNi18-10 në procesin HDP është nxjerrë
kinetika e oksidimit dhe është propozuar mekanizmi qe e drejton procesin e oksidimit.
Është gjetur qe temperatura e depozitimit ka efekte të konsiderueshme në strukturë, parametra
mikrostrukturorë dhe sforcim të mbetur të veshjeve të studjuara. Veshjet (Ti, Al)N të depozituara në
procesin CDP kanë strukturë amorfe, ndërsa të depozituara në procesin HDP kanë strukturë kristalore
kubike të tipit B1 (tipike për fazën TiN). Veshjet B1 TiN të depozituara në procesin HDP kanë përmasa
kokrrizore shumë më të mëdha, mikrodeformim më të vogël dhe sforcim të mbetur më të madh se sa
veshjet B1 TiN të depozituara në procesin CDP. Është gjetur qe lloji i substratit nuk ka efekt në
parametrat mikrostrukturorë dhe parameter të rrjetës së veshjeve B1 TiN, përveç komponentës së
sforcimit termik qe vjen si rezultat i ndryshimeve në koeficientët e zgjerimit termik të substrateve. Edhe
legimi i TiN me Al gjatë procesit të depozitimit HDP, duke e ruajtur strukturën B1 të TiN, çon në
formimin e veshjeve B1 (Ti, Al)N me karakteristika mikrostrukturorë dukshëm më të ndryshme se sa të
veshjeve B1 TiN të depozituar në kushte të ngjashme. Parametrat mikrostrukturorë janë koreluar me
parametrat e depozitimit, dhe me karakteristikat e përgjithshme të sipërfaqes dhe ndërfaqes V/S. Në
veçanti, mikrostruktura e veshjeve është koreluar me strukturën, kinetiken dhe mekanizmin e formimit
të shtresave oksiduese të formuara gjatë trajtimit termik në ajër, dhe me parametrat e aktivimit të
difuzionit të Fe nga substratet në veshjet individuale.

Fjalët kyqe: Veshjet e forta, TiN, (Ti, Al)N, çeliku, XRD, GDOES, SEM, oksidimi, difuzioni,
parametrat e aktivimit.
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Abstract

In this doctoral thesis, two types of hard coatings, TiN and (Ti, Al)N, were deposited on two types of
substrates, C60 (DIN-WNr 1.0601) and X5CrNi18-10 (DIN-WNr 1.4301), with d.c. magnetron
sputtering technique. Two deposition processes were studied: (1) the cold deposition process (CDP)
where no heating was applied directly to the substrates, beyond that generated by the sputtering process
itself and never exceeded 100 oC, and (2) the hot deposition process (HDP) where the substrates were
heated and maintained at a temperature of ~400 oC. The as-deposited coatings were thermally treated in
air at temperatures ranging from 500 to at most 950 oC and for exposure times from 1 to at most 16 h
(depending on the type of coating).
The microstructure and residual stress of coatings in as-deposited state, the evolution of phase and
chemical composition, and the general characteristics of surface and coating/substrate (C/S) interface of
these coatings after exposure to air at high temperatures was systematically analysed with glow discharge
optical emission spectroscopy (GD-OES), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy
(SEM) and light optical microscopy (OM), and was complemented with the results from energy
dispersive x-ray spectroscopy (EDX). In particular, the oxidation behavior and diffusion process of Fe
from substrates into coatings were analyzed. For all the coatings which exhibit crystalline structure in
the as-deposited state, the activation parameters of oxidation and the activation parameters of the
diffusion of Fe into the particular coatings were calculated. For TiN and (Ti, Al)N coatings deposited on
X5CrNi18-10 substrates with HDP, the kinetics of oxidation was derived, and the mechanisms governing
the oxidation process are proposed.
It was found that the deposition temperature has considerable effects on the structure, microstructural
parameters and residual stress of the studied coatings. (Ti, Al)N coatings deposited in the CDP have an
amorphous structure, while those deposited in the HDP have B1 type cubic crystalline structure (typical
of TiN phase). The B1 TiN coatings deposited in the HDP has much larger grain size, lower microstrains
and higher residual stress than the B1 TiN coatings deposited in CDP. It was found that the type of
substrate does not affect the microstructural characteristics and lattice parameters of the B1 TiN coatings,
except for the thermal component of residual stress which arises as a result of the different linear
expansion coefficients of the substrates. Also, alloying TiN with Al during the HDP, while preserving
the B1 type structure of TiN, leads to B1 (Ti, Al)N coatings with microstructural characteristics much
different than those of B1 TiN coatings deposited under similar conditions. The microstructure
characteristics were correlated with deposition parameters, and with the general characteristics of the
surface and C/S interface. In particular, the microstructure of the coatings was correlated with the
structure, kinetics of oxidation and mechanism of formation of oxide layers formed during exposure to
air at elevated temperatures, and with the activation parameters of diffusion of Fe from substrates into
individual coatings.

Keywords: Hard coatings, TiN, (Ti, Al)N, steel, XRD, GD-OES, SEM, oxidation, diffusion, activation
parameters.
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Hyrje

Filmat e hollë dhe veshjet1 janë mikrostruktura me trashësi qe shkojnë nga pak
nanometra deri në disa mikrometra. Këto filma aplikohen mbi ose depozitohen në një
material të dhënë (substrat) me qëllim qe të përmirësohen vetitë sipërfaqësore të tij, në
pajtim me kërkesa të tilla si rezistenca ndaj konsumit, korrozionit, oksidimit, lodhjes,
etj. [1, 2]. Kështu, këto materiale të veshura mundësojnë kombinimin e benefiteve të
dy ose më shume materialeve të involvuara (pra, substratit dhe një ose më shumë
filmave), qe kanë karakteristika të cilat nuk janë të arritshme (ekonomikisht) në
materialin monolitik (njëcopësh). Veshjet e depozituara në një substrat reflektojnë
mikrostrukturë dhe veti të përcaktuara nga procesi i depozitimit dhe materialet e
përdorura. Kështu, njohja e raportit reciprok ndërmjet procesit të depozitimit, strukturës
dhe vetive të materialeve është e domosdoshme. Parametrat kryesore të depozitimit që
ndikojnë fort në mikrostrukturën e veshjeve të depozituara me metodat PVD (Physical
Vapor Deposition) janë [1]:






Temperatura e substratit;
Shpejtësia e depozitimit dhe përbërja e veshjeve;
Natyra e materialit të substratit (p.sh., përbërja kimike, struktura, ashpërsia
e sipërfaqes dhe pastërtia);
Presioni bazë (i dhomës së depozitimit);
Energjia dhe masa e grimcave që bombardojnë filmin në rritje.

Nga të gjitha parametrat e depozitimit, temperatura e substratit (TS) ose e depozitimit
ka ndikimin më të dallueshëm në evoluimin e strukturës së veshjeve PVD, sepse e
kontrollon mobilitetin e ad-atomeve në sipërfaqen e substratit ose filmit në rritje. Edhe
shpejtësia e depozitimit dhe përbërja finale e veshjes e përcaktojnë mikrostrukturën e
saj. P.sh., legimi i TiNy (y < 1) me Al gjatë procesit të depozitimit magnetron sputer
(MS) në temperaturë të dhomës [3] çon në formimin e strukturës amorfe. Temperatura
e ultë e depozitimit (pra, mobiliteti i ultë i ad-atomeve) e kombinuar me përmasat e
ndryshme të atomeve të involvuara (rrezja e Al është më e vogël se e Ti) ka quar në
formimin e një rrjeti të atomeve të ndryshme të lidhura në mënyrë rastësore joperiodike, që ka bërë difuzionin atomik dhe procesin rezultues të bërthamizimit dhe
rritjes të pamundur, dhe si rrjedhim, është fituar film me strukturë amorfe. Ashpërsia,
papastërtitë dhe struktura e substratit gjithashtu kanë ndikim të madh në
mikrostrukturën e veshjeve. P.sh., papastërtitë dhe defektet në sipërfaqe të substratit
shërbejnë si qendra të preferuara të bërthamizimit dhe rritjes, të cilat përcillen përgjatë
tërë trashësisë së filmit, duke ndikuar kështu në masë të madhe në mikrostrukturën dhe
vetitë e tij. Prandaj, me qëllim të reproduktimit të rezultateve dhe prodhimit të filmave
me mikrostrukturë dhe veti të parashikueshme, sipërfaqja e substratit duhet të jetë e lirë
nga papastërtitë dhe numri i defekteve duhet të jetë i minimizuar, përveç në rastet kur
1

Filmat e hollë dhe veshjet janë mikrostruktura që dallojnë në disa aspekte, siç është kufiri i shtrirjes së
trashësisë. Në këtë tezë, megjithatë, këto terma do të ndërkëmbehen.
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nëpërmjet defekteve të induktuara dëshirohet të kontrollohet mikrostruktura e filmit dhe
vetitë e sistemit film/substrat. Presioni bazë në dhomën e evakuuar të depozitimit e
përcakton përqendrimin e papastërtive të cilat mund të inkorporohen në filmin e
depozituar aty [1]. Atomet dhe jonet film-formuese të cilat fillimisht e godasin
substratin dhe më pas filmin në rritje e sipër ndikojnë fort në kinetikën e bërthamizimit
dhe rritjes, si rrjedhim influencojnë mikrostrukturën rezultuese të filmit [1]. Energjia e
joneve film-formuese që e godasin filmin mund të kontrollohet në mënyrë të
përshtatshme me aplikimin e një tensioni negativ në substrat (VB). Energjia e atomeve
film-formuese, p.sh. të nxjerra nga një shënjestër në procesin e depozitimit magnetron
sputer, mirëmbahet nëpërmjet numrit dhe energjisë së joneve të gazit punues, dhe
rendimentit të sputerimit për një kombinim të zgjedhur të elementeve [1]. Përveç
parametrave të përmendur, edhe shkalla e rrymimit të gazeve dhe fuqia e sputerimit
ndikojnë dukshëm në mikrostrukturën dhe vetitë e filmave të depozituar me metodën
magnetron sputer. Është me rendësi të përmendet këtu qe ekziston një numër i madh i
punimeve shkencore dedikuar efekteve qe parametrat e ndryshëm të depozitimit kanë
në mikrostrukturën dhe si rrjedhim në vetitë e veshjeve PVD [4-8].
Materialet veshen për arsye të shumta dhe në aplikime të shumta. Veshjet
dekorative hasen shpesh në jetën e përditshme, si veshje për ora, syze dhe pjesët e
jashtme të celularëve. Veshjet përçuese elektrike përdoren si kontakte elektrike ndërsa
veshjet e forta e reduktojnë në masë të madhe konsumimin [9]. Veshjet e forta të
depozituara me metoda PVD luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në një gamë
të gjerë të aplikimeve industriale. Në saje të vetive unike fizike, mekanike dhe kimike,
siç janë për shembull fortësia e lartë, rezistenca e lartë ndaj abrazionit, rezistenca
superiore kundrejt oksidimit, stabiliteti i lartë termik dhe kimik, etj., ato përdoren si
veshje qe rrisin rezistencën dhe kohën e jetesës së materialeve (mjeteve) të përdorura
për prerje, shpim, formim dhe prodhim të komponenteve mekanike [10]. P.sh., gjatë
prerjes, mjeti prerës ekspozohet ndaj efekteve të dëmshme mekanike siç janë fërkimi,
konsumimi, etj., dhe temperaturave të larta, të cilat të kombinuara çojnë në degradimin
gradual dhe përfundimisht prishjen e mjetit. Vetëm disa mikrometra veshje e fortë me
veti ideale mund ta rrisë për disa herë kohën shërbyese të mjeteve me bazë çeliku,
qeramike dhe metaleve të forta [10]. Nitruri i titanit, TiN, dhe titan-aluminit, (Ti, Al)N,
të cilat janë objekt i kësaj doktorate, janë shembuj tipik të veshjeve të forta qe përdoren
për mbrojtjen e sipërfaqes së mjeteve për prerje të operuara në temperatura të larta dhe
mjedise ekstreme korroduese dhe oksiduese.
Veshjet TiN dhe (Ti, Al)N janë me gjasë veshjet më të njohura dhe më të
studiuara. Ekziston një numër i madh i punimeve mbi efektet qe disa parametra të
caktuar të depozitimit dhe përqendrimi i Al, në rastin e veshjeve (Ti, Al)N, kanë në
mikrostrukturën, vetitë mekanike, përformancën e tyre nën kondita të caktuara të
operimit, përbërjen fazore, etj. [3, 5, 11-16]. Gjithashtu, ekzistojnë studime të
hollësishme mbi sjelljen e këtyre veshjeve gjatë trajtimit termik në temperatura të larta,
si në vakum ashtu edhe në mjedise oksiduese. Kinetika e oksidimit është studiuar në
hollësi dhe mekanizmat sipas të cilave ndodh oksidimi janë propozuar [17-21].
Përderisa ka një konsistencë ndërmjet të dhënave të raportuara të kinetikës dhe
mekanizmave të oksidimit të veshjeve TiN, në rastin e (Ti, Al)N rezultatet dallojnë, me
gjasë për shkak të dallimeve të theksuara në konditat e depozitimit, mikrostrukturë,
përbërje kimike, përbërje fazore, strukturë dhe prezencë të defekteve, dhe me gjasë edhe
për shkak të konditave të ndryshme të trajtimit termik. Ndërsa shumica e studimeve
mbi veshjet TiN dhe (Ti, Al)N të ekspozuara në mjedise oksiduese në temperatura të
larta fokusohen në bashkëveprimin ndërmjet elementeve të veshjes dhe atmosferës
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oksiduese, ekzistojnë vetëm pak studime mbi bashkëveprimin e mundshëm ndërmjet
veshjes dhe substratit mbi të cilin është depozituar.
Sipas njohurisë më të mirë të autorit të kësaj teze, studimi i parë dedikuar
bashkëveprimit ndërmjet veshjes dhe substratit në sistemin (Ti, Al)N/HSS2 të
ekspozuar në temperatura 500-800 oC në ajër dhe vakum është bërë nga Jehn et al. [15].
Mbi bazën e rezultateve AES (Auger Electron Spectroscopy) ky ekip ka gjetur qe nuk
ndodh asnjë ndërdifuzion ndërmjet veshjes dhe substratit në 500-800 oC, megjithëse
bazuar në diagramat fazore të Fe-Ti dhe Fe-Al një ndërdifuzion i caktuar duhet të pritet
sepse të dy elementet mund të treten në hekur. Një arsye për mos aktivimin e
ndërdifuzionit ndërmjet veshjes dhe substratit mund të jetë pasurimi me oksigjen i
regjionit të ndërfaqes veshje/substrat qe mund të ketë penguar difuzionin e Al në
substrat [15]. Takaoka et al. [22] ka hulumtuar në mënyrë kualitative afinitetin e veshjes
Ti1-xAlxN (x = 0, 0.118, 0.255 dhe 0.428) ndaj Fe në sistemin Fe/Ti1-xAlxN/Substrat. Ky
afinitet i veshjes ndaj Fe është llogaritur përmes sasisë së Fe të difuzuar në veshje gjatë
trajtimit termik në vakum në 1000 oC për 1 orë. Është gjetur qe me rritjen e përqendrimit
të Al rritet edhe sasia e Fe e difuzuar në veshje, dhe kjo i është atribuuar lagies
(wettability) më të madhe me Fe të veshjes me një përqendrim më të lartë të Al. Kohëve
të fundit është hulumtuar në mënyrë të hollësishme difuzioni i C, Cr dhe Fe në veshjet
Ti0.5Al0.5N të depozituara në substratet Si me metodën AE (Arc Evaporation) [23].
Difuzioni i elementeve individuale është hulumtuar duke e bërë depozitimin e tyre në
formë të një filmi të hollë mbi sistemin Ti0.5Al0.5N/Si dhe duke e aktivizuar procesin ne
temperatura nga 600 deri 1000 oC për 30 min. Janë llogaritur parametrat e aktivimit të
difuzionit për secilin element dhe është hulumtuar ndikimi i tyre në stabilitetin termik
dhe fortësinë e veshjes. Sipas njohurisë më të mirë të autorit të kësaj teze, ky është
studimi i vetëm qe trajton në mënyrë të hollësishme dhe kuantitative difuzionin e Fe në
veshjet metastabël me strukturë kubike të llojit (Ti, Al)N.
Për dallim nga veshjet (Ti,Al)N, ka studime të hollësishme mbi difuzionin e
elementeve si Fe, Si dhe Al në veshjet TiN, dhe janë llogaritur edhe parametrat e
aktivimit të difuzionit. Difuzioni i Si në TiN me mikrostruktura të ndryshme është
hulumtuar në strukturat dyshe të formës TiN/Si [24]; difuzioni i Al në TiN me
mikrostruktura të ndryshme është hulumtuar në strukturën treshe të formës Al/TiN/Si
[25]; ndërsa difuzioni i Fe në TiN është hulumtuar në strukturën bufer të formës
TiN/L/TiN/Si, ky L është ose hekur i pastër ose çelik austenit inoks [26, 27]. Është
gjetur qe koeficienti i difuzionit të Fe nga hekuri i pastër në TiN është për disa rende të
madhësisë më i madh se sa nga çeliku inoks në TiN.
Në praktikë, mjetet me bazë çeliku, qeramike, etj., të veshura me TiN apo (Ti,
Al)N mund t’i ekspozohen temperaturave të larta në ambiente oksiduese. Si rezultat i
këtyre temperaturave të larta mund të ndodh oksidimi dhe degradimi gradual i
sipërfaqes së veshjes, dhe njëkohësisht edhe bashkëveprimi i materialit të veshjes dhe
substratit mbi të cilin është depozituar. Ky bashkëveprim mund të jetë dobiprurës, p.sh.
duke krijuar zona të ndërdifuzionit të cilat e rrisin adhesionin e veshjes dhe subtratit,
por mund të jetë edhe i dëmshëm duke ulur stabilitetin termik dhe degraduar vetitë
mekanike të veshjes, por edhe mund të rezultoj në delaminimin e veshjes nga substrati
si rezultat i sforcimeve kompresive në regjionin e ndërfaqes veshje/substrat. Në
literaturë ka studime të shumta dhe të hollësishme mbi oksidimin e veshjeve TiN dhe
(Ti, Al)N, por vetëm disa studime të kufizuara mbi bashkëveprimin e këtyre veshjeve
2

Duke u bazuar në kushtet e depozitimit, përqendrimi i veshjes është supozuar të jetë Ti:Al:N =
0.5:0.5:1; HSS është shkurtesë për High Speed Steel.
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dhe substrateve mbi të cilat janë depozituar, që janë realizuar kryesisht në temperatura
të larta në vakum.

Qëllimi i tezës
Qëllimi kryesor i kësaj teze doktorate ka qenë vlerësimi i bashkëveprimit ndërmjet
veshjeve TiN dhe (Ti, Al)N dhe dy substrateve të zgjedhura, C60 (çelik karbon) dhe
X5CrNi18-10 (çelik inoks), gjatë ekspozimit në ajër në temperatura të larta, ngjashëm
me atë qe një mjet i veshur për prerje mund të arrijë gjatë operimit në mjedise ekstreme
oksiduese. Njëkohësisht është vlerësuar edhe procesi i oksidimit të veshjeve. Zgjedhja
e substrateve është bërë me qellim qe të studjohet efekti qe C, në rastin e çelikut C60,
dhe elementet legues Cr dhe Ni, në rastin e çelikut inoks X5CrNi18-10, mund të kenë
në dinamikën e bashkëveprimit ndërmjet veshjes dhe substratit.

Objektivat


Karakterizimi fazor i veshjeve TiN dhe (Ti, Al)N të depozituara në substratet C60
dhe X5CrNi18-10 pas ekspozimit në ajër në temperatura të larta;



Krahasimi i mikrostrukturës dhe zhvillimit fazor të veshjeve TiN dhe (Ti, Al)N, kur
veshjet depozitohen pa ngrohje të substratit, me mikrostrukturën dhe zhvillimin
fazor të këtyre veshjeve, kur depozitohen në temperaturën 400 oC;



Korelimi i parametrave mikrostrukturorë të veshjeve TiN dhe (Ti, Al)N me
parametrat e depozitimit, dhe me karakteristikat e përgjithshme të sipërfaqes dhe
ndërfaqes veshje/substrat;



Në veçanti korelimi i parametrave mikrostrukturorë me strukturën shtresore,
kinetiken dhe mekanizmin e formimit të shtresave oksdiuese, dhe me parametrat e
aktivimit të difuzionit të Fe nga substratet C60 dhe X5CrNi18-10 në veshjet
përkatëse.

Rezultatet nga disa teknika të karakterizimit të veshjeve, siç janë GD-OES, XRD, SEM,
OM dhe EDX, do të kombinohen për të realizuar objektivat e lartëpërmendura.

Përmbledhje e shkurtë e kapitujve të tezës
Kapitulli i parë përshkruan elementet e depozitimit të filmave të hollë dhe veshjeve,
sistemet e materialeve me rendësi për këtë tezë, elemenetet e oksidimit dhe të difuzionit,
si dhe elementet e teknikave kryesore të përdorura në këtë tezë për karakterizimin e
veshjeve të forta. Detajet e materialeve dhe metodave eksperimentale janë dhënë në
Kapitullin 2. Rezultatet dhe diskutimet e të gjitha sistemeve të studjuara në këtë tezë
janë dhënë në Kapitullin 3. Përfundimisht, Kapitulli 4 përmban një përmbledhje të
rezultateve dhe përfundimet kryesore të tezës.

XX

1 Rishikim i literaturës

Fisnik Aliaj

1

Rishikim i literaturës

1.1

Elemente të depozitimit të filmave të hollë dhe veshjeve

Depozitimi i filmave të hollë dhe i veshjeve bazohet kryesisht në teknikat e depozitimit
nga avulli me anë të proceseve kimike (Chemical Vapor Deposition – CVD) dhe
proceseve fizike (Physical Vapor Deposition – PVD) [28-31]. Në teknikën CVD, një
film i hollë ose veshje e ngurtë depozitohet mbi një substrat si rezultat i reaksioneve
kimike të elementeve në gjendje të gaztë (të quajtura pararendës). Për të mundësuar
reaksionet kimike është i nevojshëm aktivimi i cili sigurohet kryesisht nëpërmjet
nxehtësisë, plazmës, laserit ose rrezatimit ultravjollcë. Përparësia kryesore e teknikës
CVD është aftësia për të depozituar si komponime të thjeshta ashtu edhe komplekse,
qoftë në formë kristalore ose amorfe, mbi një larmi të madhe të pjesëve (substratëve)
që shkojnë nga mikro në makro madhësi. Procesi CVD megjithatë i ka disa kufizime,
si p.sh., llojet e reaksioneve kimike të mundshme dhe atyre në dispozicion, si dhe
temperatura minimale e substratit qe duhet të mirëmbahet [1]. Ndërsa në një proces
CVD materialet të cilat përdoren për depozitimin e veshjeve përfitohen nga reaksionet
kimike, në procesin PVD ato arrihen nëpërmjet vaporizimit. Procesi PVD përfshinë një
gamë të gjerë të teknologjive vapor dhe është një term i përgjithshëm që përdoret për
të përshkruar cilëndo nga një mori metodash për depozitimin e filmave të hollë në
sipërfaqe të ndryshme përmes kondensimit të një forme të avulluar të materialit të
ngurtë [29]. Shkalla e lartë e kontrollit mbi vet procesin e depozitimit dhe aftësia për të
depozituar një numër të madh të materialeve inorganike (metale, përlidhje, qeramika
dhe përzierjet e tyre), si dhe disa materiale organike, e bënë procesin PVD shumë më
superior se çfarëdo procesi tjetër të depozitimit, duke përfshirë këtu edhe procesin
CVD.
Në përgjithësi, çdo proces PVD mund të përshkruhet me anë të tre hapave të
mposhtëm themelorë dhe të paraqitur në mënyrë skematike në figurën 1.1.
1. Krijimi i avullit. Në një proces PVD, materiali i cili formon filmat e hollë dhe
veshjet shndërrohet nga gjendja e ngurtë, ose ndonjëherë edhe e lëngët, në gjendje
të gaztë (avull) duke përdorur procese fizike të tilla si energjia termike, energjia
elektrike dhe transferi i momentit të impulsit.
2. Transporti i avullit nga burimi te substrati. Transporti i avullit nga burimi deri te
substrati mund të ndodhë me ose pa përplasje mes atomeve dhe molekulave. Gjatë
transportit, disa nga përbërësit e avullit mund të jonizohen duke krijuar një plazmë
në këtë hapësirë.
3. Rritja e filmit në substrat. Ky proces përfshinë kondensimin e avullit mbi substrat
dhe më pas formimin e filmit me anë të proceseve të bërthamizimit dhe rritjes.
Bombardimi i vazhdueshëm me jone nga gjendja e gaztë mund të ndikoj fort në
proceset e bërthamizimit dhe rritjes, duke rezultuar kështu në ndryshime të
konsiderueshme në mikrostrukturën, përbërjen, papastërtitë dhe sforcimet e
brendshme të filmit të depozituar.
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Figura 1.1 Tre hapat themelorë gjatë depozitimit të filmave me teknikat
PVD. E adaptuar nga Bunshah [28].

Në proceset PVD, të tre këta hapa mund të kontrollohen në mënyrë të pavarur
duke mundësuar kështu një fleksibilitet të lartë në kontrollin e strukturës, vetive, dhe
shkallës së depozitimit, për dallim nga proceset CVD ku te tre këta hapa ndodhin
njëkohësisht në substrat dhe nuk mund të kontrollohen në mënyrë të pavarur.
1.1.1 Sputer depozitimi
Në procesin e sputer depozitimit, sipërfaqja e një shënjestre të ngurtë bombardohet me
grimca energjike (zakonisht jone Ar+) që rezulton me nxjerrjen e atomeve ose
molekulave sipërfaqësore të cilat më pastaj depozitohen mbi një substrat ku
bërthamizohen dhe rriten sipas disa proceseve fizike dhe kimike në një film të hollë.
Sputer depozitimi është në thelb një proces veshje në kushte vakuumi. Gjatë operimit,
shënjestra (apo burimi i materialit për veshje) dhe substrati (ku formohet veshja)
montohen në një dhomë vakuumi e cila evakuohet deri në një presion bazë që, varësisht
nga procesi, shtrihet nga 10-4 deri 10-7 mbar. Metoda më e zakonshme për të siguruar
bombardimin me jone është duke e furnizuar dhomën e vakuumit me një rrjedhë të
vazhdueshme gazi Ar, deri në një presion ndërmjet 10-3 dhe 10-1 mbar, dhe duke krijuar
një shkarkesë. Me qëllim të inicimit të bombardimit me jone Ar+ shënjestra ngarkohet
me një tension elektrik që zakonisht kap vlerën ndërmjet 0.5 dhe 3 kV ndërsa substratet
mbahen të tokëzuar [32]. Një ilustrim skematik i sistemit bazë të sputer depozitimit, i
njohur edhe si sistemi i depozitimit diodë sputer (DS), është treguar në figurën 1.2. Në
këtë konfiguracion, shënjestra (qe njihet ndryshe edhe si katoda) dhe anoda (ku
vendosen substratet) janë pllaka paralele të vendosura përballë njëra-tjetrës. Shënjestra,
qe zakonisht mbahet e ftohur me ujë, kryen dy funksione themelore gjatë depozitimit:
e para, si burim i materialit për veshje dhe e dyta, si burim i elektroneve sekondare që
luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shkarkesës. Distanca ndërmjet shënjestrës
dhe substrateve zakonisht është ndërmjet 5 dhe 10 cm [28, 32].
Përdorimi i gazit të argonit (qe ndryshe njihet edhe si gazi punues) në procesin
e sputer depozitimit i ka disa përparësi, (i) nuk bashkëvepron me materialin e
shënjestrës, (ii) nuk bashkëvepron me asnjë prej gazeve të procesit, dhe për shkak të
peshës atomike relativisht lë lartë (iii) prodhon shkallë më të larta të sputerimit dhe
depozitimit. Shpejtësia e erozionit të shënjestrës gjatë sputerimit me jone Ar+ jepet me
shprehjen [28]
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Figura 1.2 Sistemi i depozitimit diodë sputter (DS). E adaptuar nga Bunshah [28].

Në ekuacionin (1.1), J – është densiteti i rrymës së joneve [mA·cm-2], S – është
rendimenti i sputerimit [atome/jon], MA – është pesha atomike [g] dhe ρ – është densiteti
i materialit të objektivit [g·cm-3]. Rendimenti i sputerimit definohet si numri i atomeve
ose molekulave të nxjerra nga sipërfaqja e shënjestrës për një jon rënës (predhë). Për
një predhë me energji më të ultë se 1 keV (duke supozuar se bie pingul në sipërfaqen e
shënjestrës qe përbëhet nga një varg i rastësishëm i atomeve) rendimenti i sputerimit
jepet me anë të ekuacionit të mposhtëm [31]

S  const. 
ku:

M i M t Ei
M i  M t Eb

( Ei  1 keV ) ,

(1.2)

Mi – është masa e jonit rënës,
Mt – është masa e atomit të shënjestrës,
Ei – është energjia kinetike e jonit rënës,
Eb – është energjia e lidhjes sipërfaqësore e materialit të

shënjestrës.
Shpejtësia e sputerimit mund të rritet nëse rritet shtypja e gazit punues (në një
tension të caktuar të shënjestrës) për shkak të rritjes së numrit të joneve të pranuara nga
shënjestra. Megjithatë, në shtypje shumë të larta të gazit punues shpejtësia e depozitimit
fillon të bie për shkak të shpërhapjes së atomeve të sputeruara. Shpejtësia e sputerimit
të materialit të shënjestrës, dhe si rrjedhim edhe shpejtësia e depozitimit, rritet me rritjen
e tensionit në shënjestër për shkak të rritjes së energjisë së joneve rënësee, shih
ekuacionin (1.2). Megjithatë, vlerat shumë të larta të tensionit të shënjestrës rezultojnë
me konsumim të lartë të energjisë nga ana e burimit të rrymës dhe me ngrohjen e
substratit në sajë të bombardimit me grimca energjike rënëse. Gjithashtu, një tension i
lartë e mban temperaturën e shënjestrës të lartë, gjë qe e redukton ndjeshëm
jetëgjatësinë dhe e rrit rrezikun e shkrirjes së shënjestrës [28, 33].
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Sistemi i depozitimi DS është përdorur gjerësisht dhe shumë materiale janë
depozituar me sukses, kryesisht për shkak të thjeshtësisë së metodës dhe lehtësisë në
fabrikimin e shënjestrave për një gamë të gjerë të materialeve [28]. Megjithatë, kjo
teknikë i ka disa mangësi siç janë shpejtësia e ultë e depozitimit, rendimenti i ultë i
jonizimit (për shkak të shkallës së lartë të ikjes së elektroneve sekondare), dhe efekteve
qe shprehen si rezultat i nxehjes së substratit [28, 33]. Këto mangësi janë tejkaluar me
zhvillimin e procesit të magnetron sputer depozitimit.
1.1.2 Magnetron sputer depozitimi
Në procesin e depozitimit magnetron sputer (MS), një fushë e fuqishme magnetike
paralel me sipërfaqen e shënjestrës krijohet duke vendosur nën shënjestër një sërë
magnetësh permanent të projektuar mirë. Fusha e këtillë magnetike formon kurthe dhe
kufizon lëvizjen e elektroneve sekondare në afërsi të shënjestrës duke e rritur kështu
ndjeshëm probabilitetin e goditjes së elektroneve me atome të gazit, gjegjësisht,
jonizimin e gazit. Rritja e rendimentit të jonizimit të një magnetroni rezulton në rritjen
e dendësisë së plazmës në afërsi të regjionit të shënjestrës. Kjo, nga ana tjetër, çon në
rritjen e intensitetit të bombardimit të shënjestrës me jone duke dhënë kështu një
shpejtësi më të lartë të sputerimit dhe, si rrjedhim, edhe një shpejtësi më të lartë të
depozitimit në substrat. Gjithashtu, rritja e rendimentit të jonizimit e arritur në procesin
MS lejon që shkarkesa të mirëmbahet në shtypje më të vogla të gazit punues (zakonisht
10-3 mbar, krahasuar me 10-2 mbar) dhe tensione më të vogla të shënjestrës (zakonisht
-0.5 kV, krahasuar me -2 deri -3 kV) se sa është e mundur në procesin DS [34].
1.1.3 Sputerimi i përlidhjeve metalike
Përveç filmave të pastër metalik, përmes procesit sputer mund të depozitohen edhe
filma të përlidhjeve (aliazheve) dhe komponimeve të ndryshme. Një avantazh i procesit
sputer është se mundëson depozitimin e filmave që kanë të njëjtën përbërje të
elementeve si ajo e shënjestrës nga e cila janë depozituar, me kusht qe: (i) shënjestra të
ruhet mjaft e ftoftë aq sa për të shmangur difuzionin e elementeve të saj, (ii) shënjestra
nuk shpërbëhet, (iii) gazet reaktive nuk janë prezent, (iv) transporti i elementeve nga
shënjestra në substrat është i njëjtë, dhe (v) koeficientet e ngjitjes së elementeve mbi
substratin janë të njëjta [28]. Kjo është arsyeja kryesore e përdorimit të gjërë të procesit
sputer në depozitimin e filmave aliazh metalik [31].
Shënjestrat aliazh, të formuara me derdhje ose me shtypje të pluhurit në
temperatura të larta, dhe shënjestrat kompozite të formuara me vendosjen e telave,
shiritave, ose disqeve të një materiali mbi një shënjestër të një materiali tjetër, mund të
përdoren në procesin e depozitimit sputer.
Si shembull, do të konsiderojmë depozitimin e një filmi aliazh nga sipërfaqja e
një shënjestre metalike homogjene njëfazore (AB) e cila përmban nA atome të elementit
A (me rendiment të sputerimit SA) dhe nB atome të elementit B (me rendiment të
sputerimit SB) [31]. Pra, përqendrimet e elementeve në shënjestër janë CA = nA/n dhe
CB = nB/n, ku n = nA + nB është numri total i atomeve. Kur procesi i depozitimit sputer
nis për herë të parë nga shënjestra AB, atëherë raporti i flukseve (F) të atomeve të
nxjerra nga shënjestra jepet me shprehjen

FA S AC A

.
FB S B C B

(1.3)
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Figura 1.3 Ilustrim skematik i modifikimit të përqendrimit të sipërfaqes që ndodh gjatë
sputerimit të një përlidhje një-fazore metalike. Adaptuar nga Bunshah [28].

Nëse me ng e shenojmë numrin e joneve të gazit punues (gazit sputer) që godasin
sipërfaqen e shënjestrës, atëher numri total i atomeve A dhe B të nxjerra nga shënjestra
është ngCASA dhe respektivisht ngCBSB. Prandaj, raporti i përqendrimeve të elementeve
në sipërfaqe të shënjestrës modifikohet në

C A' C A  1  ng S A / n 

,
C B' C B  1  ng S B / n 

(1.4)

në vend të raportit fillestar prej CA/CB. Nëse është SA > SB, sipërfaqja do të pasurohet
me atome B, të cilat tani fillojnë të nxirren në një sasi më të madhe, gjegjësisht, raporti
i flukseve të atomeve është

FA' S AC A' S AC A  1  ng S A / n 


.
FB' S B CB' S B CB  1  ng S B / n 

(1.5)

Ndërrimi i vazhdueshëm në përbërjen e sipërfaqes së shënjestrës do ta ul raportin e
flukseve të atomeve të nxjerra deri në pikën kur bëhet i barabartë me CA/CB, që është i
njëjtë me përbërjen e shënjestrës origjinale. Njëherësh, sipërfaqja e shënjestrës arrin
vlerën e

C A' C A S A

,
C B' C B S B

(1.6)

e cila pas kësaj ruhet, gjegjësisht, formohet një sipërfaqe e modifikuar e shënjestrës
përqendrimi i së cilës më nuk ndryshon (gjenjda stacionare). Ky proces është treguar
skematikisht në figurën 1.3. Posa të arrihet gjendja stacionare e sipërfaqes së
shënjestrës, përbërja e fluksit të atomeve nxjerra (sputeruara) është e barabartë me
përbërjen e pjesës kryesore (bulk) të shënjestrës, qe rezulton me një përbërje
stoikiometrike të filmit (nëse kushtet e përmendura më parë (i)-(v) plotësohen). Dëshmi
të kësaj korrespondence ndërmjet filmit të sputer depozituar dhe përbërjes së
shënjestrës janë raportuar në shumë punime shkencore [35, 36].
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1.1.4 Sputer depozitimi reaktiv (me praninë e gazeve reaktive)
Nëse gjatë procesit të sputer depozitimit të një shënjestre metalike (të pastër apo
përlidhje) e shtojmë një gaz reaktiv (p.sh. O2 ose N2) krahas gazit punues Ar mund të
sintetizohen veshje të përbëra (komponime), ndërsa i gjithë procesi njihet si sputer
depozitimi reaktiv (Reactive Sputtering Deposition). Në një proces tipik të sputer
depozitimit reaktiv, molekulat e komponimit të formuar në sipërfaqen e shënjestrës
metalike në prani të gazit reaktiv sputerohen dhe transportohen në substrat, ndërsa
formimi i molekulave të komponimit në sipërfaqe të shënjestrës njihet si ndotje e
shënjestrës. Varësisht nga përbërja e atmosferës në dhomën e depozitimit, mbulimi me
molekula të komponimit i sipërfaqes së shënjestrës (qe njihet edhe si shkalla e ndotjes
së shënjestrës) mund të jetë e ndryshme, qe është vendimtare për përbërjen finale të
veshjes së depozituar dhe për karakteristika të tjera të procesit të depozitimit, siç është
p.sh. shpejtësia e depozitimit. Kur shkalla e mbulimit të shënjestrës është e vogël,
veshje nën-stoikiometrike, gjegjësisht, veshje pa përfshirje të mjaftueshme të atomeve
të gazit reaktiv, formohen. Ky regjion i operimit njihet si modi metalik i operimit. Me
rritjen e përqendrimit të gazit reaktiv në atmosferën punuese, mbulimi apo ndotja e
shënjestrës bëhet më e theksuar. Depozitimi nga një shënjestër plotësisht e ndotur, qe
njihet si modi i përbërë i operimit, çon në rritjen e veshjeve plotësisht stoikiometrike.
Veç kësaj, në modin e përbërë të operimit vërehet shkallë më e ultë e depozitimit të
veshjeve meqenëse shënjestrat e ndotura (komponimet) zakonisht kanë rendimet më të
ultë të sputerimit se sa shënjestrat metalike. Vërehet gjithashtu një ndryshim në
tensionin e aplikuar të nevojshëm për të mirëmbajtur fuqinë ose rrymën e njëjte në
shënjestër, meqenëse probabiliteti i emetimit të elektroneve sekondare nuk është i njëjte
si për shënjestrat e përbëra ashtu edhe për ato metalike. P.sh., gjatë ndotjes së
shënjestrës së Al me azot, tensioni i aplikuar në shënjestër zvogëlohet me rritjen e
shkallës së rrymimit të azotit. Efekti i kundërt vërehet për shënjestrën e Ti [2].

1.2

Materialet

Në këtë seksion jepen disa nga vetitë themelore dhe përdorimi i materialeve me rendësi
për këtë tezë.
Nitruret e metaleve transitore, sidomos ato të grupit IV të sistemit periodik të
elementeve, kanë një mori të vetive qe i bëjnë ato të jenë të rëndësishme në shumë
aspekte. Një prej nitrureve të metaleve transitore më të njohura dhe më të hulumtuara
është nitruri i titanit (TiN). TiN mund të sintetizohet si me metodën CVD ashtu edhe
me atë PVD, gjë që lejon për një shumëllojshmëri të vetive të tyre. Një prej përdorimeve
të para të TiN ka qenë si material për veshje të mjeteve për prerje me qellim të rritjes
së rezistencës ndaj konsumit [37]. TiN është një material i fortë dhe e përmirëson në
mënyrë të dukshme përformancën e prerjes krahasuar me mjetin e paveshur. Për t’i
përmirësuar edhe më tepër vetitë e caktuara për nevoja të ndryshme të aplikimit,
elemente të ndryshme mund t’i shtohen sistemit TiN për të fituar p.sh. Ti(C, N) [38,
39], (Ti, Al)N [3, 40-42], (Ti, Zr)N [43], (Ti, Si)N [44], (Ti,Cr)N [45] dhe (Ti, Al, Si)N
[42, 46]. Veçanërisht, legimi i TiN me Al për të fituar solucionin e ngurtë metastabël
(Ti, Al)N i përmirëson në mënyrë drastike vetitë mekanike dhe rezistencën ndaj
oksidimit dhe konsumit. Fortësia e lartë e veshjeve (Ti, Al)N në temperatura të larta
[13] si dhe rezistenca shumë më e mirë ndaj oksidimit [17, 47] e përmirëson dukshëm
performancën e prerjes dhe mundëson shpejtësi shumë më të larta të prerjes krahasuar
me veshjen TiN.
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Figura 1.4 Sistemi dysh Ti-N. Diagrama është riprodhuar nga Wriedt dhe Murray [48].

1.2.1 Sistemi dysh Ti-N
Diagrama fazore Ti-N (Figura 1.4) paraqet tri faza nitrure stabël: (1) fazën N-deficit
TiN me strukturë kubike të tipit B1 (cf. Figura 1.5a), dhe dy faza temperaturë-ulëta (2)
Ti2N me strukturë tetragonale të tipit C4 dhe (3) δ’ me strukturë tetragonale të tipit
Si2Th. Faza B1 TiN njihet ndryshe edhe si δ, TiN1-x ose TiNx. Nga të tri fazat nitrure,
dy prej tyre, Ti2N dhe δ’, shfaqin fusha shumë të kufizuara të stabilitetit fazor. Faza
Ti2N është stabël vetëm në një regjion të vogël të përqendrimit afër 33.3 at.% N dhe në
1100 oC kalon në TiN nëpërmjet një shndërrimi kongruent fazor. Edhe faza nitrure δ’
është stabël në një regjion të vogël rreth 37.5 at.% N, ndërsa në temperaturën 800 oC
dekompozohet dhe ku bashkekziston me fazat Ti2N dhe TiN në një ekuilibër
peritektioid [48].
Faza B1 TiNx është stabël në një regjion të gjerë të përqendrimeve që shtrihen
nga afërsisht 30 deri në mbi 50 at.% N, qe përfshin edhe kompozimin stoikiometrik (x
=1), dhe nga temperaturat e ulëta deri në temperaturën e shkrirjes kongruente prej
~3290 oC [48]. Azoti i tretur e zgjeron kufirin e stabilitetit të tretjeve të ngurta βTi dhe
αTi, duke e ngritur temperaturën e stabilitetit të tyre deri në ekuilibrat peritektik 2020oC
βTi ↔ L+ αTi dhe respektivisht 2350oC αTi ↔ L + TiN.
TiN është një përlidhje e fortë me densitet relativisht të ultë (~5.4 g/cm3) dhe
me pikë të lartë të shkrirjes (~3000 oC). Përdorimi i parë i TiN si veshje për mjetet me
bazë çeliku ka filluar që në vitet e 1970. Përparësitë e TiN si material për veshje të
mjeteve me bazë çeliku ndër të tjera janë: fortësia e lartë dhe adherenca e shkëlqyer,
stabiliteti i lartë kimik, rezistenca e mirë ndaj konsumit, korrozionit dhe temperaturës
[37]. TiN është mjaft popullor edhe si material për veshje dekorative për shkak të
ngjyrës tërheqëse të artë [49-51]. TiN ka gjetur përdorim të gjerë edhe në shumë fusha
të teknologjisë së pajisjeve mikroelektronike si një barrierë difuzioni në skemat e
ndryshme të metalizimit të kontakteve dhe ndërlidhjeve [52], si dhe si një material
njëfazor në fushën e aplikimeve të pasqyrave termike [53]. Pavarësisht nga gama e gjerë
aplikimeve, veshjet prej TiN paraqesin disa kufizime qe kanë të bëjnë kryesisht me
oksidimin në temperatura relativisht të ulëta rreth 500 oC. Prandaj, roli i oksidimit është
7

1 Rishikim i literaturës

Fisnik Aliaj

shumë i rëndësishëm për qëllimet praktike dhe ka qenë subjekt i shumë studimeve [17,
19, 54-57]. Forca lëvizëse për shndërrimin e TiN në oksid të titanit është energjia e lirë
e madhe negative e shoqëruar me reaksionin. Meqenëse veshjet TiN depozitohen duke
përdorur parametra të depozitimit dhe metoda PVD të ndryshme, atëherë ekzistojnë
dallime të mëdha në kushtet e rritjes së këtyre veshjeve dhe kësisoj edhe në strukturën
dhe vetitë e tyre [58].
Si rezultat i kushteve të ndryshme të rritjes, veshjet TiNx (x = [N]/[Ti]) nuk
shfaqin gjithmonë përbërje stoikiometrike. Parametri i rrjetës i veshjes stoikiometrike
TiN (x = 1) është 0.424 nm, dhe zvogëlohet si për veshjet nën-stoikiometrike (x<1)
ashtu edhe për ato mbi-stoikiometrike (x>1) [58, 59]. Megjithatë, fenomene të tjera
(inherente në metodën PVD) shkaktojnë devijime në parametrin e rrjetës së veshjeve
TiN. Këto fenomene janë përshkruar shkurtimisht për komoditet të lexuesit.







Papastërtitë zëvendësuese të tilla si C dhe O e ndryshojnë parametrin e rrjetës së
TiN. Për C pritet rritje, ndërsa për O një zvogëlim i parametrit të rrjetës;
Inkorporimi i argonit në veshje gjatë procesit të rritjes mund të shkaktoj sforcime
të larta kompresive dhe kësisoj mund të priten ndryshime në parametrin e rrjetës.
Oettel et al. [60] ka gjetur një sasi argoni prej rreth 1.3 at.% të inkorporuar në
veshjet TiN të depozituara me metodën magnetron në tension të substratit prej -200
V;
Inkorporimi i N në ndërnyjet e rrjetës TiN (në pozitat tetrahedrale) rezulton në një
zgjerim të rrjetës. Një rritje prej 0.2% për çdo përqindje atomike të azotit (at.% N)
është raportuar nga Sundgren [58];
Sforcimet e brendshme të krijuara nga densiteti i lartë i kufijve kokrrizor si dhe
defektet të tilla si dislokimet mund të qojnë deri te një zgjerim i rrjetës;
Dallimet në koeficientet e zgjerimit termik ndërmjet veshjes dhe substratit mund të
gjenerojnë sforcime, të cilat mund të reflektohen në vlerat e parametrit të rrjetës.

Stoikiometria (x) përcakton edhe ngjyrën e TiNx. TiNx shfaq një ngjyrë ari
metalike për përbërjen stoikiometrike (x = 1) dhe afër-stoikiometrike (x~1). Niyomsoan
et al. [50] nuk ka vërejtur ndryshime të shprehura në ngjyrën e veshjeve TiNx kur x ka
vlerën ndërmjet 0.95 dhe 1.10. Kur është shumë nën-stoikiometrike veshja shfaq ngjyrë
hiri metalike, ndërsa kur është shumë mbi-stoikiometrike ngjyra është e kuqërremtë
[37].

(a)

(b)

Figura 1.5 (a) Struktura kubike e tipit B1 e fazës TiN dhe (b) struktura
heksagonale (wurtzit) e tipit B4 e fazës AlN. Marrë nga Wikipedia [61].
xxxx
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Figura 1.6 Sistemi dysh Al-N. Diagrama e riprodhuar nga Wriedt [62].

1.2.2 Sistemi dysh Al-N
Sistemi binar Al-N (Figura 1.6) ka vetëm një komponim me përbërje stoikiometrike –
fazën termodinamikisht stabël me strukturë të tipit B4 ZnS (wurtzite), shih figurën 1.5b.
Në shtypje dhe/ose temperatura shumë të larta struktura B4 AlN shndërrohet në
strukturën kubike metastabël të tipit B1 AlN, një proces qe përcillet me një reduktim
vëllimor prej afërsisht 21% [63]. Veç kësaj, është gjetur qe me anë të teknikave PVD,
faza metastabël B1 AlN mund të rritet në formë të strukturave të holla shumështresore
[9]. Kohëve të fundit, Ren et al. [64] raportoi mbi depozitimin në temperaturë dhome
të filmave të hollë me strukturë B1 AlN me anë të një procesi të asistuar nga
bombardimi i joneve të azotit dhe duke e vaporizuar një shënjestër AlN (me strukturë
të tipit B4) me anë të pulseve laserike. Kjo teknikë njihet si ion-assisted pulsed laser
deposition (I-A PLD) dhe është një teknikë PVD. Depozitimi me temperaturë të ulët të
substratit dhe e asistuar nga bombardimi me tufë të joneve, qe është një proces joekuilibrues, ka përkrahur formimin e fazës metastabël B1 AlN. Struktura B4 AlN ka
një fortësi më të ultë, krahasuar me p.sh. strukturën B1 TiN, dhe zakonisht nuk përdoret
si një veshje e fortë mbrojtëse. AlN është një gjysmëpërçues me çarje te gjerë
energjetike, gjë qe ka quar në përdorimin e AlN në shumë fusha të elektronikës [65].
Struktura B4 AlN është jo-qendërsimetrike, gjegjësisht, nuk ka simetri inversioni
(reflektimi i një kristali përreth çfarëdo pike të dhënë nuk transformohet në vetvete).
Kjo veti rezulton në piezoelektricitet të fazës AlN, qe është edhe një nga arsyet qe filmat
e hollë AlN kanë gjetur një zbatim të gjerë në aplikimet piezoelektrike [66].
1.2.3 Sistemi tresh Ti-Al-N
Janë tri komponime treshe stabël në sistemin Ti-Al-N: Ti3AlN, Ti2AlN dhe Ti4AlN3.
Ndër këto nitrure, Ti2AlN është më stabëli dhe i takon grupit të fazave MAX, që
karakterizohet me një rezistencë të lartë ndaj konsumit në temperatura të larta dhe me
përçueshmëri të mirë termike. Kohëve të fundit, është hulumtuar sjellja ndaj oksidimit
e veshjeve Ti2AlN të depozituara në substratet polikristalore Al2O3 [67] (600-900 oC
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në ajër), dhe -TiAl [68] (700-900 oC në ajër). Është gjetur qe këto veshje kanë një
rezistencë të shkëlqyer ndaj oksidimit dhe stabilitet të lartë termik, duke sugjeruar për
një potencial të lartë të Ti2AlN për të vepruar si një veshje mbrojtëse në komponentet
termo-rezistente siç janë Al2O3 dhe -TiAl.
Komponimi stabël Ti3AlN, i cili shfaq një rang të papërfillshëm të
homogjenitetit, ka një strukturë kubike me parametër të rrjetës a = 0.4112 nm [69] që
ndërron vetëm brenda gabimeve eksperimentale. Në 1000 oC, Ti3AlN bashkekziston
me komponimet TiNx, Ti3Al dhe Ti2AlN [70]. Ti2AlN ka strukturë heksagonale me
parametra të rrjetës a = 0.2989 dhe c = 1.3614 nm, dhe është vrojtuar në regjionin e
temperaturave nga 700 deri 1600 oC [69]. Në 1000 oC, është gjetur qe Ti2AlN
bashkekziston me komponimet Ti3AlN, TiNx, AlN, dhe TiAl [70]. Faza Ti4AlN3
fromohet vetëm brenda një regjioni të ngushtë të temperaturave. Kjo fazë është stabël
ndërmjet 1250 dhe 1500 oC në atmosferë argoni, por në 1400 oC në ajër dekompozohet
për të formuar TiN [69].
Përveç nitrureve stabël, me anë të teknikave PVD mund të formohet edhe tretja
e ngurtë treshe metastabël me strukturë kubike Ti1-xAlxN (0 ≤ x < 0.7) [5, 71, 72], edhe
pse nën kushte ekuilibruese fazat AlN dhe TiN praktikisht nuk tregojnë fare tretshmëri
në gjendjen e ngurtë [73]. Faza metastabël Ti1-xAlxN ka një strukturë kristalore si të B1
TiN dhe mund të mendohet sikur disa atome të Ti janë zëvendësuar me atomet më të
volga të Al në pozitat normale të rrjetës së TiN. Parametri i rrjetës së fazës B1 Ti1-xAlxN
zvogëlohet gradualisht me rritjen e x [5, 71, 74], sepse përmasa atomike e Al (1.18 Å)
është shumë më e vogël se sa e Ti (1.32 Å) [75]. Numri koordinues i të dy atomeve Ti
dhe N në rrjetën e TiN është 6, ndërsa numri koordinues i atomeve Al dhe N në rrjetën
e AlN është 4 [72]. Rritja e x sipër ~0.7 rezulton në ndërrim të strukturës kristalore nga
kubike B1-NaCl (tipike për TiN) në wurtzite B4-ZnS (tipike për AlN) [5, 76, 77]. Është
vrojtuar një zonë e bashkekzistencës së fazave B1 kubike dhe B4 wurtzite në x = ~0.60.7 [72]. Sasia e Al (x) për të cilën ndodhë ndërrimi strukturor varet fort nga kushtet e
depozitimit dhe është raportuar të varioj nga 0.52 [78] në 0.7 [5, 72, 74, 79].
Përqëndrimi i Al (x) ka ndikime të forta në ashpërsinë dhe ngjyren e veshjeve
Ti1-xAlxN. Është vërejtur një rritje e ashpërsisë dhe ndryshim i ngjyrës nga e artë në
vjollce të errët kur x rritet nga 13 në 50 at.% [11]. Për shkak të dallimeve në përbërjen
kimike, veshjet (Ti, Al)N të depozituara me metoden magnetron sputer tregojnë
ndryshim të ngjyrës nga e argjentë metalike për veshjet me përqendrim të ultë të azotit
në të kaltër shumë të errët për veshjet me përqendrim të lartë të azotit [4]. Këto veshje
kanë veti të mira dekorative dhe gjithashtu tregojnë rezistencë të shkëlqyeshme ndaj
konsumimit [13, 16, 80].
Rezistenca ndaj oksidimit konsiderohet si një nga faktorët kyç për përmirësimin
e vetive mekanike dhe performancën gjatë prerjes së veshjeve të bazuara në TiN.
Veshjet TiN fillojnë të oksidohen në temperatura më të larta se rreth 500 oC, ndërsa
veshjet (Ti, Al)N shfaqin rezistencë ndaj oksidimit deri në 800 oC. Ka qenë ky tipar për
të cilin përfshirja e Al në TiN fillimisht është identifikuar dhe më pastaj gjerësisht
hulumtuar. Rezistenca e shkelqyer ndaj oksidimit e veshjeve (Ti, Al)N i është atribuuar
formimit të shtresës sipërfaqësore pasive mbrojtëse Al2O3 e cila është në gjendje të
reduktojë difuzionin në mënyrë të ndjeshme si brenda veshjes ashtu edhe jashtë nga
veshja. Prandaj, konsumimi i ashtuquajtur difuziv (një nga mekanizmat kryesor të
konsumimit në mjetet për prerje) reduktohet ndjeshëm. Sipas McIntyre et al. [18]
shtresa oksiduese në filmat Ti0.5Al0.5N të depozituar me metodën magnetron sputer ka
strukturë dy-shtresore të formës Al2O3/TiO2. Është gjetur qe nënshtresat Al2O3 dhe
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TiO2 rriten me trashësi të ngjashme kur veshja Ti0.5Al0.5N oksidohet nën 850 oC, ndërsa
mikrostruktura e veshjeve e përcakton shkallën e rritjes së oksidit mbi 850 oC. Struktura
kristalore tetragonale të llojit TiO2 (rutile) rriten me një normë të përshpejtuar në
sipërfaqe përmes defekteve dhe çarjeve të veshjes, kur veshjet Ti0.5Al0.5N të depozituara
me tension të substratit VB = 0 V oksidohen mbi 850 oC. Është gjetur qe në veshjet
Ti0.5Al0.5N të depozituara me tension të substratit VB = -150 V, formimi i këtyre
strukturave kristalore TiO2 (rutile) ndodhë në një fazë të mëvonshme të oksidimit.
Detajet e të dhënave kristalografike të fazave të ngurta stabël me rendësi për
këtë tezë qe paraqiten në sistemet dyshe Ti-N dhe Al-N, sistemin tresh Ti-Al-N, dhe të
fazës së ngurtë metastabël Ti1-xAlxN janë dhënë në Tabelën 1.1.
Tabela 1.1 Të dhënat kristalografike të fazave me rendësi për këtë tezë të cilat paraqiten në
sistemet dyshe Ti-N dhe Al-N, dhe sistemin tresh Ti-Al-N.
Komponimi Simboli Struktur- Grupi
Pearson bericht
hapësinor
cF8
B1
, TiNx
Fm3̅ m

AlN

hP4

τ1, Ti3AlN
τ2, Ti2AlN

cP5
hP8

?
P63/mmc

τ3, Ti4AlN4

hP16

P63/mmc

Ti1-xAlxN
metastabël

cF8

1.3

B4

B1

P63mc

Fm3̅ m

Prototipi

Parametri i rrjetës
[nm]
NaCl
a = 0.4235 për x=0.9
a = 0.4242 për x=1.0
a = 0.4240 për x=1.0
ZnS
a = 0.3111 në 25 oC
(wurtzite) c = 0.4979
CaTiO3
a = 0.4112
Cr2AlC
a = 0.2989 në 25 oC
c = 1.3614
Ti4AlN4
a = 0.2991 në 25 oC
c = 2.3380
NaCl
a = 0.4206 për x=0.3
a = 0.4199 për x=0.42
a = 0.4169 për x=0.5
a = 0.4160 për x=0.7

Ref.
[59]
[81]
[58]
[69]
[69]
[69]
[69]
[79]
[79]
[79]
[74]

Elemente të oksidimit

Oksidimi është një fenomen mjedisor gjatë të cilit metalet, përlidhjet metalike dhe
çfarëdo komponimi tjetër qe përmban metale (si p.sh. TiN) të ekspozuar ndaj oksigjenit,
ose çfarëdo gazi qe përmban oksigjen, në temperatura të larta shndërrojnë disa ose të
gjitha elementet metalike në okside të tyre. Produkti i oksidimit mund të jetë një film i
hollë i dendur dhe adherent qe mbron materialin bazë nga oksidimi i mëtejmë, ose mund
të jetë një shtresë e trashë poroze qe thyhet lehtë dhe nuk ofron kurrfarë mbrojtje [82].
Nga këndvështrimi i termodinamikës, shumica e metaleve oksidohen sepse
ndryshimi i energjisë së lirë, ΔG, qe shoqërohet me procesin e oksidimit është negativ.
Një shembull tipik është alumini qe oksidon për të formuar oksidin e aluminit sipas
reaksionit 4/3Al + O2 → 2/3Al2O3, me ΔGo = -251.8 kcal/mol në 298 K dhe 1 atm
oksigjen. Produktet e oksidimit mund të parashikohen nga vlerësimi termodinamik i
ndryshimit të energjisë së lirë, megjithatë shpejtësia me të cilën përparon oksidimi, po
ashtu dhe hapat individual që qojnë në formimin e oksideve, nuk adresohen nga
termodinamika por nga kinetika [82].

11

1 Rishikim i literaturës

Fisnik Aliaj

Nga gjykimi i reaksionit M(s) + ½O2(g) → MO(s) është e qartë se, pavarësisht
nga mekanizmi i formimit, oksidi i metalit i formuar gjatë reaksionit të një metali (ose
komponimi që përmban metal) me oksigjen (ose gaz që përmban oksigjen) do të ndajë
të dy reaktantët, ashtu siç është treguar në skemën e thjeshtësuar më poshtë [83].

Figura 1.7 Skemë e thjeshtësuar e oksidimit të metaleve.

Në mënyrë qe reaksioni të vazhdoj më tej, një ose të dy reaktantët duhet të depërtojnë
përmes oksidit, dmth, ose metali duhet të transportohet nëpër oksidit deri te kufiri
oksid/gaz (O/G) dhe të bashkëveproj me gazin, ose oksigjeni duhet të transportohet
nëpër oksidit deri te kufiri metal/oksid (M/O) dhe të bashkëveproj aty me metalin.
Prandaj, mekanizmat me anë të së cilave reaktantët mund të transportohen nëpër
shtresën e oksidit shihen si pjesë shumë e rëndesishme e mekanizmave me anë të së
cilave ndodhë oksidimi në temperatura të larta [83].
Figura 1.8 tregon në mënyrë skematike komponentët e ndryshëm qe mund të
transportohen përmes produktit të oksidimit, p.sh., jonet, elektronet (e-), dhe vakancat
(vrimat, h+), si dhe atomet neutrale, molekulat dhe papastërtitë [1, 84]. Gjatë oksidimit,
përbërësit metalik të komponimit migrojnë deri te kufiri O/G dhe reagojnë me
oksigjenin. Edhe oksigjeni mund të migrojë drejt kufirit M/O dhe të formojë okside,
ndërsa neutraliteti i ngarkesës arrihet me lëvizjen përmes oksidit në drejtim të njëjtë ose
të kundërt të e- dhe h+. Nëse përbërësit metalik migrojnë shumë më shpejtë se
oksigjeni, atëherë oksidi rritet kryesisht në kufirin O/G (si shembull është oksidimi i
Fe). Në anën tjetër, nëse jonet metalike lëvizin ose difuzojnë më ngadalë se oksigjeni,
atëherë oksidi rritet kryesisht në kufirin M/O (si shembull është oksidimi i Ti).

Figura 1.8 Paraqitje skematike e transportit të elementeve të ndryshëm gjatë
rritjes së shtresës oksiduese në kufijtë M/O dhe O/G. Adaptuar nga [84].
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1.3.1 Aftësia mbrojtëse e shtresës oksiduese
Siç është përmendur më herët, shtresa oksiduese mund të jetë e dendur dhe mbrojtëse
kundrejt oksidimit të mëtejmë, ose poroze duke lejuar depërtimin e lehtë të elementeve
dhe vazhdimin e procesit të oksidimit pa ofruar kështu kurrfarë mbrojtje të materialit
bazë. Një tregues i përgjithshëm i aftësisë mbrojtëse të shtresës oksiduese jepet me
raportin Pilling-Bedworth (PBR), që definohet si:

PBR  VOX VM

(1.7)

Në ekuacionin (1.7), VOX është vëllimi molar i oksidit të formuar, ndërsa VM është
vëllimi molar i materialit të konsumuar në formimin e tij. Nëse PBR është më i vogël
se 1, atëherë pajtueshmëria me materialin bazë do ta vendos shtresën oksiduese nën
tension (sforcim në tërheqje). Kjo mund të shkaktojë plasaritje në shtresën oksiduese
duke e bërë atë poroze dhe kështu jo-mbrojtëse. Në përgjithësi, shtresa oksiduese
konsiderohet se është mbrojtëse kundrejt oksidimit të mëtejmë nëse PBR është afërsisht
1. Nëse PBR është shumë më i madh se 1, atëherë shtresa oksiduese do të jetë nën një
sforcim të lartë në shtypje (kompresiv). Kjo zakonisht shkakton të çara në kufirin
oksid/metal, gjë që rezulton me përkuljen dhe mund të çoj përfundimisht edhe në
thyerjen e shtresës oksiduese – duke e ekspozuar kështu materialin e freskët nën efektin
shkatërrues të atmosferës oksiduese. Megjithatë, sforcime të vogla kompresive mund
të jenë edhe të dobishme për shkak se ato i mbajnë së bashku anët e çfarëdo plasaritje
ose defekti, duke e ulur kështu ndjeshëm shkallën e oksidimit [1]. Është e qartë se,
ndërsa treguesi PBR e jep një ide të përgjithshme për llojet dhe madhësitë e sforcimeve
që zhvillohen gjatë procesit të oksidimit, ka shumë përjashtime nga parashikimet e PBR
që vijnë kryesisht si pasojë e gjeometrisë së provës, paqëndrueshmërisë ose volatilitetit
të oksideve, dhe efekteve kimike të elementeve legues [82, 83].
1.3.2 Shkalla (ose shpejtësia) e oksidimit
Shpejtësia me të cilën oksidon një metal, përlidhje metalike, apo çfarëdo komponimi
që përmban metal varet nga përbërja e tij, temperatura, gazi oksidues, dhe natyra e testit
të oksidimit. Kinetika e oksidimit zakonisht studiohet në testet izotermike (në
temperaturë konstante) duke e matur rritjen e trashësisë së shtresës oksiduese ose
ndërrimin e peshës së provës në funksion të kohës së ekspozimit për temperatura të
ndryshme (Figura 1.9). Në këtë tezë, kinetika e oksidimit është studiuar duke e matur
trashësinë e shtresës së oksidit pas përfundimit të testeve izotermike në ajër të kryera
në furrë për kohë dhe temperatura të ndryshme.

Figura 1.9 Paraqitje skematike e rritjes së shtresës oksiduese në funksion
të kohës së ekspozimit në temperatura të ndryshme. Adaptuar nga [82].
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Ekspozimi izotermik në ajër çon në formimin dhe rritjen e shtresës oksiduese
mbi sipërfaqen e materialit të ekspozuar. Trashësia e shtresës oksiduese (pas testit
izotermik) zakonisht matet me anë të mikroskopisë elektronike me skanim (SEM) e
realizuar në prova të thyera ose të përgatitura me metoda metalografike. Edhe teknika
tjera janë përdorur me sukses për përcaktimin e trashësisë së oksideve, si p.sh.,
spektrometria me prapashërhapje Rutherford (RBS) [19, 55], spektroskopia elektronike
Auger (AES) [15, 45], dhe spektroskopia optike emetuese me shkarkesë (GD-OES)
[85] (një teknikë e përdorur në këtë tezë). Rritja e shtresës oksiduese (ose shtimi i
peshës) në eksperimentet oksiduese izotermike bëhet sipas njërës prej shprehjeve në
vazhdim [82]:
Rritja parabolike:

2
d OX
 kt

Rritja lineare:

dOX  d0  kt

Rritja logaritmike:

(1.8)

dOX  d0  log kt  1

ku, dOX është trashësia e oksidit pas ekspozimit për kohën t në temperaturën T; k quhet
konstanta e shpejtësisë së rritjes së oksidit dhe varet nga temperatura;d0 është konstante.
Ligji i rritjes parabolike
Kur ekspozohen në mënyrë izotermike, shumë sisteme oksidojnë ashtu që rritja e
oksidit bëhet sipas një ekuacioni parabolik. Në këto raste oksidimi është një proces i
aktivizuar termikisht dhe kontrollohet nga difuzioni i elementeve nëpër shtresën
oksiduese. Rritja e shtresës oksiduese varet nga temperatura dhe shtypja parciale e
oksigjenit. Varësia nga temperatura shfaqet përmes konstantës së shpejtësisë, e cila
ndjek një marrëdhënie të tipit Arrhenius
k T   k0 exp  E A RT  ,

(1.9)

ku k0 paraqet një konstante e cila është e lidhur ngushtë me difuzivitetin e elementeve
qe marrin pjesë në difuzion, R është konstanta e gazit, dhe EA është energjia e aktivimit
të procesit, qe është karakteristike për shtigjet ose rrugët respektive të difuzionit.
Të gjitha sistemet e hulumtuara në këtë tezë oksidojnë duke e ndjekur ligjin
parabolik të rritjes. Prandaj, ligjet lineare dhe logaritmike të rritjes së oksideve nuk do
të mbulohen këtu. Ato janë subjekt i shumë librave të shkëlqyer mbi këtë temë [82, 83].

1.4

Elemente të difuzionit

Një përshkrim i përmbledhur i fenomeneve të difuzionit dhe zgjidhjet e ekuacionit të
difuzionit për probleme dhe gjeometri të caktuara qe janë me rendësi për këtë tezë do
të jepen në këtë seksion. Për një përshkrim më gjithëpërfshirës të difuzionit në trupa të
ngurtë, lexuesi i interesuar mund t’i konsultoj literaturat [86] dhe [87].
Difuzioni definohet si një proces që rezulton nga lëvizja e rastësishme e
atomeve ose molekulave gjatë së cilës ka një fluks neto të materies nga zonat e
përqendrimit të lartë në zonat e përqendrimit më të ultë [86, 87]. Edhe pse fenomeni i
difuzionit ka qenë i njohur dhe përdorur qe në antikitet, p.sh. në prodhimin e objekteve
të tilla si shpata çeliku, bakër i praruar ose mallra bronzi, vetëm në fillim të shekullit të
19-të ka filluar të studiohet në mënyrë më sistematike [86].
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Përshkrimi i parë matematik, por tërësisht fenomenologjik, i procesit të
difuzionit është dhënë në vitin 1855 nga Adolf Fick [86]. Sipas vrojtimeve klasike të
Fick-ut, gradienti i përqendrimit shkakton një fluks të grimcave nga zonat e
përqendrimeve të larta drejt zonave të përqendrimeve të ulëta derisa gradienti i
përqendrimit të eliminohet plotësisht. Grimcat mund të jenë atome, molekula ose jone.
Nën supozimin e kushteve stacionare (steady-state), d.m.th., kur përqendrimi në
çfarëdo pike nuk ndërron me kohën, fluksi i grimcave difuzuese jepet me ligjin e parë
të Fick-ut, i cili në një dimension e ka formën [86]
J  D

C
,
x

(1.10)

ku, J është fluksi i grimcave (fluksi i difuzionit) [m-2s-1] dhe C është përqendrimi i tyre
[m-3]. Shenja negative në ekuacionin (1.10) tregon qe fluksi i grimcave dhe gradienti i
përqendrimit kanë kahe të kundërta. Konstanta e proporcionalitetit, D, njihet si
konstanta e difuzionit ose difuziviteti i grimcave në shqyrtim dhe mbartë njësinë e [m2s1
]. Madhësia e koeficientit të difuzionit, qe varet si nga lloji i grimcave difuzuese ashtu
edhe nga matrica, përcakton fluksin e difuzionit për një gradient të dhënë të
përqendrimit [87].
Meqenëse kondita e gjendjes stacionare të përqendrimeve të pavarura nga koha
plotësohet shumë rrallë në trupa të ngurtë, gjatë trajtimit matematik të fenomeneve të
difuzionit duhet të merren parasysh edhe ndërrimet e përqendrimit me kohën t [31, 88].
Nëse ruhet numri total i grimcave difuzuese, qe zakonisht ndodh në mungesë të
reaksioneve kimike, atëherë ndërrimet e përqendrimit me kohen jepen me anë të
ekuacionit të vazhdimësisë
C
J
 .
t
x

(1.11)

Zëvendësimi i ekuacionit (1.10) në (1.11) jep ligjin e dytë të Fick-ut:

C   C 
 D
.
t x  x 

(1.12)

Nëse difuziviteti, D, është i pavarur nga C dhe x, atëherë ekuacioni (1.12) thjeshtësohet
në

C
 2C
D 2 .
t
x

(1.13)

Kjo formë e ligjit të dytë të Fick-ut nganjëherë quhet edhe ekuacioni (linear) i
difuzionit. Ekuacioni (1.13) mund të zgjidhet vetëm për kushte të veçanta fillestare dhe
kufitare, dhe jep përqendrimin në funksion të pozitës dhe kohës C(x, t) [86, 87].
1.4.1 Zgjidhja për film të hollë. Gjeometria e burimit të çastit
Zgjidhja për film të hollë e ekuacionit të difuzionit supozon difuzion jo-stacionar në një
dimension. Një film shumë i hollë i grimcave difuzuese (difuzanti) depozitohet mbi
sipërfaqen e një prove të trashë në x = 0. Sasia e përgjithshme për njësi të sipërfaqes e
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difuzantit (ose burimit të grimcave difuzuese) është M. Kushti fillestar për gjeometrinë
e burimit të çastit jepet me C(x, t = 0) = M(x), ku (x) është funksioni delta i Dirac-ut.
Duke supozuar qe nuk ka fluks të grimcave në sipërfaqe, kondita kufitare për t > 0 është
C(0, t)/x = 0. Zgjidhja e ekuacionit të difuzionit atëherë është e formës së Gauss-it
dhe jepet me [86]
C ( x, t )  M

Dt exp  x 2 4Dt 

(1.14)

me kusht qe trashësia e filmit të depozituar është shumë më e vogël se 2Dt. Ekuacioni
(1.14) shpesh quhet edhe zgjidhja e burimit të çastit e ekuacionit të difuzionit. Madhësia
2Dt është një masë për vlerësimin e thellësisë së difuzionit (ose depërtimit) dhe
paraqitet në shumë probleme të difuzionit. Njihet edhe si gjatësia karakteristike e
difuzionit. Meqenëse është shumë ngushtë e lidhur me ecjen e rastësishme (random
walk) gjatë lëvizjes Browniane të grimcave të përshkruar nga Albert Einstein, quhet
nganjëherë edhe rruga e difuzionit të Einstein-it [31, 88]. Zgjidhja për film të hollë
është përdorur gjerësisht në literaturë në eksperimentet me gjurmues radioaktiv për
përcaktimin e difuzivitetit D nga profilet e përqendrimit.
1.4.2 Gjeometria e filmit të trashë
Në gjeometrinë e filmit të trashë, një film (difuzant) me trashësi h dhe qe ka një
përqendrim fillestar të grimcave C0 është i shtrirë mbi ose i ngjitur me një substrat
shumë më të trashë (semi-infinit). Trashësia fillestare e difuzantit, h, është e rendit të
gjatësisë së difuzionit 2Dt, dhe supozohet një tretshmëri e plotë e elementeve të filmit
në substrat. Kondita fillestare për gjeometrinë e filmit të trashë në t = 0 jepet me C(x,
0) = C0 për h ≥ x > 0, dhe C(x, 0) = 0 për x > h. Duke supozuar qe nuk ka fluks të
grimcave në sipërfaqe, x = 0, kondita kufitare për t > 0 është C(0, t)/x = 0. Në këtë
rast, zgjidhja e ekuacionit të difuzionit jepet me [31, 86, 89]
C ( x, t ) 

C0
2

  xh 
 x  h 
  erf 
 ,
erf 
 2 Dt 
  2 Dt 

(1.15)

ku t është koha e difuzionit dhe C është përqendrimi në x dhe t. Kur trashësia e filmit h
bëhet mjaft e madhe krahasuar me distancën e difuzionit, ashtu qe çifti film/substrat
mund të konsiderohet se është efektivisht semi-infinit nga të dyja anët, dhe C = C0 për
x < 0 dhe C = 0 për x > 0, atëherë mund të tregohet lehtë se

C ( x, t ) 

C0
 x 
erfc
.
2
 2 Dt 

(1.16)

Ekuacioni (1.16) njihet si zgjidhja me funksione gabimi ose zgjidhja Grube-Jedele [86]
e ekuacionit të difuzionit. Funksioni i gabimit, erf, dhe funksioni komplementar i tij,
z

erfc, definohen si erf ( z )  1  erfc ( z )  2

  exp(  2 )d [86], ku   x 2 Dt .
0

Duhet theksuar këtu se gjatësia karakteristike e difuzionit e përmendur më lartë
mund të definohet edhe nga zgjidhja Grube-Jedele (1.16), si shtrirja e difuzionit të
grimcave për të cilën argumenti i funksionit komplementar të gabimit është 1.
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1.4.3 Konstanta e difuzionit
Difuzioni në trupa të ngurtë varet mjaft fortë nga temperatura, duke qenë shumë i ultë
në temperatura të ulëta, por i konsiderueshëm në temperatura të larta. Varësia nga
temperatura shfaqet përmes konstantës së difuzionit e cila mjaft shpesh, por jo
gjithmonë, i bindet formulës së Arrhenius-it [86]
D  D0 exp  Q RT 

(1.17)

ku, D0 paraqet faktorin para-eksponencial i quajtur edhe faktori i frekuencës, Q është
energjia e aktivimit të difuzionit, T është temperatura absolute, dhe R është konstanta e
gazit. Te dyja Q dhe D0 quhen parametrat e aktivimit të difuzionit. Ekuacioni (1.17)
është konfirmuar eksperimentalisht në shumë sisteme dhe për shumë rende të
madhësisë, për difuzionin si në trupa ashtu edhe në filma të hollë [19, 24, 26, 90, 91].
Kjo varshmëri nga temperatura është e kuptueshme, meqenëse difuzioni buron nga
lëvizja e aktivizuar termikisht e atomeve dhe proceset e thjeshta të aktivizuara
termikisht gjithmonë e kanë faktorin temperaturor exp(–Q/RT) [87]. Parametrat e
aktivimit të difuzionit mund të nxirren nga diagrama e Arrhenius-it, gjegjësisht, nga
varshmëria e lnD kundrejt 1/T. Energjia e aktivimit të difuzionit Q = –R (lnD)/(1/T)
korrespondon me pjerrësinë negative të diagramës Arrhenius që, për energji të aktivimit
qe nuk varet nga temperatura, është një vijë e drejtë me pjerrësi –Q/R. Faktori i
frekuencës D0 fitohet nga prerja e vijës së ekstrapoluar Arrhenius për 1/T  0, dhe
mund të kuptohet si konstantë e difuzionit për temperaturën infinit. Interpretimi fizik i
parametrave të aktivimit Q dhe D0 varet nga mekanizmi i difuzionit, nga lloji i procesit
të difuzionit, dhe nga gjeometria e rrjetës. Megjithatë, sjellja e thjeshtë sipas Arrhenius
nuk duhet të supozohet si universale. Shmangie nga ajo mund të lindin për arsye
themelore siç janë aspektet themelore të mekanizmave të migrimit atomik por edhe për
arsye që lidhen me papastërtitë dhe/ose karakteristikat mikrostrukturore të tilla si kufijtë
kokrrizor ose dislokimet [86].
1.4.4 Mekanizmat e difuzionit
1.4.4.1 Difuzioni rrjetor
Difuzioni rrjetor bëhet përmes levizjës së defekteve pikësore ekuilibruese siç janë
vakancat dhe ndërnyjorët. Prania e llojeve të ndryshme të defekteve jep shkas për
mekanizma të ndryshëm te difuzionit. Në vazhdim janë përshkruar shkurtimisht tre nga
këta mekanizma të cilat janë ilustruar në mënyrë skematike në figurën 1.10 [92].

Figura 1.10 Ilustrim skematik i difuzionit rrjetor nëpërmjet mekanizmit (a) vakancor, (b)
ndërnyjor, dhe (c) ndërrjetor. Adaptuar nga [92].
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 Mekanizmi vakancor: Difuzioni bëhet sipas mekanizmit vakancor nëse një atom në
një pozicion normal rrjetor kërcen në një pozicion rrjetor fqinjë bosh (vakancë), siç
është ilustruar skematikisht në figurën 1.10a. Në metale dhe përlidhje metalike
vakancat janë të pranishme në të gjitha temperaturat; përqendrimi i tyre në
temperaturën e shkrirjes është rreth 0.01%. Nga studimet gjithëpërfshirëse me një
mori teknikash është ardhur në përfundim se mekanizmi vakancor është mekanizmi
dominues i difuzionit të atomeve matricore dhe papastërtive zëvendësuese në
metale, përlidhje metalike, dhe gjithashtu në një numër të materialeve qeramike
[89]. Meqenëse atomet që difuzojnë dhe vakancat ndryshojnë pozicionin, atëherë
difuzioni i atomeve në një drejtim i korrespondon lëvizjes së vakancave në drejtimin
e kundërt. Edhe autodifuzioni dhe interdifuzioni ndodhin sipas këtij mekanizmi; për
këtë të fundit, atomet e papastërtive duhet të zëvendësojnë atomet bazë (mikpritës).
 Mekanizmi ndërnyjor: Nëse një atom migron nga një pozicion ndërnyjor në një tjetër
të tillë fqinjë që është bosh, atëherë difuzioni ndodh sipas mekanizmit ndërnyjor,
siç është treguar skematikisht në figurën 1.10b. Një lëvizje ose kërcim i tillë i atomit
ndërnyjor kërkon një shtrembërim ose deformim të konsiderueshëm të rrjetës, dhe
ky mekanizëm është i mundshëm nëse atomi ndërnyjor është më i vogël se sa atomi
në pozicionet normale rrjetore. Ky mekanizëm është gjetur për interdifuzionin e
atomeve të papastërtive të tilla si hidrogjeni, karboni, azoti, oksigjeni etj., të cilët
kanë atome që janë aq të vegjël sa për t’u ndërfutur në pozicionet ndërnyjore.
Atomet bazë ose papastërtitë e zëvendësimit shumë rrallë formojnë ndërnyjor dhe
normalisht nuk difuzojnë sipas këtij mekanizmi. Në shumicën e përlidhjeve
metalike, difuzioni ndërnyjor ndodh shumë më shpejt se sa difuzioni sipas
mekanizmit vakancor, meqenëse atomet ndërnyjore janë më të vegjël dhe më të
lëvizshëm. Përveç kësaj, ka më shumë pozicione ndërnyjore se sa vakanca, pra
probabiliteti i lëvizjes atomike të ndërnyjorëve është më i madh se sa për difuzionin
e vakancave.
 Mekanimzmi ndërrjetor (Interstitialcy mechanism): Në mekanizmin ndërrjetor një
atom ndërnyjor e zhvendos një nga fqinjët e tij më të afërt që ndodhet në një pozitë
normale rrjetore në një pozitë tjetër ndërnyjore dhe vet e zë poziten rrjetore të atomit
të zhvendosur. Ky mekanizm zë vend nëse shtrembërimi i rrjetës bëhet aq i madh
sa për të mundësuar lëvizjen e atomeve, siç është ilustruar në figurën 1.10c.
1.4.4.2 Difuzioni nëpër kufijtë kokrrizor
Mekanizmat rrjetor të difuzionit janë aktive në monokristale ose në zona të provës të
cilat janë strukturalisht homogjene, pra, të lira nga defektet e tilla të zgjatura si
dislokimet, kufijtë kokrrizor (GBs), dhe ndërfaqet. Megjithatë, filmat e hollë dhe
veshjet të depozituara me teknikat PVD janë në përgjithësi polikristalore dhe përmbajnë
defekte të zgjatura jo-ekuilibruese. Difuzioni përgjatë këtyre defekteve është zakonisht
për disa rende të madhësisë më i shpejtë se sa në provat monokristalore. Kufiri kokrrizor
është një regjion transitor ndërmjet dy kristaleve perfekte (kokrrizave) të cilat janë në
kontakt me njëra tjetrën por dallojnë për kah orientimi kristalografik [86]. Paketimi
atomik në këtë regjion transitor është më pak i dendur se në kristalin perfekt, qe i bënë
kufijtë kokrrizor shtigje të preferuara për difuzionin e elementeve. Ekuacioni i
Arrhenius, (1.17), vlenë edhe për difuzionin përgjatë kufijve kokrrizor nëse të gjitha
termat e difuzionit rrjetor (D, D0, dhe Q) zëvendësohen me termat përkatës të difuzionit
përgjatë kufijve kokrrizor (DGB, D0GB, dhe QGB). DGB është në përgjithësi disa rende të
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madhësisë më i lartë se sa D, për shkak të energjisë më të ultë të aktivimit të përfshirë
në difuzionin përgjatë kufijve kokrrizor [88].
Në materialet polikristalore, në përgjithësi, difuzioni përbrenda kokrrizave dhe
përgjatë kufijve kokrrizor ndodh njëkohësisht. Bashkimi i këtyre proceseve ndodh në
kufijtë kokrrizor, të cilat kanë një trashësi efektive të rendit të përmasave atomike  =
~0.5 nm. Varësisht nga bashkëveprimi ndërmjet difuzionit rrjetor dhe kufitar, në
materialet polikristalore mund të dallohen tri regjime të ndryshme të difuzionit, të cilat
sipas Harrison [89] emertohen si tipi A, B dhe C. Për një shqyrtim gjithëpërfshirës të
regjimeve të difuzionit në materialet polikristalore, lexuesit të interesuar i referohen
literaturat [86, 89].
Duhet të theksohet këtu se vlerat e koeficientëve të difuzionit sipas shtigjeve të
difuzionit zakonisht kanë vlera qe renditen si në vazhdim [82]:
Dndërfaqe > DGB > Drrjetë
ose në terma të energjisë së aktivimit,
Qndërfaqe < QGB < Qrrjetë
ku, subscriptat ‘‘ndërfaqe,’’ ‘‘GB,’’ and ‘‘rrjetë’’ tregojnë qe shtiget e difuzionit janë
kryesisht përgjatë ndërfaqeve, kufijve kokrrizor, dhe respektivisht brenda kokrrizave.
Prandaj, renditja krahasuese e koeficientëve të difuzionit është shumë e rendësishme
për të kuptuar sjelljen e veshjeve kundrejt difuzionit.

1.5

Teknikat e karakterizimit për veshje dhe filma të hollë

Në këtë seksion prezantohen elementet bazë të teknikave më të rëndësishme të
karakterizimit të përdorura në këtë tezë. Disa nga këto teknika janë të mirë themeluara
dhe përdoren gjerësisht në fushën e filmave të hollë dhe veshjeve, dhe jo vetëm. Këto
teknika janë: difraktometria me rreze-X (XRD) e cila është përdorur për të studiuar
strukturën kristalore dhe përbërjen fazore të veshjeve në gjendjen e siç-depozituar dhe
pas trajtimit termik, si dhe mikrostrukturën dhe sforcimet e mbetura në veshjet e siçdepozituara; mikroskopia optike (OM) dhe elektronike me skanim (SEM) të cilat janë
përdorur për të vrojtuar morfologjinë sipërfaqësore respektivisht tërthore të veshjeve;
spektroskopia me rreze-X energji-disperzive (EDS) dhe spektroskopia optike emetuese
me shkarkesë (GD-OES) janë përdorur për të studiuar përbërjen kimike; ndërsa matja
e trashësisë së veshjeve është bërë me teknikën sferë-krater (BC).
1.5.1 Difraktometria me rreze X (XRD)
XRD është një teknikë e përdorur gjerësisht për studimin e materialeve të ngurta pasi
ajo është jo-destruktive dhe kërkon aspak ose fare pak përgatitje të provës. Metoda
bazohet në difraksionin e një tufe rënëse rrezesh X nga planet atomike të një kristali.
Meqenëse materialet kristalore kanë struktura të renditura periodike dhe parametra të
rrjetës qe janë unike për secilën fazë të materialit, atëherë studimi i sjelljes së tyre ndaj
difraksionit të rrezeve X është një mënyrë e mirë drejt analizimit të mikrostrukturës dhe
përbërjes fazore të këtyre materialeve. Figura 1.11a paraqet një ilustrim skematik të
difraksionit të rrezeve X nga planet atomike të një kristali në një instalim tipik
laboratorik me konfiguracion të llojit -2. Karakteristika e matur në një eksperiment
tipik XRD është intensiteti i tufës së difraktuar (I) në varësi nga këndi i difraksionit
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(2), së cilës në literaturë i referohen shpesh si tablo e difraksionit (shih shembullin në
figurën1.11b për një prove pluhur të NaCl me strukturë kubike faqe centruar të matur
me rrezatim CuKα). Një bollëk me informacione mund të nxirret nga një tablo e
regjistruar e difraksionit në një eksperiment tipik XRD.
Distanca ndërmjet planeve atomike (të rrjetës kristalore) dhkl në një kristal (ku
h, k, l – janë indeksat e Miller-it) mund të përcaktohet nga pozita e piqeve të difraksionit
duke përdorur ligjin e Bragg-ut 2d hkl sin    ; këtu  është gjatësia valore e rrezeve
X, dhe  është gjysma e këndit të difraksionit – njihet edhe si këndi i Bragg-ut [93].
Duke krahasuar këto vlera, dhe intensitetet e tyre përkatës, me vlerat nga manuali i të
dhënave standarde PDF-2 (Powder Diffraction File 2nd/Release) [81] mund të
përcaktohet përbërja fazore e një prove. Nëse vlerat e intensiteteve të vijave
difraksionale (në një shkallë relative të normalizuar) gjenden qe janë të ndryshme
krahasuar me vlerat standarde nga manuali PDF-2, atëherë në provë ekziston një
orientim i preferuar i kristaliteve (teksturë), që vrojtohet shumë shpesh në filma të hollë
të depozituar me teknikat PVD [7, 13, 23, 58]. Duhet theksuar këtu se në materialet ku
mungon vendosja sistematike dhe e rregullt e atomeve në distanca të mëdha atomike,
siç janë trupat amorf ose lëngjet, asnjë vijë ose vetëm vija shumë të gjëra të difraksionit
do të paraqiten, qe i përgjigjen distancës ndërmjet atomeve.
Piqet e difraksionit të regjistruara në një eksperiment XRD i realizuar në një
monokristal perfekt janë shumë të mprehta. Megjithatë, filmat e hollë të depozituara
me teknikat PVD janë shumë larg nga të qënit kristale perfekte; ato përmbajnë kokrriza
shumë të vogla dhe kanë një densitet të lartë të defekteve, që shkaktojnë një zgjerim të
konsiderueshëm të piqeve të difraksionit. Një kontribut tjetër në zgjerimin e piqeve të
difraksionit vjen nga struktura e eksperimentit, së cilës shpesh i referohen si zgjerimi
instrumental. Nga pozita dhe zgjerimi i piqeve të difraksionit, të korrektuar për
zgjerimin instrumental, mund të përcaktohen përmasa mesatare e kokrrizave dhe
deformimet e rrjetës së filmave të hollë.

Figura 1.11 (a) Ilustrim skematik i difraksionit të rrezeve X nga planet atomike të një kristali
në një instalim tipik laboratorik me konfiguracion -2; (b) Tablo e difraksionit të pluhurit
NaCl (me strukturë kubike faqe-centruar) e fituar në një eksperiment tipik XRD me rrezatim
CuKα.
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Sipas analizës së Williamson dhe Hall [94] gjerësia e pikut të difraksionit, ,
mund të përafrohet me shprehjën


cos  1
sin 
.
  2 r .m.s.

D


(1.18)

Këtu,  është këndi i Bragg-ut, D është përmasa mesatare e kokrrizave, dhe r.m.s. është
r.m.s (root mean square) deformimi që zakonisht i referohen si mikrodeformimi.
Mikrodeformimi është një masë e ndryshimeve lokale në intervalin e rrjetës që mund
të rrjedhin për shkak të fushave deformuese nga disa lloje të defekteve dhe/ose
ndryshimeve lokale të përqendrimit. Ekuacioni (1.18) tregon qe plotimi i cos/λ
kundrejt 2sin/λ, që njihet si grafiku Williamson-Hall (W-H), duhet të jap një vijë të
drejtë. Pjerrësia e kurbës lineare të grafikut W-H jep mikrodeformimin ndërsa
pikëprejra me ordinatën është në përpjesëtim të zhdrejtë me përmasën mesatare të
kokrrizave. Që kjo procedurë të jetë e suksesshme duhet të regjistrohen disa vija
difraksionale, por kjo mund të mos jetë gjithmonë e realizuar për filmat e hollë PVD
me shkallë të lartë të teksturës. Në këto raste mund të përdoret metoda e pikut të vetëm
(single-line method) [95-98] për të ndarë efektet e përmasës së kokrrizës dhe
mikrodeformimit në zgjerimin difraksional. Kjo metodë bazohet në vrojtimin themelor
eksperimental qe në pikun e difraksionit përmasa e kokrrizës shkakton zgjerim të tipit
Cauchy ndërsa mikrodeformimi të tipit Gauss.
Ndërsa mikrodeformimet dhe përmasat e vogla të kokrrizave janë përgjegjëse
për zgjerimin e piqeve të difraksionit, makrosforcimet brenda filmit shkaktojnë
zhvendosje të piqeve të difraksionit nga pozitat e tyre referente. Në filmat e hollë të
depozituar me metodën magnetron sputer këto janë sforcimet e brendshme, qe
prodhohen në kushtet jo-ekuilibruese të depozitimit (temperatura relativisht e ultë,
bombardimi me jone, struktura kolumnare, futja e atomeve të gazit argon, etj), dhe
sforcimet termike që e kanë origjinën nga mospërputhja ndërmjet koeficienteve të
zgjerimit termik të filmit dhe substratit. Gjendja finale e sforcimit (ose sforcimi mbetur,
rezidual) në film është shuma e sforcimeve të brendshme dhe termike, qe mund të jetë
në tërheqje (tensile) ose në shtypje (kompresive). Sforcimet kompresive rezultojnë në
një zhvendosje të piqeve të difraksionit kah këndet e vogla (d-vlerat e mëdha) në
drejtimin jasht-nga plani (out-of plane or growth directon) dhe kah këndet e mëdha (dvlerat e vogla) në drejtimin brenda-planit (in-plane direction). Sforcimet në tërheqje
kanë efekt të kundërt. Nga zhvendosja e piqeve të difraksionit në varësi nga orientimi i
provës mund të nxirret informacion në lidhje me sforcimin e mbetur që vepron në film
ose veshje [95, 99], qe është edhe baza e të ashtuquajturës metoda sin2ψ.

1.5.1.1 Elemente të analizës së sforcimeve me XRD. Metoda sin2ψ
Teknikat XRD e përcaktimit të deformimit / sforcimit shfrytëzojnë teorinë kinetike të
difraksionit për regjistrimin e të dhënave dhe teorinë lineare të elasticitetit për analizën
e të dhënave. Zbatueshmëria e tyre është e kufizuar kështu vetëm për ato prova të cilat
i përmbushin supozimet e trashëguara në këto teori [100].
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(b)

(a)

(c)
Figura 1.12 (a) Sistemet koordinative të provës (S) dhe laboratorik (L) të përdorura për
llogaritjen e deformimeve dhe sforcimeve me teknikat XRD. Skemë e cila tregon planet e
difraksionit paralel me dhe nën një kënd me sipërfaqen e proves. (c) Skemë e cila tregon
konfiguracionin GA-XRD.

Është treguar më lartë se ekziston një lidhje e qartë midis tablosë së matur të
difraksionit, që fitohet kur rrezet X difraktohen nëpër rrjetën kristalore, dhe distancës
ndërmjet planeve atomike (distanca ndër-planare, d) brenda një materiali. Duke e
ndryshuar distancën ndër-planare fitohen tablo të ndryshme të difraksionit. Ndryshimi
i gjatësisë valore të tufës së rrezeve X gjithashtu rezulton në një tablo tjetër të
difraksionit. Distanca ndër-planare e një materiali qe është i lirë nga çfardo deformimi
do të prodhojë një tablo karakteristike të difraksionit për atë material. Kur një material
është i deformuar, zgjatje dhe tkurrje do të krijohen përbrenda rrjetës kristalore, që
ndryshojnë distancën ndër-planare të planeve (hkl) të rrjetës. Ky ndryshim i detyruar
në d do të shkaktojë një zhvendosje të tablosë së difraksionit. Me matjen e saktë të kësaj
zhvendosje, ndryshimi në distancën ndër-planare mund të llogaritet dhe kështu mund
të nxirret një përfundim mbi deformimin brenda materialit. Për ta bërë këtë duhet të
vendoset një marëdhënie matematikore ndërmjet distancës ndër-planare dhe
deformimit. Sistemet koordinative të përdorura në shpjegimet e mëposhtme janë dhënë
në figurën 1.12 [101]. Boshtet Si e karakterizojnë sistemin koordinativ të provës film,
me S1 dhe S2 të ndodhura në planin e sipërfaqës së provës, dhe me S3 normale në
sipërfaqen e provës. Sistemi koordinativ laboratorik Li është i karakterizuar ashtu qe
boshti L3 është normalja e planeve (hkl) të difraksionit distanca ndër-planare e të cilave
matet me rrezet X. Boshti L2 e formon një kënd ϕ me S2 dhe shtrihet në planin e
përcaktuar nga boshtet S1 dhe S2. Kur distanca ndër-planare d fitohet nga pozita e pikut
të difraksionit të një reflektimi të dhënë hkl, atëherë komponentja e deformimit përgjatë
drejtimit të boshtit L3 mund të fitohet duke e përdorur ekuacionin
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 11 cos 2  sin 2   12 sin 2 sin 2  

d0

 22 sin 2  sin 2    33 cos 2  

,

(1.19)

13 cos  sin 2   23 sin  sin 2
qe është ekuacioni themelor për përcaktimin e deformimit me anë të difraksionit me
rreze X [101]. Në ekuacionin (1.19), d0 i referohet distancës ndër-planare të pasforcuar;
komponentet e deformimit janë dhënë në sistemin koordinativ të provës, ndërsa ψ
zakonisht njihet si kendi i “animit”. Për një film të hollë të depozituar në një substrat,
mund të supozohet qe kemi simetri përgjatë drejtimit të rritjes së filmit ashtu qe nuk ka
varshmëri të deformimit nga këndi ϕ. Kështu, ekuacioni (1.19) mund të thjeshtohet në

 

d  d0
d0

 11  33 sin 2   33 .

(1.20)

Ndërsa është mjaft e dobishme të dihen deformimet brenda një prove, njohja e
sforcimeve qe veprojnë sipas një drejtimi në sipërfaqe të proves është po aq e
rendësishme. Llogaritja e sforcimeve duke përdorur vlerat e deformimit të fituara nga
të dhënat e difraksionit është mjaft e thjeshtë. Për një film të hollë polikristalin
homogjen dhe elastikisht izotropik, sforcimi (σ) dhe deformimi (ε) janë të lidhura
përmes ligjit të Hook-ut [101]

 ij 

1   
E

ij

 ij


 kk .
E

(1.21)

Këtu, E dhe ν janë moduli i Young-ut dhe respektivisht numri i Poisson-it të materialit
nën studim; δij është Kronecker’s delta (δij = 1 për i = j, përndryshe zero), dhe (sipas
rregullës së Einstein-it) supozohet shuma mbi indekset e përsëritura. Nga ekuacioni
(1.21), deformimet ε11 dhe ε33 mund të shkruhen si
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Komponenta ε11 është deformimi në drejtimin brenda-planit të filmit (paralel me
sipërfaqen e provës), dhe komponenta ε33 është deformimi në drejtimin jasht-nga plani
i filmit (normal me sipërfaqën e provës). Duke supozuar qe nuk ka sforcime
tangjenciale në filmin e hollë dhe se sforcimi normal me sipërfaqen e filmit është zero,
qe janë të vlefshëm për filmat e hollë polikristalin homogjen të depozituar në substrate
të trasha [9, 100], ne kemi gjendjën e sforcimi biaksial ku σ11 = σ22 = σϕ = σ, dhe σ33 =
0. Në këtë rast ekuacionet (1.22) e marrin formën
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Duke shfrytëzuar ekuacionet (1.23), ekuacioni (1.20) tani mund të rishkruhet në terma
të sforcimit si

 

d  d0
d0



1 
2
 sin 2    .
E
E

23

(1.24)

1 Rishikim i literaturës

Fisnik Aliaj

Figura 1.12b tregon planet paralele me sipërfaqen e provës film dhe planet qe formojnë
një kënd ψ me sipërfaqen. Ky ilustrim tregon se si planet qe janë nën një kënd me
sipërfaqen e provës maten duke e anuar provën ashtu qe planet të sillen në pozitën ku
ato do ta kënaqin ligjin e Bragg-ut. Duke e matur distancën ndërmjet planeve, dψ, për
kënde të ndryshme të animit, ψ, dhe duke e paraqitur grafikisht dψ kundrejt sin2ψ një
vijë e drejt duhet të fitohet [101]. Pjerrësia e kësaj vije është e barabartë me

d 0 1   
.
E

(1.25)

Kështu mund të përcaktohet sforcimi nëse dihen konstantat elastike të materialit dhe
distanca ndër-planare e pasforcuar d0. Distanca ndër-planare, dψ, zakonisht matet si për
këndet positive ashtu edhe negative të animit ψ. Metoda e përshkruar XRD për matjen
e sforcimit të mbetur njihet si metoda tradicionale sin2ψ në konfiguracionin simetrik
Bragg-Brentano, pasi ajo përdor kënde të shumta të animit ψ.
Në këtë tezë, sforcimet e mbetura janë llogaritur me një metodë të modifikuar
sin ψ duke e përdorur gjeometrinë e tufës paralele në konfiguracionin glancing angle
(GA-XRD). Në këtë konfiguracion, piqet e difraksionit të planeve të ndryshme (hkl)
regjistrohen gjatë një skanimi të vetëm 2θ me një kënd të fiksuar të tufës rënëse (γ) në
raport me sipërfaqen e proves (Figura 1.12c). Meqenëse planet e ndryshme atomike
(hkl) formojnë kënde të ndryshme (ψ) me sipërfaqen e proves, animi i proves nuk është
i nevojshëm. Në fakt, këndi ψ jepet si këndi i Bragg-ut minus këndi i tufës rënëse γ (ψ
= θ-γ). Prandaj, gjatë një regjistrimi të vetëm të këndeve 2θ, një seri e këndeve ψ
selektohet në mënyrë automatike kur një numër i piqeve të difraksionit me indeksa të
ndryshëm (hkl) maten në kënde të ndryshme 2θ. Ekuacioni (1.24) është i vlefshëm edhe
në gjeometrinë GA-XRD. Përsëri, sforcimi i mbetur llogaritet nga grafiku i distancave
ndër-planare të llogaritura për piqe të ndryshme kundrejt sin2ψ. Vlera e llogaritur e
sforcimit të mbetur është një mesatare mbi të gjitha reflektimet e matura (hkl).
2

Filmat e hulumtuar në këtë tezë me GA-XRD të gjitha kanë strukture kubike.
Prandaj, ekuacioni (1.24) mund të shkruhet edhe në terma të parametrave të rrjetës
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Metoda e modifikuar GA-XRD sin2ψ mund të përdoret edhe për llogaritjen e parametrit
të rrjetës pa-sforcim (a0). Kjo i përgjigjet planeve të rrjetës që e formojnë këndin ψ* me
sipërfaqen e provës. Duke vendosur në ekuacionin (1.24) dψ = d0 (aψ = a0) dhe  = 0,
këndi ψ* mund të llogaritet si

sin 2 * 

2
.
1 

(1.27)

Në këtë tezë, sforcimet e mbetura dhe parametri i rrjetës pa-sforcim janë
llogaritur duke i analizuar profilet e regjistruara GAXRD në softin MAUD i cili është i
bazuar në metodën Rietveld. MAUD e ka të implementuar metodën sin2ψ, dhe kësisoj
është i përshtatshëm për analizimin e sforcimeve të mbetura dhe parametrit të rrjetës
pa-sforcim. Përveq kësaj, analiza me MAUD ka mundësuar edhe vlerësimin e
parametrave mikrostrukturorë (përmasën mesatare të kokrrizave dhe mikrodeformimet)
të provave të studjuara. Procedura me MAUD rezulton në llogaritjen e parametrave të
kërkuar dhe poashtu jep edhe vlerësimin e gabimeve përkatëse. Detajet e analizës me
MAUD janë dhënë në Seksionin (2.5).
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1.5.2 Mikroskopia elektronike me skanim (SEM)
Mikroskopi elektronik me skanim (SEM) është një instrument që përdoret për vrojtimin
dhe karakterizimin e detajuar të materialeve organike ose inorganike në një shkallë
nanometrike (nm) deri mikrometrike (m), që është me rendësi jetike për çdo studim
që ka të bëjë me vetitë procesuese dhe sjelljen e materialeve. Karakterizimi përfshinë,
përveç tjerash, të gjitha informacionet në lidhje me topografinë sipërfaqësore,
morfologjinë, strukturën kristalore, përbërjen, dhe vetitë nënsipërfaqësore. SEM është
ndoshta instrumenti më së shumti i përdorur për vrojtimin dhe karakterizimin e
morfologjisë së oksideve dhe filmave të hollë [102, 103].
Në instrumentet moderne SEM shumë lehtë mund të rregullohen zmadhimet në
kufinjtë nga 10 dheri 300,000. Thellësia e madhe e fushës (deri në 1000 nm), qe është
të pakten 300 herë ose edhe më shumë se sa e mikroskopit optik, është një nga
karakteristikat më të deshirueshme që lejon vizualizimin e imazheve 3D të cilësisë së
jashtëzakonshme. Përveç kësaj, shumica e eksperimenteve SEM janë më të lehta për tu
realizuar dhe kërkojnë më pak përgatitje të provës krahasuar me teknikat e tjera
mikroskopike siç janë mikroskopia elektronike me transmetim (TEM) dhe mikroskopia
tunel me skanim (STM) [2, 103, 104].
Një skemë e thjeshtësuar e një instrumenti tipik SEM është treguar në figurën
1.13. Çdo instrument SEM në thelb i ka këto pjesë (njësi): topin elektronik (njësia e
emetimit dhe përshpejtimit të elektroneve); setin e thjerrave kondensator për fokusimin
e elektroneve në një tufë të hollë (fine); çiftin e bobinave skanuese për lëvizjen e tufës
në formë raster përgjatë një fushë drejtkëndore të sipërfaqes së provës; vendosje të
pajisjeve për detektimin e elektroneve dhe sinjaleve të tjera të emetuara nga prova; dhe
sistemin për përpunimin dhe shfaqjen e imazhit [31, 103].

Figura 1.13 Skemë e thjeshtësuar e një instrumenti tipik SEM. Shkurtesat kanë këto
kuptime: BSED (Backscattered Electron Detector); SED (Secondary Electron
Detector); CRT (Cathode Ray Tube). Adaptuar nga Goldstein et al. [103].
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Figura 1.14 Elektronet dhe rrezet X të emetuara nga vëllimi i bashkëveprimit gjatë
goditjes së tufës elektronike në sipërfaqen e provës në një eksperiment tipik SEM.

Metoda SEM përdorë një tufë elektronike me energji të lartë për të gjeneruar
një mori të sinjaleve në sipërfaqen e provës me interes. Në një eksperiment tipik SEM,
tufa elektronike me të cilën bombardohet sipërfaqja e provës ka energji që shtrihet nga
1 deri në 30 keV. Tufa elektronike fokusohet në sipërfaqen e mostrës përmes thjerrave
kondensator dhe me bobinat skanuese mund të zhvendoset në një formë raster në
drejtimet x dhe y. Përmasa e gjurmës së tufës elektronike është zakonisht në kufijtë nga
1 deri në 5 nm. Ndërsa elektronet depërtojnë sipërfaqen e provës ndodh një numër i
madh i bashkëveprimeve qe rezulton me formimin e një vëllimi emetues në formë
dardhe (i njohur edhe si vëllimi i bashkëveprimit) nga i cili emetohen, përveç tjerash,
elektrone dhe rreze X (Figura 1.14). Një pjesë e mjaftueshme e elektroneve dhe rrezeve
X të emetuara detektohen nga detektorët përkatës. Më tej, sinjalet e detektuara
përforcohen dhe, sinjali rezultues dalës përdoret për të moduluar ndriçimin e një tubi
me rreze katodike (cathode ray tube – CRT) sinjalet hyrëse x dhe y të së cilës lëvizin në
sinkroni me tensionet x-y që lëvizin tufën elektronike në raster. Kjo është mënyra me
të cilën prodhohet imazhi në CRT; çdo pikë e provës që goditet nga tufa elektronike
imazherohet direkt në pikën përkatëse në ekran [104].
Elektronet e emetuara nga vëllimi i bashkëveprimit përfshinjë, përveç tjerash,
elektronet sekondare (Secondary Electrons – SE) dhe elektronet e prapashërhapura
(Backscattered Electrons – BSE), të cilat dallohen në bazë të energjisë së tyre meqenëse
prodhohen nga mekanizma krejtësisht të ndryshëm. Elektronet sekondare kanë energji
nën 50 eV dhe zakonisht emetohen prej brenda pak nanometrave të sipëfaqës së proves
si rezultat i bashkëveprimeve shpërhapëse joelastike me elektronet rënëse. Detektimet
e elektroneve sekondare janë pra shumë të ndjeshme ndaj topografisë së provës, që
është edhe arsyeja pse elektronet sekondare përdoren kryesisht për të treguar hollësitë
topografike të provës. Rendimenti i elektroneve sekondare, që definohet si numri i
elektroneve të emetuara nga sipërfaqja e provës për një elektron rënës, rritet me
zvogëlimin e këndit ndërmjet tufës elektronike dhe sipërfaqes së provës sepse më afër
sipërfaqes së provës ndodh më shumë shpërhapje. Kjë është aryseja pse në mikrografitë
me elektrone sekondare skajet shfaqen më të ndritshme se sa tiparet e tjera. Një
paraqitje skematike e efektit të skajeve në një eksperiment tipik SEM është treguar në
figurën 1.15a. Elektronet e prapashpërhapura emetohen nga sipërfaqja e provës si
rezultat i bashkëveprimeve elastike me bërthamat e atomeve të provës, dhe kështu kanë
energji të krahasueshme me atë të elektroneve rënëse.
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Figura 1.15 Ilustrim skematik që tregon efektet qe (a) gjeometria e provës dhe (b) numri
atomik ka në emetimin e elektroneve nga sipërfaqja e provës kur goditet me elektrone me
energji të lartë në një eksperiment tipik SEM.

Sa më i lartë të jetë numri atomik (Z) i materialit të provës aq më shumë ka të
ngjarë qe të ndodhë prapashpërhapja, shih figurën1.15b. Kështu, ndërsa tufa elektronike
rënëse kalon nga regjioni me një numër Z të ultë në regjionin me Z të lartë, sinjali nga
elektronet e prapashpërhapura dhe kësisoj edhe ndriçimi i imazhit do të rritet, qe është
edhe aryseja pse elektronet e prapashpërhapura përdoren veçanërisht për të ilustruar
kontrastin kompozicional në mostrat shumëfazore, dmth, për diskriminim të shpejtë
fazor.
Rrezet karakteristike X të krijuara nga bashkëveprimi joelastik i elektroneve
rënëse me elektronet në shtresat diskrete të atomeve të provës janë specifike për secilin
element të provës. Duke analizuar energjitë dhe duke bërë numërimin e rrezeve
karakteristike X, është e mundur të bëhet përcaktimi i përbërjes lokale ose të
përgjithshme të provës. Kjo teknikë e rëndësishme njihet si spektroskopia me rreze X
energji-disperzive (EDX) dhe është veçanarisht e aplikueshme në një instrument SEM
për shkak të tufës nano-përmasore dhe të para-fokusuar. Në këtë tezë, teknika EDX ka
plotësuar analizën kompozicionale me GD-OES dhe është realizuar në pajisjen SEM
për të siguruar përbërjen lokale të mostrave të zgjedhura.

1.5.3 Spektroskopia optike emetuese me shkarkesë (GD-OES)
GD-OES është një teknikë analitike qe përdoret për matjen e përqendrimit të
elementeve në sipërfaqe, përgjatë thellësisë dhe në korpus të materialeve të ngurta. GDOES ka dalë në shesh si një prej teknikave më të rëndësishme për analizimin e
sipërfaqes dhe të profilit të thellësisë në sajë të kombinimit unik të thjeshtësisë
eksperimentale, rezolucionit të lartë në thellësi (më i mirë se 10 nm), sensitivitetit të
shkëlqyer, aftësisë multi-elementëshe, saktësisë së analizës, dhe shpejtësisë së matjes
[105, 106]. GD-OES e ka provuar vetën si metodë, në veçanti, për analizimin e shpejtë
dhe të besueshëm të veshjeve metalike dhe qeramike, skorjeve oksiduese, shtresave
difuzuese dhe leguese, dhe kështu pra është e përshtatshme për përdorim si në mjedise
për kontrollimin e prodhimit ashtu edhe për hulumtime shkencore të produkteve gjatë
fazave të ndryshme të trajtimit termik, si p.sh. gjatë hapave të nitrimit dhe nitrokarburizimit, veshjeve të forta, ose proceseve PVD [106].
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Figura 1.16 (a) Skema e spektrometrit me
dizajn sipas Rowland e përdorur në
instrumentin Leco GDS-750A; (b)
Diagrama e burimit të shkarkesës e tipit
Grimm [107]; (c) Forma tipike e një sputer
krateri të formuar në një eksperiment tipik
GD-OES [108].

Pajisja GD-OES përbëhet nga dy pjesë kryesore: një burim shkarkese e tipit
Grimm (GDS), dhe një spektrometër optik (OS), Figura 1.16a,b. Në një eksperiment
GD-OES, prova që analizohet shërben si katodë për GDS, shih Figura 1.16b. Fillimisht,
GDS evakuohet deri në një vakuum të deshiruar dhe më pastaj mbushet me një gaz
inert, që zakonisht është argoni. Më tutje ndizet shkarkesa në gazin e argonit duke e
aplikuar një tension ndërmjet anodës dhe katodës (provës) që shkon prej 500 deri 1500
V. Jonet e argonit në plazmën e krijuar përshpejtohen drejt provës dhe e bombardojnë
sipërfaqen dhe i nxjerrin (ose sputerojnë) atomet e provës me interes. Si rezultat i kësaj
formohet një krater thellësia e të cilit rritet me rritjen e kohës së sputerimit. Një formë
tipike e sputer kraterit të formuar në një eksperiment GD-OES është treguar në
figurën1.16c. Më pas, atomet e sputeruara të provës eksitohen nga plazma dhe deekscitohen përmes emetimit të fotoneve me gjatësi valore që janë karakteristike për
elementet përbërëse të provës [109, 110]. Këto vija karakteristike spektrale pastaj
detektohen nga spektrometri optik. Në teknikën GD-OES shpejtësia e sputerimit është
e rendit të mikrometrit për minut, gjë që mundëson një profilizim shumë të shpejtë të
elementeve sipas thellësisë. Një matje e plotë, që përfshinë pompimin, sputerimin dhe
analizën, merr vetëm pak minuta kohë për një provë-veshje prej disa mikrometrave,
ndërsa në teknikat tjera si p.sh. spektroskopinë elektronike Auger do të mirrte disa orë
kohë [108]. Përparsitë e tjera të teknikës GD-OES janë: efektet e ulta matricore, nuk ka
nevojë për vakuum ultra të lartë, bën detektimin e hidrogjenit dhe, nëse përdoren
materialet e duhura referente, bën edhe kuantifikim e elementeve (Galindo et al. [110]
dhe literaturat aty).
Për shkak të natyrës komplekse të kushteve të shkarkesës, GD-OES është një
metodë analitike krahasuese dhe prandaj duhet të përdoren materiale referente për të
vendosur një mardhënie unike ndërmjet intensiteteve të matura të vijave spektrale dhe
përqendrimit të elementeve [109]. Pas kalibrimit me materiale referente, GD-OES
mund të siguroj një profil sasior kompozicional të thellësisë së provës që analizohet.
Zona tipike e sipërfaqes së provës qe përdoret gjatë analizës me GD-OES është
afërsisht 13 mm2 (për një diametër të brendshëm të tubit anodik prej 4 mm), prandaj
rezultati nga GD-OES është një mesatare mbi këtë zonë.
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1.5.3.1 Disa efekte specifike GD-OES që ndikojnë në rezolucionin e thellësisë tek
ndërfaqet
Me gjasë kërkesa kryesore për ndërfaqet ose kufijtë që ndajnë materialet e ndryshme,
p.sh. veshjen dhe substratin në një sistem veshje/substrat ose shtresat e ndryshme në
një sistem shumshtresor, është rezolucioni i lartë i thellësisë në mënyrë që të vërehen
ndryshimet e përqendrimit përfshirë këtu edhe difuzionin [107]. Nga kjo pikëpamje, me
rezolucion të thellësisë nënkuptohet aftësia e teknikës analitike që të bëjë dallimin
ndërmjet shtresave të njëpasnjëshme të një material shumështresor [111]. Megjithëse
teknika GD-OES ka një rezolucion të lartë të thellësisë, tek ndërfaqet ajo është e
kufizuar nga efektet e mëposhtme [107]:





ashpërsia fillestare e sipërfaqes;
sputerimi diferencial në shtresat e jashtme;
ashpërsia e ndërfaqes me interes (që analizohet), dhe
forma e kraterit.

Se cilat efekte do të dominojë në një eksperiment GD-OES do të varet në masë të madhe
nga vetë natyra e provës. Këto efekte që çojnë në zgjerimin e dukshëm të ndërfaqes
janë ilustruar në mënyrë skematike në figurën 1.17.
Efektet nga ashpërsia e sipërfaqes dhe sputerimit diferencial të shtresave të
jashtme në rezolucionin e thellësisë tek ndërfaqet mund të reduktohen në masë të madhe
përmes polirimit ose largimit me tretës të shtresave të jashtme të provës, gjithnjë duke
pasur kujdes qe të mos ndryshohet ndërfaqja me interes. Kur kufizimet në rezolucion
shkaktohen nga ashpërsia e vetë ndërfaqes me interes, atëherë shumë pak mund të bëhet
përveç qe të kemi parasysh qe ndërfaqja e gjërë në dukje vjen për shkak të ashpërsisë e
jo trashësisë së ndërfaqes [107]. Kur degradimi në rezolucionin e thellësisë dhe tek
ndërfaqet është rrjedhim i formës së veçantë të kraterit të krijuar gjatë procesit të
sputerimit, atëherë përmirësime të rendësishme mund të arrihen duke i optimizuar
konditat e burimit të shkarkesës (GDS) për ndërfaqen e jo për veshjën ose substratin
ashtu siç veprohet shpesh [107, 110].

Figura 1.17 Faktorët e ndryshëm qe ndikojnë në rezolucionin e thellësisë tek ndërfaqet
në një eksperiment GD-OES: (A) sipërfaqja e ashpër; (B) sputerimi diferencial për
shkak të mikrostrukturës, (C) ashpërsia e ndërfaqes, dhe (D) forma e kraterit [107].
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Një krater ideal i prodhuar gjatë procesit të sputerimit në një eksperiment GDOES duhet të ketë një fund të sheshtë me skaje të drejta vertikale që depërtojnë
(penetrojnë) në të njëjtën thellësi si fundi [108, 110]. Megjithatë, në praktikë një formë
e këtillë e kraterit fitohet shumë rrallë duke treguar (nën kushte të caktuara
eksperimentale) një fund të ashpër dhe një pus të thellë rreth skajeve të kraterit. Kushtet
eksperimentale që më së shumti ndikojnë në formën e kraterit janë: parametrat e
sputerimit dhe në veçanti shpejtësia e sputerimit të materialit në studim [112].
Format jo-simetrike të profileve të përqendrimit tek ndërfaqet të vëzhguara
shpesh në eksperimentet GD-OES mund të shpjegohen shumë lehtë përmes kombinimit
të një krateri jo-të-sheshtë dhe një ndryshimi të konsiderueshëm në shkallën e
sputerimit ndërmjet veshjës dhe substratit. Figura 1.18 tregon situatën kur një krater joi-sheshtë, i prodhuar nga sputerimi gjatë një eksperimenti GD-OES, ndeshet me një
ndërfaqe shumë mirë të përcaktuar. Fundi i kraterit jo-të-sheshtë është përafruar përmes
një katrori, me një çyçë (grykë) në mes për të përfaqësuar një krater konveks (Figura
1.18A), ose një çyçë në secilën anë për të përfaqësuar një krater konkav (Figura 1.18B).
Kur shtresa e brendshme (çyça) arrin ndërfaqen do të fillojnë të paraqiten elemente nga
substrati. Nëse substrati sputerohet më shpejtë se sa veshja, atëherë çyça do të
përshpejtojë ndërsa pjesa e mbetur e kraterit është ende në veshje. Rezolucioni do të
jetë i dobët tek ndërfaqja dhe elementet nga veshja do të vrojtohen në thellësi më të
madhe – duke kontribuar në dukje në zgjerimin e ndërfaqes. Kur substrati sputerohet
më ngadalë se veshja, rezolucioni do të përmirësohet në ndërfaqe. Një faktor tjetër qe
mund të kontribuojë në degradimin e rezolucionit në thellësi dhe tek ndërfaqja është ridepozitimi në muret e kraterit dhe sputerimi i materialit më parë të sputeruar [110, 112].
Në fakt, profili final i vrojtuar i përqendrimit sipas thellësisë është një konvolucion i
efekteve të ndryshme, duke çuar kështu në zgjërimin e dukshëm të ndërfaqes.

Figura 1.18 Efekti i formës së kraterit tek ndërfaqja e një materiali qe
sputerohet ngadalë (veshja, ngjyra hiri e qeltë) i depozituar mbi një material
qe sputerohet shpejtë (substrati, ngjyra hiri e mbylltë), ku A përfaqëson
kraterin në formë konvekse dhe B në formë konkave [107].
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1.5.4 Teknika sferë-krater (Ball-crater, BC)
Trashësia e veshjes është një parametër shumë i rëndësishëm në teknologjinë e
veshjeve. Trashësia është e nevojshme për interpretimin e një numri të madh të
teknikave të karakterizimit të veshjeve dhe shumica e vetive të tyre varen nga ajo [95].
Lu dhe Chen [113] ka gjetur qe, për veshjet e depozituara me teknikën e harkut elektrik
katodik (cathodic arc), orientimi i preferuar kristalografik shndërrohet nga (200) për
trashësi të vogla në (111) për trashësi më të mëdha. Rezultate të ngjashme janë raportuar
edhe nga Rickerby et al. [114]. Trashësia maksimale qe mund të depozitohet pa
delaminim është e lidhur ngushtë me sforcimet e brendshme në veshje [108, 115]. Për
më tepër, trashësia e veshjës mund të përmbaj informacione të vlefshme rreth procesit
të depozitimit. Prandaj, një vlerësim i saktë i trashësisë së veshjës është i nevojshëm,
dhe mund të bëhet duke përdorur disa teknika me saktësi të ndryshme [1, 85, 116, 117].
Në këtë tezë, për përcaktimin e trashësisë së veshjeve të siç-depozituara është përdorur
teknika sferë-krater (BC) sepse është e thjeshtë dhe e saktë.
Parimi i matjës së metodës BC është treguar në figurën 1.19. Një sferë e çeliktë
rrotulluese me diametër të njohur shtypet mbi sipërfaqen e veshjës me një ngarkesë të
njohur. Levizja rrotulluese e sferës arrihet përmes kontaktit me një bosht qe rrotullohet
me shpejtësi të ndryshueshme, dhe ngarkesa normale ndërmjet sferës dhe provës rrjedh
nga pesha e sferës. Për shkak të efikasitetit të shtuar, një mikro-abrasiv i lëngtë me
përbërje diamanti shtohet në zonën e kontaktit për të siguruar një gërryerje të shpejtë
dhe të njëtrajtshme të sipërfaqës. Rrotullimi i sferës kundrejt mostrës në praninë e
abrazivit me përbërje diamanti krijon një krater ashtu siç është treguar në figurën 1.19.
Projeksionet rrethore të sferë-kraterit vlerësohen duke e përdorur një mikroskop
optik. Duke i matur saktë diametrat e projeksioneve rrethore të kraterit, d.m.th.,
diametrat D dhe d, dhe duke e ditur se diametri i sferës së çeliktë është 2RS >> D dhe
d, atëherë një vlerësim i trashësisë së veshjës, tc, mund të bëhet përmes ekuacionit të
thjeshtësuar [85]





tc  D 2  d 2 8RS

(1.28)

Figura 1.19 Ilustrim skematik i metodës sferë-krater (Ball-Crater, BC) për
përcaktimin e trashësisë së veshjeve. E adaptuar nga [85].
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Materialet dhe metodat

2.1

Substratet e përdorura për depozitimin e veshjeve

Çeliku karbon (C60, DIN-WNr 1.0601) dhe çeliku austenit inoks (X5CrNi18-10, DINWNr 1.4301), që tani e tutje do të emërtohen shkurtimisht si CS dhe respektivisht SS,
janë përdorur si substrate për depozitimin e veshjeve të studiuara në këtë tezë.
Substratet CS dhe SS kanë formë disku me përmasa prej 203 mm respektivisht 303
mm. Para se të bëhet ngarkimi i substrateve në dhomën e depozitimit, fillimisht është
bërë shlifimi i tyre i pasuar nga polirimi mekanik deri sa është arritur sipërfaqja e
rrafshtë dhe e shkëlqyeshme si pasqyrë, shih Tabelën 2.1 për detajet. Pas kësaj,
substratet janë pastruar për 5 minuta në mënyrë ultrasonike në një përzierje prej etanoli
dhe acetoni, janë terur me ajër të kompresuar duke vazhduar me tharje në furrë në
afërsisht 100 oC, dhe pastaj janë transferuar në mjedisin aktual të depozitimit.
Tabela 2.1 Detajet e procedurës së shlifimit dhe polirimit të substrateve. RPM ka
kuptimin e rrotullimit për minutë.
Faza

Materiali smerilues /
polirues

RPM

Lubrifikanti

Shlifim
Polirim
Polirim

PIANO 220
ALLEGRO 9 µm
DAC 3 µm

300
300
300

Ujë
Ujë
Ujë

2.2

Koha
[s]
300
300
180

Forca
[N]
120
120
120

Përgaditja e veshjeve

Veshjet e studiuara në këtë tezë (TiN dhe TiAlN) janë depozituar mbi substratet e
poliruara si pasqyrë CS dhe SS me anë të teknikës d.c. magnetron sputer, duke e
përdorur një shënjestër të pastër metalike prej Ti (për veshjet TiN) ose një shënjestër
Ti-Al me përbërje prej 50:50 në përqindje atomike – at.% (për veshjet TiAlN). Procesi
i depozitimit të veshjeve TiN dhe TiAlN është realizuar në një atmosferë të përzier prej
Ar dhe N2 (sputerim reaktiv). Për depozitimin e veshjeve është përdorur njësia për
veshje modeli PLS500 nga BALZERS (Figura 2.1). Substratet e pastruar janë vendosur
në dhomën e depozitimit në një mbajtës të substrateve qe është rreth 70 mm mbi
shënjestër. Para se të bëhet prezantimi i gazeve dhe nisja e procesit të depozitimit,
fillimisht dhoma e depozitimit është evakuuar deri në një presion bazë prej 2.6  10-6
mbar ose më mirë. Për të arritur vakuumin e dëshiruar, një pompë turbo-molekulare e
tipit Balzers TPH 520M (shpejtësia e pompimit për N2 = 500 dm3/s), qe është e lidhur
për dhomën e depozitimit nëpërmjet një fllanxhe të tipit DN 160 ISO-K, është çiftëzuar
me një pompë fletë-rrotulluese (mekanike) të tipit DUO 016B (shpejtësia e pompimit
për N2 = 16.2 m3/s) e cila vepron si një pompë para-vakuum. Para depozitimit të
veshjeve, substratet njëherë janë para-sputeruar in-situ për 5 minuta në një shkarkesë
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argoni me qellim që të largohet çfardo gjurme e kontaminimit të sipërfaqes si dhe oksidi
vetjak. Për më shumë detaje rreth para-sputerimit të substrateve shih Shtojca A. Pas
kësaj ka filluar procesi i depozitimit të veshjeve në atmosferën Ar+N2 dhe për secilin
sistem të veshjeve ka zgjatur 60 minuta. Në të gjitha proceset e depozitimit, presioni
total, shkalla e rrymimit të gazit punues Ar, tensioni negativ i substratit, fuqia elektrike
në shënjestër, dhe koha e depozitimit janë mbajtur konstante në vlerat ~0.4-0.5 Pa, 32
sccm, -80 V, 700 W dhe respektivisht 60 minuta.
Janë studjuar dy lloje të depozitimit: (1) procesi i depozitimit të ftohtë (Cold
Deposition Process – CDP) ku nuk është aplikuar kurrfarë ngrohje direkte e substrateve
përtej asaj të krijuar nga vetë procesi i sputer depozitimit, dhe kurrë nuk e ka kaluar
vlerën 100 oC, dhe (2) procesi i depozitimit të ngrohtë (Hot Deposition Process – HDP)
ku substratet janë ngrohur qëllimisht dhe mbajtur në temperaturën rreth 400 oC. Provat
e depozituara në 400 oC fillimisht janë ftohur brenda dhomës së depozitimit në
atmosferë të argonit deri në temperaturën prej më pak se 100 oC para se të bëhet hapja
e sistemit.
Duke u bazuar në llojin e procesit të depozitimit dhe substratit mbi të cilin janë
depozituar veshjet, shënimi në vazhdim është zgjedhur për të identifikuar veshjet e
studiuara në këtë tezë: COAT (XY), ku




COAT është TiN ose TiAlN;
X = C ose S (C është për substratin çelik karbon, ndërsa S është për atë inoks);
Y = 0 ose + (0 është për procesin e depozitimin të ftoftë, ndërsa + është për procesin
e depozitimit të ngrohtë).

Në total janë depozituar gjashtë sete veshjesh. Tabela 2.2 i tregon të përmbledhura të
gjitha parametrat e përdorur për depozitimin e veshjeve të studjuara në këtë tezë.

Figura 2.1 Njësia për depozitimin e veshjeve BALZERS PLS500
(Instituti i Shkencës së Materialeve, TU-BA Freiberg, Gjermani).
Xxxaaaaaaaaa
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Tabela 2.2 Parametrat e depozitimit të veshjeve me metodën d.c. magnetron sputer

Parametri

TiN (S0)

TiAlN (C0)

TiAlN (S0)

TiN (S+)

TiAlN (S+)

Procesi i depozitimit
të ngrohtë (HDP)

TiN (C0)

Procesi i depozitimit të ftoftë
(CDP)

Substrati

CS

SS

CS

SS

SS

SS

Shënjestra

Ti

Ti

Ti0.5Al0.5

Ti0.5Al0.5

Ti

Ti0.5Al0.5

Temperatura e bubstratit TS,
[oC]

~100

~100

~100

~100

~400

~400

Tensioni i substratit VB, [V]

- 80

- 80

- 80

- 80

- 80

- 80

Fuqia në shënjestër, [W]

700

700

700

700

700

700

Shkalla e rrymimit të Ar,
[sccm*]

32

32

32

32

32

32

Shkalla e rrymimit të N2,
[sccm*]

3.7

3.7

4.0

4.0

3.7

8.0

Distanca shënjestër-substrat,
[mm]

70

70

70

70

70

70

Koha e depozitimit, tD [min.]

60

60

60

60

60

60

 sccm = standard cubic centimeter

2.3

Trajtimi termik i veshjeve

Pas depozitimit, substratet e veshura apo veshjet (të cilave shpesh do t’i referohemi me
termin e përgjithshëm provat) u janë nënshtruar trajtimeve izotermike në ajër për kohë
të ndryshme të ekspozimit në një furrë të tipit muffle Nabertherm L5. Provat janë
vendosur në enë qeramike shume rezistente ndaj nxehtësisë dhe të cilat nuk
bashkëveprojnë me materialin e veshjes apo substratit. Për të monitoruar temperaturën
e dhomës së furrës gjatë trajtimeve izotermike është përdorur një termoelement i tipit
K. Trajtimet termike janë kryer në temperatura që kanë shkuar ndërmjet 500 dhe më së
shumti 950 oC dhe për kohë të ekspozimit nga 1 deri në më së shumti 16 h (varësisht
nga lloji i veshjes). Pas përfundimit të trajtimit termik, provat fillimisht janë ftohur në
mënyrë të natyrshme brenda furrës deri në temperaturën nën 100 oC para se të nxirren
nga aty për karakterizimin e tyre me metoda të ndryshme.

2.4

Analiza kimike me GD-OES

Përbërja kimike e veshjeve të siç-depozituara dhe pas trajtimit termik në ajër është
analizuar me spektroskopinë optike emetuese me shkarkesë (GD-OES) duke e përdorur
instrumentin SDP-750A nga Leco (LECO Technik GmbH, Kirchheim, Germany), që
është i pajisur me një polikromator shumë-kanalik dhe me një burim shkarkese të tipit
Grimm me diametër prej 4 mm. Parametrat eksperimental kanë qenë: tensioni i katodës
900 V, rryma e joneve 20 mA, dhe shkalla e rrymimit të argonit 400 sccm. Para analizës
me GD-OES, provat së pari janë pastruar në mënyrë ultrasonike për 5 minuta në një
përzierje prej etanoli dhe acetoni, dhe më pastaj janë terur në ajër të ngrohtë.
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Figura 2.2 Profili GD-OES i përqendrimit të elementeve sipas thellësisë i veshjës TiN
S+ pas trajtimit termik në ajër në 600 oC për 16 h, ku tregohet mënyra e vlerësimit apo
përcaktimit të paramtrave të ndryshëm. Për më shumë detaje shih teksin.

Përveç përbërjes kimike, e cila është e nevojshme për interpretimin korrekt të
rezultateve, teknika GD-OES ka mundësuar edhe vlerësimin apo përcaktimin e
parametrave të tjerë të cilat kanë rezultuar të jenë të një rendësie kritike për këtë tezë.
Këta parametra ndër të tjera janë: fronti i oksidimit (FO), kufiri ndërmjet veshjës dhe
substratit apo ndërfaqja veshje/susbtrat (V/S), gjerësia e dukshme e ndërfaqes, dhe
distanca efektive e difuzionit të Fe në veshjet përkatëse. Një profil tipik GD-OES i
përqendrimit të elementeve sipas thellësisë i një veshje TiN (pas trajtimit termik në
ajër) është dhënë në figurën 2.2, ku është treguar mënyra e vlerësimit të parametrave
në fjalë.
FO është përcaktuar si thellësia brenda provës ku përqendrimi i oksigjenit të
shtresës oksiduese bie në 50% të vlerës së saj maksimale. Trashësia e oksidit të formuar
gjatë trajtimit termik në ajër të veshjeve përkatëse është llogaritur mandej si distanca
nga sipërfaqja e provës deri te FO. Trashësitë e shtresave oksiduese për temperatura
dhe kohë të ndryshme të ekspozimit në ajër kanë mundësuar përcaktimin e parametrave
të aktivimit të procesit të oksidimit të veshjeve përkatëse.
Ndërfaqja V/S është përcaktuar si thellësia brenda provës ku profili i
përqendrimit të Fe (si elementi kryesor i substratit) ndërpritet me profilin e përqendrimit
të Ti (për veshjet TiN) dhe Ti+Al (për veshjet TiAlN). Në gjendjen e siç-depozituar,
distanca nga sipërfaqja e provës deri te ndërfaqja V/S mund të merret si një vlerësim i
ashpër i trashësisë së veshjeve. Pas trajtimit termik në ajër (për provat për të cilat
trajtimi termik nuk ka rezultuar me konsumim të plotë të veshjës nitrure), trashësia e
nitrurit të mbetur (pa reaguar) mund të llogaritet si distanca ndërmjet FO dhe ndërfaqes
V/S (Figura 2.2). Përcaktimi i sakt i ndërfaqes V/S, si për gjendjën e siç-depozituar
ashtu edhe pas trajtimit termik në ajër, është i një rendësie kritike për përcaktimin e
distancës efektive të difuzionit të Fe në veshjet individuale (do të tregohet pas pak).
Është treguar në Seksionin 1.5.3 qe teknika GD-OES (megjithëse ka një
rezulucion të lartë të thellësisë) tek ndërfaqet tregon rezulucion të kufizuar si rezultat i
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efekteve të ndryshme që lidhen kryesisht me formën e veçantë të kraterit të krijuar gjatë
procesit të matjes. Këto efekte, që janë inherente në metodën GD-OES dhe praktikisht
gati të paeliminueshme, qojnë në zgjerimin e dukshëm të ndërfaqes V/S. Në figurën 2.2
është treguar mënyra e vlerësimit të gjerësisë së dukshme të ndërfaqes V/S. Gjerësia e
dukshme e ndërfaqes V/S, dhe në disa raste edhe forma e profileve të elementeve në
afërsi të ndërfaqes, janë marrë si kriter kualitativ për vlerësimin e ndërdifuzionit
ndërmjet veshjes dhe substratit. Nëse në provat e trajtuara termikisht është vërejtur qe
gjerësia e dukshme e ndërfaqes është më e madhe se sa në gjendjen e siç-depozituar
dhe/ose nëse forma e profileve të elementeve në afërsi të ndërfaqës është më ndryshe
nga çfarë ka qenë në gjendjen e siç-depozituar, atëherë është marrë se ka ndodhur
ndërdifuzioni ndërmjet veshjes dhe substratit.
Përcaktimi i distancës efektive të difuzionit të Fe në veshje
Distanca e difuzionit të Fe në veshjet përkatëse është llogaritur si distanca nga ndërfaqja
V/S deri te thellësia ku përqendrimi i Fe arrinë vlerë konstante brenda veshjës. Për të
marrë në konsiderim efektet e skajeve të kraterit GD-OES, distanca e dukshme e
difuzionit është llogaritur edhe për gjendjën e siç-depozituar dhe është përdorur si një
distancë referente XR, shih figurën 2.3 (ku është paraqitur në mënyrë skematike regjioni
i ndërfaqes për një veshje të supozuar të tipit TiN). Distanca përkatëse e difuzionit të
Fe për veshjën e trajtuar termikisht është shenuar me XHT. Si pasojë, distanca efektive
e difuzionit të Fe, X, është përfituar nga
X  X HT  X R .

(2.1)

Një mënyrë e vlerësimit të distancës efektive të difuzionit të Fe në veshje mund të bëhet
përmes shprehjes së Enistein-it për ecjen e rastësishme [31]

X  2 Dt .

(2.2)

Në këtë shprehje, t është perioda e trajtimit termik të veshjës, ndërsa D është koeficienti
i difuzionit ose difuziviteti (që varet nga temperatura) i Fe në veshje.

Figura 2.3 Paraqitje skematike e distancës së dukshme të difuzionit të Fe në një veshje
të supozuar TiN në gjendjën e siç-depozituar, XR (për të marrë parasysh efektet qe
lidhen kryesisht me formën e veçantë të kraterit GD-OES), dhe pas trajtimit termik në
ajër, XHT. Në të dy rastet, distanca e dukshme e difuzionit është llogaritur nga ndërfaqja
V/S deri të thellësia ku përqendrimi i Fe arrinë vlerë konstante brenda veshjës.
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Analiza fazore, mikrostruktura dhe sforcimet e mbetura me
XRD

Për eksperimentet XRD të pranishme në këtë tezë janë përdorur dy lloje të gjeometrive:
gjeometria e tufës paralele (në konfiguracionin glancing angle, GA-XRD) dhe
gjeometria Bragg-Brentano (në konfiguracionin -2).
Eksperimentet GA-XRD me një kënd konstant të rënies së tufës primare (γ =
3o) janë kryer me anë të difraktometrit D8 Advance (Bruker AXS GmbH, Karlsruhe,
Germany), i pajisur me një tub rrezesh X me anodë Cu, pasqyrë parabolike Göbel në
tufën primare, dhe me një kolimator Soller (me kend të pranimit prej 0.12o) dhe
monokromator LiF të vendosur në tufën e difraktuar para detektorit scintilues.
Monokromatori LiF gati plotësisht e ka shuar vijën spektrale CuKα2. Profilet e
difraksionit janë regjistruar duke i skanuar vlerat e 2θ ndërmjet 25 dhe 159o.
Eksperimentet GA-XRD kanë dhënë informacione në lidhje me përmasat e kokrrizave,
mikrodeformimet, parametrin e rrjetës pa-sforcim, dhe sforcimet e mbetura.
Profilet e regjistruara GAXRD janë analizuar duke e përdorur programin
MAUD (Material Analysis Using Diffraction) [118], qe është një program i
përgjithshëm për analizën difraksionale i bazuar në metodën e Rietveld [119, 120].
MUAD është veçanërisht i përshtatshëm për analizën difraksionale të filmave të hollë,
dhe mund të jap informacione si për mikrostrukturën ashtu edhe për gjendjen e sforcimit
të filmave të hollë. Gjatë përpunimeve Rietvled me anë të MAUD është përdorur profili
i formës pseudo-Voigt [121], duke e adoptuar një procedurë iterative përqasjeje (leastsquare fitting) përmes minimizimit të parametrave Rwp (R-weighted pattern) dhe Rexp
(R-expected), të cilat llogariten si në vazhdim [118, 121]:

  wi  yio  yic 2 
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(2.3)

ku janë: yio – intensitetet e matura, yic – intensitetet e llogaritura nga modeli, wi – faktori
i peshës, N – numri i matjeve, dhe P – numri i parametrave të përdorur për të modeluar
profilin e difraksionit. Një polinom me pesë koeficient është përdorur për të përshkruar
ndryshimet në fonin e profileve të difraksionit.
Gjatë kryerjes së analizës mikrostrukturore me metodën Rietveld duhet të
merret parasysh edhe kontributi i instrumentit në profilet e difraksionit. Parametrat
instrumental janë fituar nga analiza Rietveld me MAUD e materialit standard referent
LaB6 me karakteristika të njohura strukturore (kubike, grup hapësinor Pm3̅m, a =
0.4157 nm, PDF2 no. 00-034-0427) dhe mikrostrukturore. Standardi referent LaB6 nuk
tregon kurrfarë efekti të zgjerimit të reflektimeve me origjinë nga prova, i.e., zgjerim
nga përmasat kokrrizore dhe mikrodeformimet, dhe si rrjedhim është shumë i
përshtatshëm për të modeluar kontributin instrumental në profilet e difraksionit.
Parametrat e rafinuar të standardit LaB6 përfshijnë: korrigjimin e pikës zero, parametrat
(U, V, W) të konsideruara në ekuacionin Caglioti për zgjerimin instrumental [122] si
dhe asimetrinë instrumentale dhe Gauss-janitetin e reflektimeve [118]. Pastaj, gjatë
analizës Rietveld me MAUD të provave përkatëse, parametrat instrumental janë
mbajtur të fiksuar në mënyrë qe të llogaritet vetëm kontributi i provës në zgjerimin ose
formën e profilit të reflektimeve.
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Tabela 2.3 Rregullat për modelimin e parametrave të mikrostrukturës dhe sforcimit të mbetur
gjatë analizës Rietveld me MAUD të provave me strukture kristalore TiN dhe (Ti, Al)N.
Faza
TiN ose (Ti, Al)N
Substrati SS ose CS

Zgjerimi i
vijës
Delft [121]
Delft [121]

PërmasëDeformim
Izotropik
Izotropik

Tekstura

Sforcimi

Arbitrare
Arbitrare

Biaxial stress-isotropic-E
Nuk është modeluar

Para përpunimeve me MAUD të profileve të difraksionit, është bërë një analizë
paraprake kualitative në softin X’Pert HighScore Plus ver. 2.0 (PANalytical B.V.) i
ngarkuar me manualin PDF2 [81] me qëllim qe të bëhet identifikimi i fazave në provat
e studiuara. Kjo procedurë ka konfirmuar se të gjitha veshjet TiN të studjuara në këtë
tezë kanë strukture kubike të tipit B1 (PDF2 nr. 00-038-1420). Edhe për veshjet
kristalore (Ti, Al)N është gjetur qe kanë strukture kubike të tipit B1 me parameter të
rrjetës më të vogël se sa për veshjet TiN. Disa piqe të vogla të difraksionit nga substrati
e kanë konfirmuar, ashtu siç pritej, fazën austenit (γ-Fe, PDF2 nr. 00-033-0397) për
veshjet e depozituara në substratet SS, dhe fazën ferrit (α-Fe, PDF2 nr. 00-006-0696)
për veshjet e depozituara në substratet CS. Pastaj, informacioni mbi strukturën e fazave
me interes i nxjerrë nga manuali PDF2 është përdorur si pikënisje në procedurën e
rafinimit Rietveld përmes MAUD. Si një hap fillestar, në ciklet e para të procesit është
bërë rafinimi i faktorit të shkallëzimit, funksionit (ose parametrave) të fonit, dhe
parametrave të celulës elementare. Filmat e hollë të depozituar me metoda PVD
zakonisht tregojnë orientim të preferuar kristalografik (teksturë). Për më tepër, profilet
XRD janë fituar në një gjeometri asimetrike (konfiguracioni Glancing Angle). Si
rrjedhim, ka pasur mospërputhje ndërmjet intensiteteve të piqeve të difraksionit të
provave të studjuara dhe të atyre nga PDF2 (të cilat raportohen për provat pluhur të
mbledhura në konfiguracionin simetrik -2). Prandaj, në hapin e dytë të përpunimit
me MAUD është bërë ‘rafinimi” i efekteve të teksturës duke e përdorur modelin e
teksturës arbitrare. Në hapin e tretë janë rafinuar tiparet e mikrostrukturës, i.e., përmasa
mesatare e kokrrizave dhe mikrodeformimi. Për këtë qellim është përdorur modeli i
zgjerimit të vijës (reflektimit, pikut) me elemente izotropike, që në programin MAUD
është i përshkruar si Delft, sipas de Keijser et al. [121]. Në hapin e fundit, është bërë
rafinimi i gjendjes së sforcimit të mbetur në veshje duke e përdorur modelin biaxialstress-isotropic-E (i cili supozon gjendje të sforcimit biaksial në veshje dhe material
izotropikisht elastik, pra sforcim zero në drejtim normal me sipërfaqen e veshjes dhe
vlera E dhe ν të njejta për të gjitha planet e reflektimit, shih Seksionin 1.5.1). Për ta
zbatuar këtë model janë përdorur vlerat, për modulin e Young-ut E = 450 GPa [123]
dhe për numrin e Poisson-it ν = 0.3 [124, 125], të cilat janë valide për veshjet TiN dhe
(Ti, Al)N të studjuara në këtë tezë. Tabela 2.3 përmbledh të gjitha modelet e përdorura
në analizën Rietveld me MAUD.
Difraksioni me rreze X në konfiguracionin -2 është përdorur për të
karakterizuar përbërjen fazore të veshjeve të siç-depozituara dhe pas trajtimit termik në
ajër. Experimentet XRD janë realizuar në difraktometrin Seifert-FPM RD7 të pajisur
me një detektor proporcional. Një gyp Cu me fokus të mprehtë, një monokromator
grafiti i vendosur në tufën e difraktuar, një çarje divergjente me 1o dhe çarje pranuese
prej 0.3 mm janë përdorur. Skanimi i këndit 2θ është bërë nga 20 deri 100o me një hap
prej 0.05o 2θ dhe një interval prej 8 s për hap.
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Parametrat kryesor të eksperimenteve XRD (për të dy konfiguracionet e
përdorura) janë përmbledhur në Tabelën 2.4.
Tabela 2.4 Parametrat kryesorë të matjeve XRD në konfiguracionin GA dhe -2.

Konfiguracioni
-2
GA

Gjatësia
valore, λα1
(Cu Kα1)
[nm]
0.15406a
0.15406a

Gjatësia
valore, λα2
(Cu Kα2)
[nm]
0.15444a,*
0.15444a,*

Tension
i i tubit,
U
[kV]
40
40

Rruma
e tubit,
I
[mA]
30
40

Madhësi
a e hapit,
2θ
[o]
0.05
0.05

Koha e
matjes
për hap
[s]
8
30

*Përdorimi i monokromatorit LiF në tufën e difraktuar gati e ka eliminuar terësisht rrezatimin CuKα2; a) Ref. [126].

2.6

Matja e trashësisë së veshjeve me metodën BC

Trashësia e veshjeve të siç-depozituara është përcaktuar me metodën BC duke e
përdorur instrumentin Compact CALOTEST (CSM Instruments SA, Peseux,
Switzerland). Për të gjitha matjet është përdorur një sferë çeliku me diameter 30 mm
dhe abraziv diamanti me madhësi të kokrrizave nga 2 deri 10 μm. Për llogaritjen e
trashësisë janë realizuar tre deri në katër eksperimente (krater) dhe rezultatet e
prezantuara janë mesatare të shoqëruara me gabimet përkatëse. Matje të trashësisë në
prova tërthore të zgjedhura janë kryer edhe me mikroskopinë elektronike me skanim
(SEM), me qëllim qe të verifikohen matjet e trashësisë me metodën BC.

2.7

Përgatitja e prerjeve tërthore

Përgatitja e prerjeve tërthore është bërë me qëllim të studimit të morfologjisë së
veshjeve të siç-depozituara dhe të shtresave oksiduese të formuara pas trajtimit termik
në ajër. Vrojtimet e prerjeve tërthore janë bërë me SEM. Përgatitja e prerjeve tërthore
konsiston në: prerjen tërthore të provës, montimin e provës në rrëshirë epokside,
shlifimin dhe përfundimisht polirimin deri sa të arrihet sipërfaqe e rrafshët dhe e
shkëlqyeshme si pasqyrë. Detajet e procedurës së shlifim/polirimit janë dhënë në
Tabelën 2.5.
Tabela 2.5 Detajet e shlifimit dhe polirimit të seksioneve tërthore për hulumtim me SEM.
Etapa
Shlifim
Shlifim
Shlifim
Polirim
Polirim
Polirim
Polirim
Polirim
Final

Materiali
smerilues / polirues
Letër-SiC 320
Letër-SiC 500
Letër-SiC 800
9 µm Diamond
DP-PLAN
6 µm Diamond
DP-PLAN
3 µm Diamond
DP-DAC
1 µm Diamond
DP-NAP
0.04 µm OP-AA
OP-CHEM

RPM

Lubrifikanti

300
300
300
150

Ujë
Ujë
Ujë
Lubrifikant i
gjelbërt
Lubrifikant i
gjelbërt
Lubrifikant i
gjelbërt
Lubrifikant i
gjelbërt
OP-AA → Ujë

150
150
150
300

*

Koha
[s]
120 sec.
120 sec.
120 sec.
300 sec.

Forca
[N]
120
120
120
150

180 sec.

150

120 sec.

150

90 sec.

150

80 sec.*

70 → 120

polirim për 20 sekonda me 20 ml OP-AA të tretur në 100 ml ujë, e përcjellur me 60 sekonda pastrim me ujë.
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Morfologjia e sipërfaqes dhe e prerjes tërthore. OM dhe SEM

Hollësitë e prerjeve tërthore të provave të siç-depozituara dhe pas trajtimit termik në
ajër janë ekzaminuar duke e përdorur mikroskopin elektronik me skanim Leo 1530
FEG-SEM (LEO Elektronenmikroskopie GmbH, Oberkochen, Germany), i pajisur me
një detektor energji-disperziv EDX për analizën kimike (Bruker QUANTAX 400 with
Xflash 5030 Silicon Drift Detector). Imazheria është bërë me elektrone të
prapashpërhapura (Backscattred Electron Imaging - BSEI). Para se të ekzaminohen me
SEM, provat së pari janë mbështjellë me një shtresë të hollë bakri në njësinë për veshje
BAL-TEC MED020, me qëllim qe të sigurohet përcjellshmëria elektrike e provave.
Morfologjia e sipërfaqes është studiuar me mikroskopinë optike (OM) duke e
përdorur mikroskopin e përmbysur metalografik Carl Zeiss Neophot30 të pajisur me
një kamerë digjitale dhe softin Aquinto A4i.
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3

Rezultatet dhe diskutimi

3.1

Substratet

Përbërja kimike e substrateve të përdorura në këtë tezë (CS dhe SS) për depozitimin e
veshjeve është dhënë në Tabelën 3.1. Rezultatet e prezantuara janë mesatare të marra
nga pesë prova të ndryshme dhe gabimet janë dhënë në ±2SD (SD = Devijim Standard).
Rezultatet e XRD tregojnë se substratet CS përbëhen nga fazat α-Fe (kubike,
Im3̅m, Ferrit, PDF2 nr. 00-006-0696) dhe Fe3C (Ortorombike, Pnma, Cementit, PDF2
nr. 00-035-0772), ndërsa substratet SS përbëhen kryesisht nga fazat -Fe (kubike,
Fm3̅m, Austenit, PDF2 nr. 00-033-0397) dhe α-Fe. Rezultatet e XRD për substratet SS
ishin mjaft befasuese sepse pritej vetëm faza -Fe. Faza α-Fe në substratet SS besohet
të jetë formuar në sipërfaqe gjatë prerjes dhe përgatitjes metalografike.
Tabela 3.1 Përbërja kimike në përqindje atomike (at.%) dhe përqindje peshe (wt.%) siç e matur nga
GDOES e substrateve CS dhe SS. Pjesa e mbetur deri në 100% (at.% ose wt.%) i takon Fe. Rezultatet
janë paraqitur në formatin a.b(c) qe është ekuivalent me a.b ± 0.c.
Çeliku inoks (SS), X5CrNi18-10 (DIN-WNr 1.4301)
Elementi Cr
Ni
C
N
Mn
at.%
19.2(2)
8.4(2)
0.113(4) 0.426(38) 1.589(9)
wt.%
18.2(2)
9.0(2)
0.025(2) 0.108(9) 1.588(9)

P
0.068(2)
0.039(2)

S
0.044(2)
0.026(2)

Si
0.458(9)
0.234(6)

Çeliku karbon (CS), C60 (DIN-WNr 1.0601)
Elementi C
Cr
Ni
Mn
at.%
2.803(26) 0.044(2) 0.053(2) 0.814(6)
wt.%
0.627(6) 0.046(2) 0.057(4) 0.828(6)

P
0.035(2)
0.020(2)

S
0.017(2)
0.010(2)

Si
0.397(12)
0.206(6)

3.2

Mo
0.030(2)
0.053(4)

Veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0). Një studim krahasues

Në këtë seksion raportohen rezultatet e veshjeve TiN të depozituara në substratet
qëllimisht të pa nxehura CS dhe SS (TS ≤ ~100 oC), të cilave në tekstin në vijim do t’i
referohemi si veshjet TiN (C0) dhe respektivisht TiN (S0).
Veshjet PVD TiN zakonisht depozitohen në substrate të nxehura në temperatura
që shkojnë nga 300 deri 500 oC. Temperatura e depozitimit ose e substratit (TS) ka
ndikime të forta në vetitë dhe karakteristikat mikrostrukturore të veshjeve siç janë
densiteti, përmasa e kokrrizave, dhe orientimi i preferuar. Ka studime të hollësishme në
literaturë mbi ndikimin e temperaturës së substratit në vetitë e veshjeve TiN të
depozituara me teknikat PVD. Ndonëse mund të gjenden studime lidhur me
mikrostrukturën, vetitë mekanike dhe fizike të veshjeve TiN të depozituara në TS ≤ 100
o
C [8, 49, 50, 127-129], asnjë informacion nuk mund të gjendet në literaturë në lidhje
me oksidimin e veshjeve TiN të depozituara në temperatura kaq të ulëta. Është gjetur
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po ashtu që vetitë e veshjeve TiN varen fort edhe nga substrati mbi të cilat ato
depozitohen [130-132]. Megjithatë, sipas njohurisë më të mirë të autorit të kësaj teze,
nuk ka asnjë studim krahasues mbi ndikimin e përbërjes kimike të substrateve të
ndryshme në karakteristikat e sipërfaqes dhe ndërfaqes së veshjeve TiN të ekspozuara
në ajër në temperatura të larta.
Prandaj, ky seksion raporton mbi ndikimin e substrateve të zgjedhura (CS dhe
SS) në karakteristikat e sipërfaqes dhe ndërfaqes, si dhe mikrostrukturës së veshjeve
TiN të depozituara në një proces të depozitimit të ftoftë (CDP) dhe të ekspozuara ndaj
temperaturave të larta në ajër. Një theks i veçantë është vënë në ndërdifuzionin ndërmjet
elementeve të veshjes dhe substratit. Për më tepër, oksidimi i veshjeve TiN (C0) dhe
TiN (S0) është krahasuar ndërmjet veti dhe me literaturën. Trajtimet termike janë kryer
në ajër në temperaturat T = (500, 550, 600, 650, 700 dhe 800) oC dhe më kohëzgjatje
prej t = 2 h.
3.2.1 Trashësia e veshjeve dhe shpejtësia e depozitimit
Trashësia e veshjeve të siç-depozituara dhe shpejtësia e depozitimit të TiN (C0) dhe
TiN (S0) janë dhënë në Tabelën 3.2. Shpejtësia e depozitimit është llogaritur duke
pjesëtuar trashësinë e veshjes, tC, me kohën e depozitimit, tD = 60 min.
Tabela 3.2 Trashësia e veshjeve, tC, shpejtësia e depozitimit, R, dhe shpejtësia
mesatare e depozitimit RMes, e veshjeve TiN (C0) dhe TiN (S0). Min dhe Max –
në shpejtësinë mesatare të depozitimit – i referohen vlerës më të vogël dhe
respektivisht më të madhe të llogaritur të shpejtësisë së depozitimit.
Veshja
TiN (C0)
TiN (S0)

tC
[μm]
3.5 – 3.9
3.9 – 4.2

R
[nm·min-1]
58 – 65
65 – 70

RMes = (RMin + RMax)/2
[nm·min-1]
62
68

3.2.2 Analiza kimike me GD-OES. Karakteristikat e ndërfaqes veshje/substrat
Rezultatet e analizës GD-OES mbi veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0) janë dhënë në figurat
3.1 respektivisht 3.2. Nga figurat është e dukshme që veshjet në gjendjen e siçdepozituar janë mbi-stoikiometrike me raport përkatës atomik [N]/[Ti] = 1.10 ± 0.05
(Figura 3.1a dhe 3.2a). Gjithashtu, rezultatet e GD-OES tregojnë se veshjet në gjendjen
e siç-depozituar përmbajnë një sasi të konsiderueshme të oksigjenit, që shtrihet
ndërmjet 5 dhe 12 at.%. Se kjo sasi e oksigjenit është e inkorporuar në veshje është
konfirmuar me matje të përsëritura në prova të ndryshme të cilat prodhuan profile të
ngjashme GD-OES. Besohet se kjo sasi e oksigjenit është inkorporuar në veshje pas
depozitimit, gjatë ekspozimit në atmosferën e ambientit. Ky përfundim është nxjerrë
duke u bazuar në vet mikrostrukturën e veshjeve dhe faktit qe për depozitimin e tyre
është përdorur një dhomë depozitimi e vakuumit të lartë. Veshjet e siç-depozituara
shfaqin mikrostrukturë kolumnare, përmasa relativisht të vogla të kokrrizave dhe
densitet të lartë të defekteve.
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Vazhdon në faqen tjetër…
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Figura 3.1 Profilet GD-OES të veshjeve TiN
(C0) në (a) gjendjen e siç-depozituar, dhe pas
trajtimit termik për 2 orë në ajër në
temperaturën (b) 500, (c) 550, (d) 600 dhe (e)
650 oC. FO tregon frontin e oksidimit. Për
më shumë detaje shih tekstin.

Figura 3.2 Profilet GD-OES të veshjeve TiN
(S0) në (a) gjendjen e siç-depozituar, dhe pas
trajtimit termik për 2 orë në ajër në
temperaturën (b) 500, (c) 550, (d) 600 (e) 650
o
C dhe (f) 700 oC. FO tregon frontin e
oksidimit. Për më shumë detaje shih tekstin.

Boshllëqet ndërmjet kolonave dhe fraksioni i lartë i kufijve kokrrizor janë përgjegjëse
për inkorporimin e oksigjenit në veshjet e siç-depozituara TiN (C0) dhe TiN (S0).
Përkundrazi, veshjet TiN të depozituara në TS = 400 oC (procesi i depozitimit të ngrohtë
– HDP) dhe kushte të ngjashme të vakuumit kanë dukshëm më pak sasi të inkorporuar
të oksigjenit. Ato po ashtu shfaqin mikrostrukturë kolumnare, por përmasa shumë më
të mëdha të kokrrizave dhe një densitet më të ultë të defekteve. Bazuar në këto rezultate,
është sugjeruar se veshjet TiN të depozituara në TS = 400 oC kanë një strukturë më të
dendur se sa veshjet e depozituara në TS ≤ ~100 oC. Do të tregohet qe mikrostruktura
ka një ndikim të konsiderueshëm në karakteristikat e sipërfaqes dhe ndërfaqes së
veshjeve TiN.
Veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0) në gjendjen e siç-depozituar shfaqin një ndërfaqe
relativisht të mprehtë veshje/substrat (V/S). Gjerësia e dukshme e ndërfaqes V/S është
rreth 1.5 μm, shih figurat 3.1a dhe 3.2a. Gjithashtu, shihet se elementet e substratit janë
rrepsisht të kufizuara në substrate dhe gjatë depozitimit nuk ndodh difuzioni i këtyre
elementeve në veshjet TiN.
Gjatë trajtimit termik në ajër të veshjeve TiN (C0) dhe TiN (S0) ndodh një
ndërdifuzion i caktuar ndërmjet veshjes dhe substratit. Në shikim të parë, duket se
trajtimi termik në ajër për 2 orë në temperaturat 500 dhe 550 oC nuk ka prodhuar
kurrfarë ndryshimi në afërsi të ndërfaqës V/S të veshjes TiN (C0). Gjerësia e dukshme
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e ndërfaqes është, për te dy temperaturat, e krahasueshme me atë të veshjes së siçdepozituar (cf. Figura 3.1a-c). Megjithatë, nga figurat shihet qartë se forma e profileve
të elementeve në afërsi të ndërfaqes ka ndryshuar kur krahasohet me veshjen e siçdepozituar. Profili i përqendrimit të Fe në regjionin e veshjes TiN ka një rënie më të
butë, dhe duket se Ti ka përparuar në drejtim të substratit. Këto ndryshime tregojnë
qartë se në temperaturat 500 dhe 550 oC kemi një sasi të caktuar të ndërdifuzionit
ndërmjet veshjes dhe substratit. Gjerësia e dukshme e ndërfaqes V/S rritet ndjeshëm në
~2.5 μm, dhe forma e profileve të elementeve në afërsi të ndërfaqes ndryshon në mënyrë
të konsiderueshme me rritjen e mëtejme të temperaturës së trajtimit termik në 600 dhe
650 oC. Një detaj në formë gjuri paraqitet (në thellësinë ~3.5 μm) në të gjitha profilet e
elementeve të veshjes dhe substratit, shih figurat 3.1d dhe 3.1e. Të gjitha këto
ndryshime të përshkruara demonstrojnë në mënyrë të qartë se gjatë trajtimit termik nga
500 deri 650 oC ndodhë një ndërdifuzion i konsiderueshëm ndërmjet veshjes dhe
substratit. Duhet theksuar këtu se eksperimentet GD-OES nuk ishin të suksesshme në
veshjet TiN (C0) të ekspozuara në ajër në temperaturat 700 dhe 800 oC, kjo për shkak
të delaminimit të pjesshëm respektivisht përçueshmërisë së dobët të shtresës oksiduese.
Për dallim prej veshjeve TiN (C0), në të cilat ndryshimet e konsiderueshme në gjerësinë
e dukshme të ndërfaqes dhe formën e profileve të elementeve vërehen vetëm për T ≥
600 oC , për veshjet TiN (S0) këto ndryshime vërehen që në 500 oC. Gjerësia e dukshme
e ndërfaqes rritet nga ~1.5 μm, aq sa është në gjendjen e siç-depozituar, në ~(2.0-2.5
μm) në 500-650 oC, dhe në ~3.5 μm në 700 oC, shih figurën 3.2. Gjithashtu, shihet qartë
se detajet në formë gjuri janë formuar në të gjitha profilet e elementeve të veshjes dhe
të substratit. Trajtimi termik për 2 orë në temperaturën 800 oC ka rezultuar në
delaminim të plotë dhe oksidim të ashpër të veshjes TiN (S0), dhe, si rrjedhim, matja
GD-OES ka qenë e pamundur të realizohet për shkak të përçueshmërisë së dobët të
shtresës oksiduese.
3.2.3 Përbërja fazore, mikrostruktura dhe sforcimi i mbetur
Figura 3.3 tregon profilet XRD të veshjeve TiN (C0) dhe TiN (S0) në gjendjen e siçdepozituar dhe pas trajtimit termik në ajër në temperatura të ndryshme. Veshjet e siçdepozituara janë kristalizuar në fazën TiN me strukturë kubike të tipit B1 (PDF2 nr. 00038-1420). Struktura kristalore ndryshon ndjeshëm kur veshjet i ekspozohen
temperaturave të larta në ajër. Faza TiO2 me strukturë tetragonale të tipit C4 (Rutile,
PDF2 nr. 00-021-1276) mund të detektohet që në 500 oC. Intensiteti i reflektimeve të
fazës TiO2 (rutile) rritet me rritjen e temperaturës deri në 700 oC, duke dëshmuar kështu
se trajtimi termik në ajër në temperatura të larta është i shoqëruar me oksidimin e TiN
në TiO2. Intensiteti i integruar total relativ i fazës TiO2, i llogaritur duke marrë parasysh
të gjitha reflektimet e TiN dhe TiO2, është paraqitur në figurën 3.4. Intensiteti i integruar
total relativ shfaqë tendencë të ngjashme për të dy veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0), dhe
është nën 30% deri në 650 oC, ndërsa rritet në mënyrë dramatike dhe arrin ~77% për
TiN (S0) dhe ~95% për TiN (C0), duke treguar kështu qe oksidimi sipër 650 oC ndodh
shpejt me formimin e një shtrese oksiduese jo-mbrojtëse.
Një pik i vogël XRD mund të vërehet në ~25.5o 2θ nga 500 deri 650 oC, i cili i
atribuohet fazës TiO2 me strukturë tetragonale të tipit C5 (Anatase, PDF2 nr. 00-0211272). Anatase nuk mund të detektohet më pas trajtimit termik në 700 oC, por
reflektime shtesë të cilat i atribuohen fazës Fe2O3 (Hematit) paraqiten për TiN (C0), që
tregon se, në këtë fazë të trajtimit termik, hekuri nga substrati ka reaguar pa vështirësi
me oksigjenin. Për dallim nga TiN (C0), XRD nuk ka detektuar asnjë oksid të Fe në
veshjen TiN (S0) të trajtuar termikisht në 700 oC.
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Figura 3.3 Profilet XRD -2 të veshjeve (a) TiN (C0) dhe (b) TiN (S0) në gjendjen e siç-depozituar
dhe pas trajtimit termik në ajër për 2 orë në temperatura të ndryshme. Reflektime e shënuara me CS
dhe SS rrjedhin nga substratet e çelikut karbon respektivisht inoks; as-dep. paraqet veshjen në
gjendjen e siç-depozituar.
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Figura 3.4 Intensiteti i integruar total relativ i fazës TiO2 në funksion
të temperaturës së oksidimit. I_TiO2 paraqet intensitetin integral të të
gjitha piqeve të fazës TiO2; I_TiN paraqet intensitetin integral të të
gjitha piqeve të fazës TiN.
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Veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0) tregojnë sjellje të ndryshme gjatë trajtimit termik
në 800 C. TiN (S0) është delaminuar krejtësisht dhe substrati i zbuluar është oksiduar
ashpër; Prandaj, paraqiten vetëm reflektime nga oksidet e hekurit dhe substrati (Figura
3.3b). TiN (C0) nuk ka pësuar kurrfarë delaminimi gjatë trajtimit termik, por prova ka
pësuar një oksidim të ashpër. Reflektimet kanë origjinë kryesisht nga oksidet e hekurit,
Fe2O3 dhe Fe3O4, por edhe dy reflektime të vogla që vijnë nga anatase dhe rutile janë
detektuar në ~25.5 respektivisht ~27.6o 2 (Figura 3.3a).
o

Mikrostruktura dhe sforcimet e mbetura të veshjeve TiN (C0) dhe TiN (S0) në
gjendjen e siç-depozituar janë studjuar me metodën GA-XRD. Analiza e profileve GAXRD është bërë me softin MAUD sipas procedures së përshkruar në Seksionin 2.5.
Rezultatet e kësaj analizë janë dhënë në Tabelën 3.3. Shihet qartë se përmasat e
kokrrizave janë të krahasueshme, ndërsa sforcimi i mbetur në TiN (S0) është për një
faktor afërsisht dy më i madh se sa në TiN (C0). Asnjë ndryshim nuk vërehet në
mikrodeformimin r.m.s. dhe parametrin e rrjetës pa sforcim. Për më tepër, parametrat e
rrjetës së TiN (C0) dhe TiN (S0) janë, brenda saktësisë së metodës eksperimentale, të
barabartë me vlerën standarde tabelore të TiN (a = 0.4242 nm).

Tabela 3.3 Parametri i rrjetës pa sforcim, a0, përmasa e kokrrizave, D, r.m.s.
mikrodeformimi, r.m.s., sforcimi i mbetur, , dhe parametrat rezidual të përqasjes (fitting),
R, të marrë nga analiza Rietveld me MAUD, e veshjeve TiN (C0) dhe TiN (S0).
Veshjet
TiN (C0)
TiN (S0)

a0
[nm]
0.4246(3)
0.4244(2)

D
[nm]
66(2)
58(2)

r.m.s



[ 10-3]
2.65(3)
2.66(3)

[GPa]
-0.32(3)
-0.59(3)

Rwp
[%]
16.1
14.8

Rexp
[%]
9.9
10.2

3.2.4 Morfologjia e sipërfaqes dhe e prerjes tërthore
Figurat 3.5 dhe 3.6 tregojnë mikrografitë optike (OM) të sipërfaqes së veshjeve TiN
(C0) respektivisht TiN (S0), në gjendjen e siç-depozituar dhe pas trajtimit termik në ajër
për 2 orë nga 500 deri 800 oC. Siç mund të shihet nga figurat, veshjet e siç-depozituara
shfaqin një sipërfaqe të lëmuar dhe me ngjyrë ari. Ndryshime të theksuara ndodhin në
sipërfaqen e veshjeve pas trajtimit termik në ajër. Sipërfaqja e veshjeve bëhet më e
ashpër me rritjen e temperaturës. Për më tepër, ngjyra e sipërfaqes ndryshon nga ari në
të gjelbër me disa zona vjollce deri në 600 oC, në kryesisht kafe në 650 oC, dhe në hiritë-errët në 700 oC, rezultate të cilat në përgjithësi janë në pajtim me literaturën [57, 133,
134]. Në 800 oC, sipërfaqja e veshjeve është tërësisht e mbuluar me okside të hekurit,
të identifikuara nga XRD si Fe2O3 dhe Fe3O4, dhe ka ngjyrë të zezë me gjurmë ngjyrë
ari dhe hiri në disa pjesë. Gjithashtu, disa plasaritje vërehen në sipërfaqen e veshjeve
nga 500 deri në 700 oC.
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Figura 3.5 Mikrografitë optike të sipërfaqes
së veshjeve TiN (C0) në (a) gjendjen e siçdepozituar, dhe pas trajtimit termik në ajër
për 2 orë në (b) 500, (c) 550, (d) 600, (e) 650,
(f) 700 dhe (g) 800 oC. Shiriti i shkallëzimit
është i barabartë me 20 μm.

Figura 3.6 Mikrografitë optike të sipërfaqes
së veshjeve TiN (S0) në (a) gjendjen e siçdepozituar, dhe pas trajtimit termik në ajër
për 2 orë në (b) 500, (c) 550, (d) 600, (e) 650,
(f) 700 dhe (g) 800 oC. Shiriti i shkallëzimit
është i barabartë me 20 μm.

Figurat 3.7 dhe 3.8 paraqesin mikrografitë tërthore SEM të veshjeve TiN (C0)
respektivisht TiN (S0). Veshjet në gjendjen e siç-depozituar karakterizohen me një
mikrostrukturë të dendur dhe kolumnare, qe është tipike për veshjet TiN të depozituara
me teknikat PVD [8, 54, 58]. Shihet qartë se trajtimi termik në ajër përcillet me
shndërrimin e TiN në oksid të titanit, TiO2. Në 500 oC, një shtresë e hollë dhe e dendur
TiO2 formohet mbi pjesën e pa-reaguar të TiN (Figura 3.7b). Gjatë trajtimit termik në
700 oC, veshja TiN gati është konsumuar tërësisht (Figura 3.7c). Pjesë të TiN mund të
shihen ende, dhe duket se ato e kanë ruajtur mikrostrukturën e gjendjes së siçdepozituar, duke sugjeruar kështu se mikrostruktura e TiN nuk është e prekur ndjeshëm
në këtë fazë të trajtimit termik. Shtresa e oksidit, megjithatë, përmban pore të cilat janë
krijuar nga azoti i liruar gjatë procesit të oksidimit të TiN, por edhe si rezultat i zgjërimit
vëllimor nga transformimi TiN → TiO2. Gjithashtu, çarje formohen ndërmjet substratit
dhe TiN të mbetur (shih kuadratin në figurën 3.7c) duke bërë që shtresa rezultuese të
jetë shumë dobët e ngjitur për substrat, që përfundimisht çoi në delaminimin e pjesshëm
të shtresës pas trajtimit termik. Forma me onde (e valëzuar) e ndërfaqes oksid/nitrur
sugjeron qe, në 700 oC, oksidimi nuk vazhdon në mënyrë uniforme përgjatë gjithë
trashësisë. Për më tepër, në sipërfaqe të provës paraqiten disa detaje në formë sukë
(bregore) me kontrast te çeltë. Në këto zona, oksigjeni ka difuzuar nga atmosfera
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përgjatë tërë trashësisë deri në substrat ku reagon me hekurin për të formuar okside të
hekurit. Në të njëjtën kohë, hekuri difuzon së jashtmi përgjatë shtigjeve të shpejta deri
në sipërfaqe ku reagon lehtësisht me oksigjen për të formuar okside të hekurit. Kontrasti
kompozicional BSE-SEM në bregore dhe poshtë në regjionin e substratit (zonat e
ndritshme ngjyrë hiri) sugjeron qe një fazë tjetër ndryshe nga TiO2 është formuar, që
XRD e ka identifikuar me sukses si Fe2O3 (hematit), siç është treguar në figurën 3.3a.
Bregoret e vërejtura në mikrografitë SEM (Figura 3.7c) i korrespondojnë zonave hiritë-errëta të vrojtuara në mikrografitë OM të sipërfaqes së kësaj prove (cf. Figura 3.5f).

Figura 3.7 Mikrografitë tërthore SEM të veshjeve TiN (C0) në (a) gjendjen e siçdepozituar, dhe pas trajtimit termik në ajër për 2 h në (b) 500, (c) 700, dhe (d) 800 oC.

Figura 3.8 Mikrografitë tërthore SEM të veshjeve TiN (S0) në (a) gjendjen e siçdepozituar, dhe pas trajtimit termik në ajër për 2 h në (b) 700 oC.
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Figura 3.9 Mikgrografi tërthor SEM dhe spektrat përkatës EDX të veshjës TiN (C0) pas
trajtimit termik në ajër në 800 oC për 2 h. Spektrat EDX janë marrë nga zonat e shënuara
me shigjeta, dhe rezultatet janë dhënë në përqindje atomike (at.%).

Për dallim nga veshja TiN (C0), e cila është konsumuar pothuajse tërësisht nga
oksidimi në 700 oC, veshja TiN (S0) është oksiduar vetëm pjesërisht (~50% e
trashësisë), shih figurën 3.8b. Shtresa oksiduese rritet në mënyrë uniforme në të gjithë
trashësinë, dhe në sipërfaqe nuk janë vërejtur bregore të formuara. Shihen disa pore në
kufirin ndërmjet veshjes së mbetur TiN dhe substratit, dhe ka indikacione qe ka ndodhur
një difuzion i elementeve të substratit në veshjen TiN.
Veshja TiN (C0) oksidohet rëndë dhe sipërfaqja e saj bëhet shumë e ashpër pas
trajtimit termik në ajër në 800 oC (Figura 3.7d), që është në pajtim me mikrografin optik
të paraqitur më herët (Figura 3.5g). Shihet qartë qe skorja e formuar është shumë e
trashë (~36 m) dhe poroze. Analiza EDX (Figura 3.9) ka treguar qe pjesa e sipërme e
shtresës oksiduese (afër sipërfaqes së lirë) përbëhet kryesisht nga Fe dhe O, ndërsa pjesa
e poshtme më afër substratit përbëhet nga Ti, Fe dhe O. Rezultatet nga EDX janë në
pajtim me rezultatet e XRD të paraqitura më herët. Shtresa e trashë sipërfaqësore e
përbërë nga oksidet e hekurit e ka penguar depërtimin e rrezeve X në shtresat më të
thella dhe skanimin e planeve të rrjetës së fazave rutile dhe anatase. Rrjedhimisht,
tabloja e difraksionit të provës shfaqë piqe të forta nga oksidet e hekurit (hematit dhe
magnetit), respektivisht piqe të vogla nga oksidet e titanit (anatase dhe rutile), shih
figurën 3.3a.
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Figura 3.10 Distanca e dukshme e difuzionit të Fe në TiN (S0) në (a) gjendjen e siç-depozituar për
të marrë parasysh efektet e skajeve të kraterit GD-OES (XR), dhe pas trajtimit termik në (b) 600 dhe
(c) 650 oC (XHT).
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Figura 3.11 Distanca e dukshme e difuzionit të Fe në TiN (C0) në (a) gjendjen e siç-depozituar për
të marrë parasysh efektet e skajeve të kraterit GD-OES (XR), dhe pas trajtimit termik në (b) 600 dhe
(c) 650 oC (XHT).

3.2.5 Difuzioni i Fe në TiN (C0 dhe S0)
Në figurat 3.10 dhe 3.11 janë paraqitur shembuj të profileve GD-OES (të regjionit të
ndërfaqes V/S) të veshjeve TiN (S0) dhe respektivisht TiN (C0), ku është treguar
skematikisht distanca e dukshme e difuzionit të Fe në TiN për gjendjen e siç-depozituar,
XR, dhe pas trajtimit termik, XHT. Distanca efektive e Fe në TiN është përcaktuar sipas
metodës së përshkruar në Seksionin 2.4, respektivisht në pajtim me ekuacionin (2.1).
Pastaj, koeficientët e difuzionit, D, të Fe në veshjet individuale TiN (C0 dhe S0) për
secilën temperaturë eksperimentale janë llogaritur nga ekuacioni (2.2) për t = 2 h, dhe
janë paraqitur në Tabelën 3.4. Koeficientët e difuzionit të fituar në këtë mënyrë janë
përdorur për të përgatitur grafikun e Arrhenius (Figura 3.12). Faktori paraeksponencial, D0, është fituar nga ndërprejra e përqasjes lineare me ordinaten, ndërsa
energjia e aktivimit të difuzionit, Q, është fituar nga pjerrtësia, duke e përdorur
ekuacionin për koeficientin e difuzionit (1.17).
Energjitë e aktivimit, Q, faktorët para-eksponencial, D0, si dhe distancat
efektive të difuzionit të Fe në veshjet individuale TiN (C0 dhe S0) janë dhënë në Tabelën
3.4. Është evidente nga kjo tabelë se energjitë e aktivimit për difuzionin e Fe nga
substratet SS dhe CS në veshjet TiN janë identike (brenda limiteve të gabimit).
Megjithatë, faktori para-eksponencial për difuzionin e Fe nga substrati CS në veshjen
TiN është afërsisht katër herë më i lartë se sa nga substrati SS në veshjen TiN. Edhe
distancat efektive të difuzionit, të cilat shkallëzohen me koeficientët e difuzionit sipas
ekuacionit (2.2), tregojnë qartë se veshja TiN është një “barrierë më e mirë difuzioni”
kundrejt Fe nga substrati SS se sa nga substrati CS. Shihet qartë nga Tabela 3.4 se në
të gjitha temperaturat nën studim është XTiN (S0) ≈ ½·XTiN (C0).
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Tabela 3.4 Distancat efektive të difuzionit, X, koeficientët e difuzionit, D, faktori paraeksponencial, D0, dhe energjia e aktivimit, Q, për difuzionin e Fe në veshjet individuale
TiN (C0 dhe S0)
TiN (C0)
TiN (S0)
T [oC]
X [nm]
D [cm2·s-1]
X [nm]
D [cm2·s-1]
-14
500
180
1.125 × 10
90
2.813 × 10-15
-14
550
220
1.681 × 10
110
4.201 × 10-15
600
270
2.531 × 10-14
150
7.813 × 10-15
-14
650
360
4.500 × 10
170
1.003 × 10-14
700
210
1.531 × 10-14
-1
Q [kJ·mol ]
54 ± 5
53 ± 3
-11
D0 [cm2·s-1]
(4.6 ± 1.6)  10
(1.1 ± 0.2)  10-11
x

Temperatura (oC)
10-12

1000 800
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400
TiN (S0) - kjo tezë
TiN (C0) - kjo tezë
Sabitzer et al. (2015)
Grigorov et al. (1995)
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Figura 3.12 Koeficientët e difuzionit në formën e një grafiku Arrhenius për
difuzionin e Fe në veshjet TiN (C0 dheS0). Për qellime krahasimi janë treguar
edhe disa rezultate nga literatura, [23] dhe [26].

3.2.6 Parametrat e aktivimit të oksidimit të TiN (C0 dhe S0)
Rezultatet e trashësisë së oksideve, të nxjerra nga profilet GD-OES, janë përdorur për
të llogaritur parametrat e aktivimit të procesit të oksidimit për veshjet TiN (C0) dhe TiN
(S0). Konstanta e shpejtësisë së rritjes së oksidit, kp(T), është llogaritur nga të dhënat e
trashësisë së oksideve duke supozuar një rritje parabolike të shtresës oksiduese (që
vrojtohet shumë shpesh në literaturë për oksidimin e veshjeve TiN [17, 55]) sipas
ekuacionit (1.8), qe do të shenohet prap këtu për lehtësi të prezantimit të rezultateve

d ox2  4 k p (T )  t .

(3.1)

Këtu, dox është trashësia e shtresës oksiduese, kp(T) është konstanta e shpejtësisë në një
temperaturë të dhënë T, dhe t është koha e ekspozimit në ajër në temperaturën T, i.e.,
koha e oksidimit. Prandaj, kp(T) janë llogaritur nga vlerat dox në secilen temperaturë
eksperimentale për kohën t = 2 h. Për më shumë, energjia e aktivimit të procesit të
oksidimit është nxjerrë nga ekuacioni (1.9) i tipit të Arrhenius.
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Figura 3.13 paraqet grafikun e Arrhenius, i.e., log kp(T) në funksion të 1000/T, për
veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0) së bashku me të dhënat nga literatura për oksidimin e
TiN në ajër [17, 45, 135] dhe në oksigjen [19]. Nga ndërprerja me ordinatën dhe
pjerrtësia e drejtëzës është llogaritur faktori para-eksponencial, k0, dhe respektivisht
energjia e aktivimit, EA, të procesit të oksidimit. Rezultatet e konstantës parabolike të
shpejtësisë, kp(T), për secilën temperaturë të studiuar, dhe parametrat k0 dhe EA, për
veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0) janë treguar në Tabelën 3.5.
Faktori para-eksponencial, k0, dhe energjia e aktivimit të oksidimit, EA, e
veshjeve TiN (C0) dhe TiN (S0) shfaq dallime domethënëse, me sa duket si rezultat i
ndryshimeve të shkaktuara nga trajtimi termik. Megjithatë, këto vlera janë të
krahasueshme me vlerat e literaturës sipas vlerësimit të bërë nga Figura 3.13.
Tabela 3.5 Konstanta e shpejtësisë, kp(T), faktori para-eksponencial, k0, dhe energjia e
aktivimit të procesit të oksidimit, EA, e veshjeve TiN (C0) dhe TiN (S0).
Temperatura
TiN (C0)
TiN (S0)
[oC]
kp(T)
[cm2·s-1]

1.95  10-14
3.32  10-14
1.33  10-13
1.80  10-13
5.2  10-8
96 ± 17

500
550
600
650

k0 [cm2·s-1]
EA [kJ·mol-1]

1.00  10-14
6.42  10-14
1.75  10-13
3.54  10-13
3.7  10-5
140 ± 17

Xxxxxxxxx
Temperatura (oC)
10-9

800 700

600

500

TiN (S0) - kjo tezë
TiN (C0) - kjo tezë
Tompkins (1991)
Ichimura and Kawana (1993)
Wittmer et al. (1981)
Otani and Hofmann (1996)

10-10

kp (cm2/s)

400

10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

-1

1000/T (K )
Figura 3.13 Konstanta e shpejtësisë së rritjes së shtresës oksiduese e dhënë në formën e
një grafiku Arrhenius për oksidimin e TiN (S0) dhe TiN (C0) (500-650 oC). Për qëllime
krahasimi janë treguar edhe disa rezultate nga literatura, [19], [135], [45] dhe [17].

3.2.7 Diskutimi
Rezultatet e prezantuara demonstrojnë në mënyrë të qartë se teknika d.c. magnetron
sputer mund të përdoret për të depozituar në temperatura të ulta (~100 oC) veshje të
llojit TiN me strukturë kubike të tipit B1, mikrostrukturë kolumnare, sipërfaqe të
lëmuar dhe pamje të shkëlqyeshme ngjyrë ari. Morfologjia kolumnare e veshjeve
aktuale TiN (C0) dhe TiN (S0) i korrespondon strukturës së zones-T të modelit zonal
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strukturor (strukture zone model – SZM) sipas Thornton [136]. Është sugjeruar qe kjo
strukturë formohet në temperatura mesatare të depozitimit dhe shtypje të vogla të gazit
punues Ar. Morfologjia e zones-T e gjetur për veshjet aktuale TiN (C0) dhe TiN (S0) të
depozituata në temperatura të ulta mund të shpjegohet vetëm duke e marrë parasysh
efektin e tensionit të substratit gjatë depozitimit të veshjeve. Është e ditur qe tensioni i
substratit ka ndikim mjaft të madh në energjinë e joneve që e godasin sipërfaqen e
substratit ose të filmit në rritje. Sipas Messier et al. [137], i cili e ka modifikuar modelin
e Thornton-it duke e përfshirë aty edhe ndikimin e energjisë së atomeve bombarduese,
me rritjen e tensionit të substratit zona-T zgjerohet drejt temperaturave të ulta në llogari
të zones 1. Ky është rezultat i mobilitetit të detyruar të atomeve sipërfaqësore nga
bombardimi i joneve. Veshjet TiN kanë mikrostrukturë të dendur dhe kolumnare edhe
pas trajtimit termik në ajër deri në 700 oC, duke sugjeruar kështu për një stabilitet të
lartë termik të veshjeve TiN (C0 dhe S0) [23] (cf. figurat 3.7 dhe 3.8).
Veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0) janë depozituar nën kushte të ngjashme;
Rrjedhimisht ato shfaqin mikrostrukturë të ngjashme, i.e., përmasa kokrrizore të
krahasueshme, mikrodeformime dhe parametra të rrjetës të njëjta (cf. Tabela 3.3). Vlera
më e lartë e sforcimit të mbetur në veshjen TiN (S0) krahasuar me TiN (C0) është për
shkak të komponentës së sforcimit termik që krijohet gjatë ftohjes nga temperatura e
depozitimit dhe vlerave të ndryshme të koeficientëve të zgjerimit termik të veshjës TiN
dhe substrateve CS dhe SS. Në përgjithësi, çfarëdo veshje qe rritet në substrate në
temperatura të ngritura (TS) dhe pastaj ftohet deri në temperaturë të dhomës (qe është
edhe temperatura e matjes së sforcimit, TR) do të jetë nën ndikim e sforcimeve termike
për shkak të dallimit në koeficientët e zgjërimit termik (α) ndërmjet veshjes dhe
substratit. Nën supozimin e mos deformimit të substratit [138], sforcimi termik në
veshje mund të vlerësohet përmes shprehjes

T   EC   S   C  TS  TR  1   C  ,
1

(3.2)

ku EC dhe νC janë moduli i Young-ut dhe respektivisht numri i Poisson-it të veshjes; αS
dhe αC janë koeficientët e zgjerimit termik të substratit dhe respektivisht veshjes; TS
është temperatura e substratit ose e depozitimit, ndërsa TR = 25 oC është temperatura e
dhomës. Një veshje e depozituar në një temperaturë të ngritur shfaq sforcim kompresiv
(në shtypje) nëse është αS > αC, ndërsa sforcim tensil (në tërheqje) nëse αS < αC. Në
rastin kur është αS > αC, substrati tkurret më shumë se sa e bënë veshja (gjatë ftohjes
nga temperatura e depozitimit) dhe e ngjeshë veshjen për ta ruajtur pajtueshmërinë
dimenzionale [138]. Koeficientët e zgjerimit termik të TiN, CS dhe SS janë dhënë në
Tabelën 3.6, nga e cila shihet se koeficientët α të substrateve janë dukshëm më të mëdha
se sa të TiN. Si rrjedhim, sforcimet termike në veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0) janë
kompresive.
Veshjet aktuale TiN (S0) dhe TiN (C0) janë depozituar mbi substratet qëllimisht
të pangrohura, por meqenëse gjatë depozitimit substratet dhe filmi në rritje
bombardohen vazhdimisht me jone të shpejta, atome neutrale dhe elektrone sekondare,
temperatura është rritur në TS = ~100 oC. Duke i përdorur të dhënat e tabelës 3.6, TS –
TR = 75 oC dhe vlerat e ETiN = 450 GPa [123] dhe νTiN = 0.3 [124], atëherë nga ekuacioni
(3.2) për sforcimin termik në veshjet TiN (C0) dhe TiN (S0) fitojmë vlerat -0.08 dhe
respektivisht -0.38 GPa.
Në përgjithësi, sforcimi i mbetur në një veshje të rritur me teknikat PVD është
kombinim i sforcimit të brendshëm dhe sforcimit termik të cilat veprojnë në rrafshin e
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veshjës qe është paralel me kufirin ndarës (ndërfaqen) ndërmjet veshjes dhe substratit,
i.e.,  = i + T. Sforcimi i brendshëm, i, e ka origjinën nga proceset e rritjes, të cilat
janë ne varësi kryesisht të parametrave të depozitimit si presioni i gazit punës, tensioni
i substratit, mospërputhshmëria kristalore veshje/substrat, dhe lloji i depozitimit [60,
138]. Tabela 3.7 përmbledh të dhënat mbi sforcimin e mbetur dhe komponentet e tij
përkatëse të veshjeve TiN (C0) dhe TiN (S0), nga e cila shihet qartë se madhësia e
sforcimit të brendshëm në të dyja veshjet është identik (brenda saktësisë eksperimentale
të metodës), një rezultat i pritur duke qenë se veshjet C0 and S0 janë depozituar nën
kushte të ngjashme.
Tabela 3.6 Koeficienti i zgjerimit termik (α) i TiN, CS and SS
α [10-6 K-1]
9.4
11.1
17.2

Materiali
TiN
Substrati CS
Substrati SS

Referenca
[139]
[140]
[141]

Tabela 3.7 Sforcimi i mbetur,  (i përcaktuar përmes MAUD), sforcimi termik, T
(i llogaritur nga ekuacioni (3.2)), dhe sforcimi i brendshëm, i = - T, për veshjet
TiN (C0) dhe TiN (S0).
Veshja
TiN (C0)
TiN (S0)


[GPa]
-0.32(3)
-0.59(3)

T
[GPa]
-0.08
-0.38

i
[GPa]
-0.24(3)
-0.21(3)

Nga rezultatet e paraqitura, vihet re se trajtimi termik në ajër nga 500 deri 700
C çon në oksidimin e një pjese të TiN në kryesisht TiO2 (rutile). Në temperaturat
ndërmjet 500 dhe 650 oC janë gjetur me XRD edhe gjurmë të TiO2 (anatase). Anatase
nuk është detektuar më pas trajtimit termik në 700 oC, një rezultat që në përgjithësi
është në pajtim me të dhënat nga literatura. Anatase është një polimorf metastabil i TiO2
dhe transformohet në rutile me ngrohje në temperaturat ndërmjet 600 dhe 700 oC [19,
142].
o

Transformimi nga TiN në TiO2 ndodh me një ekspansion të madh vëllimor
(PBR = ~1.6); kjo prodhon plasaritje në kufirin ndërmjet oksidit dhe veshjes dhe
rrjedhimisht mund të ndodh delaminimi. Për veshjen TiN (S0) kurrfarë delaminimi nuk
është vërejtur deri në 700 oC. Në 800 oC, delaminimi i shtresës oksiduese ka ndodhur
në ndonjë fazë gjatë trajtimit termik duke e ekspozuar kështu materialin e freskët të
veshjës ndaj atmosferës oksiduese. Ky proces i delaminimit dhe oksidimit ka vazhduar
deri në konsumimin e plotë të veshjës, përfundimisht duke e ekspozuar substratin ndaj
atmosferës agresive oksiduese. Oksidimi i substratit pastaj ka vazhduar i pambrojtur
deri në përfundim të trajtimit termik. Tabloja e difraksionit të kësaj prove ka shfaqur
vetëm reflektime XRD me origjinë nga oksidet e hekurit. Për dallim nga veshja TiN
(S0), për veshjen TiN (C0) kurrfarë delaminimi nuk është vërejtur në 800 oC, por veshja
është oksiduar rëndë. Rezultatet e XRD dhe SEM/EDX sugjerojnë fort se veshja TiN
(C0) është oksiduar me shpejtësi duke çuar në formimin e një shtrese poroze oksiduese
TiO2 e cila nuk ka ofruar kurrfarë mbrojtje për substratin. Oksigjeni nga atmosfera ka
difuzur së brendshmi nëpër shtigjet e shpejta dhe shumë lehtë e ka arritur substratin. Në
të njëjtën kohë, hekuri nga substrati ka difuzuar së jashtmi deri në sipërfaqe dhe pa
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vështirësi ka reaguar me oksigjenin duke formuar okside të hekurit, të cilat kanë
vazhduar të rriten gjatë trajtimit termik dhe rrjedhimisht e kanë mbuluar tërë sipërfaqen.
Rezultatet e XRD kanë treguar se skorja e formuar përbëhet kryesisht nga hematiti dhe
magnetiti, dhe nga disa gjurmë të anatase dhe rutile.
Detektimi i anatase në temperaturën 800 oC ishte disi i papritur duke pasur
parasysh se transformimi fazor nga anatase në rutile (A-në-R) ndodh zakonisht
ndërmjet 600 dhe 700 oC [142]. Prezenca e elementeve të treta siç është Fe mund ta
ketë penguar transformimin nga A-në-R. Temperatura e mësymjes së transformimit
fazor nga A-në-R shpeshherë është raportuar të jetë ndikuar nga lloji dhe përqendrimi i
papastërtive të qëllimshme ose të paqëllimshme [142-145]. Hollerweger et al. [145]
kanë gjetur (për veshjet e tyre PVD (Ti, Al)N të oksiduara në ajër) temperatura të
transformimit A-në-R qe shkojnë deri në 950 oC. Është sugjeruar qe prezenca e
elementeve leguese të tilla si Al dhe N të ketë influencuar temperaturën e transformimit.
Koeficienti i difuzionit të Fe nga substrati CS në TiN për temperaturën 600 oC
është rreth 2.510-14 cm2·s-1, qe është në përputhje të mirë me vlerat e literaturës prej
3.210-14 cm2·s-1, të raportuar nga Sabitzer et al. [23] për difuzionin e Fe nga mbishtresa prej hekuri të pastër në TiN, dhe prej 4.010-14 cm2·s-1, të raportuar nga
Grigorov et al. [26] për difuzionin e Fe nga substrati prej hekuri të pastër në shtresat
bufer TiN. Sipas figurës 3.12, koeficientët e difuzionit të Fe nga substrati CS në TiN
janë të krahasueshme me ato të raportuara nga Grigorov et al. [26] për të gjitha
temperaturat nën studim. Gjithashtu, edhe energjia e aktivimit, 54 kJ·mol-1, dhe faktori
para-eksponencial, 4.610-11 cm2·s-1, janë në përputhje të mirë me ato të raportuara nga
[26], i.e., 46 kJ·mol-1 dhe respektivisht 1.410-11 cm2·s-1. Duhet të theksohet këtu se
koeficientët e difuzionit të Fe nga substrati SS në TiN janë afërsisht 4 herë më të vogla
se sa ato të Fe nga CS në TiN dhe ato të raportuara nga [26], për të gjitha temperaturat
nën studim, dhe – siç tregon trendi ne figurën 3.12 dhe duke supozuar asnjë ndryshim
në mekanizmin e difuzionit – janë më të vegjël edhe se ato të raportuara nga [23] deri
në rreth 1000 oC. Këto rezultate tregojnë shumë qartë se veshja TiN është shumë me
efikase si një “barrierë difuzioni” kundrejt Fe nga çeliku inoks sesa nga hekuri i pastër
apo çeliku karbon.
Në përgjithësi, mekanizmat e mundshëm të difuzionit janë bulk difuzioni
përbrenda kokrrizave, difuzioni përgjatë kufijve kokrrizor, difuzioni sipërfaqësor në
boshllëqe dhe vrimëza dhe difuzioni përgjatë dislokimeve në kokrriza [24]. Vlera e
vogël e energjisë së aktivimit për difuzionin e Fe në TiN (veshjet C0 dhe S0), ~50
kJ·mol-1, sugjeron se kemi të bëjmë me difuzionin nëpër defekte mikroskopike siç janë
kufijtë kokrrizor. Është me rëndësi të përmendet këtu se energjitë e aktivimit të gjetura
për difuzionin e Fe në TiN (C0 dhe S0) janë më të larta kur krahasohen me p.sh.
energjinë e aktivimit të difuzionit të Si (31 kJ·mol-1) [24], dhe Al (30 kJ·mol-1) [25] në
TiN, por janë dukshëm më të vogla kur krahasohen me energjinë e aktivimit të
difuzionit të C (108 kJ·mol-1) [23], Cr (62 kJ·mol-1) [23], Ni (121 kJ·mol-1) [146] dhe
Cu (427 kJ·mol-1) [147] në TiN.
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Në këtë seksion raportohet mbi rezultatet e veshjeve TiN të depozituara në substratet
SS në temperaturën TS = 400 oC, të cilave në vijim do t’i referohemi si veshjet TiN (S+).
Parametrat e depozitimit për veshjet TiN (S+) kanë qenë të njëjta sikurse për veshjet
TiN (S0) (të raportuara më herët në Seksionin 3.2) përveç temperaturës së substratit
gjatë procesit të depozitimit. Temperatura shumë më e lartë e substratit (TS = 400 oC) e
përdorur gjatë rritjes së veshjeve TiN (S+) është pritur të japë karakteristika
mikrostrukturore dhe sforcim të mbetur shumë më të ndryshme krahasuar me veshjet
TiN (S0) të cilat janë depozituar në TS ≤ ~100 oC.
Grigorov et al. [24] e ka studiuar efikasitetin e shtresës TiN si një barrierë e
mundshme difuzioni për Si, dhe ka gjetur qe mikrostruktura e TiN ka ndikime të forta
në sjelljen e difuzionit të Si. Si ka konstantë difuzioni shumë më të lartë në shtresën
TiN me mikrostrukturë të hapur kolumnare dhe boshllëqe se sa në shtresën TiN me
strukturë të dendur dhe shumë mirë të paketuar. Struktura e hapur kolumnare me
boshllëqe ka ofruar më shumë rrugë të shpejta (qark-shkurta) për difuzionin e Si.
Gjithashtu, është shumë mirë e dokumentuar qe mikrostruktura e veshjës mund të
ndikojë në konstantën e shpejtësisë dhe energjinë e aktivimit të procesit të oksidimit
[17, 54, 148], p.sh., struktura kolumnare ka një konstantë më të lartë të shpejtësisë se
sa ajo e strukturës kokrrizore. Kështu, dukej e dëshirueshme që të studiohet efekti i
mikrostrukturës në karakteristikat e sipërfaqes dhe ndërfaqes së veshjeve të trajtuara
termikisht TiN të depozituara në substratet SS. Në këtë rast mikrostruktura është
kontrolluar përmes temperaturës së substratit, pra, janë krahasuar veshjet TiN (S+) të
depozituara në 400 oC dhe veshjet TiN (S0) të depozituara në ~100 oC, të cilat kanë
treguar karakteristika mikrostrukturore dhe sforcime të mbetura të ndryshme.
Karakteristikat e sipërfaqes dhe ndërfaqes së veshjeve TiN (S+) të ekspozuara
në temperatura të larta në ajër janë studjuar me një seri eksperimentesh. Adresime të
shpeshta do t’i bëhen veshjeve TiN (S0) për të nxjerrë në pah dallimet dhe ngjashmëritë
me veshjet TiN (S+), dhe po ashtu për të lehtësuar diskutimet. Trajtimet termike në ajër
të veshjeve TiN (S+) janë kryer në temperaturat, T, ndërmjet 500 dhe 750 oC (në hapa
prej 50 oC), dhe për kohë të ekspozimit, t, që shkojnë nga 1 deri 16 h.
Rezultatet e matjeve me metodën BC kanë treguar se veshjet e siç-depozituara
TiN (S+) kanë trashësi që shtrihet ndërmjet 2.8 dhe 4.2 μm, me një papërcaktueshmëri
të matjes prej ±0.2 m. Veshjet e siç-depozituara kanë shfaqur sipërfaqe relativisht të
lëmuara me pamje ngjyrë ari, që është tipike për veshjet PVD TiN me përbërje
stoikiometrike dhe gati-stoikiometrike [49, 50].
3.3.1 Mikrostruktura dhe sforcimi i mbetur
Mikrostruktura dhe sforcimet e mbetura të veshjeve TiN (S+) dhe TiN (S0) në gjendjën
e siç-depozituar janë studjuar me metodën GA-XRD. Analiza e profileve GA-XRD
është bërë me softin MAUD sipas procedurës së përshkruar në Seksionin 2.5. Figurat
3.14 dhe 3.15 tregojnë profilet e përpunuara të difraksionit, ndërsa Tabela 3.8 liston
rezultatet e analizës Rietveld me MUAD, të veshjeve TiN (S+) dhe respektivisht TiN
(S0). Diferenca ndërmjet profileve eksperimentale dhe të llogaritur tregon për një
rafinim të mirë, duke demonstruar kështu se modelet e përdorura mikrostrukturore kanë
qenë të sakta.
xx
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Tabela 3.8 Parametri i rrjetës pa sforcim, a0, përmasa e kokrrizës, D, mikrodeformimi, r.m.s.,
sforcimi i mbetur, , dhe parametrat residual R, të veshjeve TiN (S+) dhe TiN (S0) të fituara
përmes analizës Rietveld duke e përdorur softin MAUD.
Veshja
TiN (S+)
TiN (S0)

a0
[nm]
0.4238(3)
0.4244(2)

D
[nm]
235(10)
58(2)

r.m.s.



[ 10-3]
2.03(2)
2.66(3)

[GPa]
-1.59(3)
-0.59(3)

Rwp
[%]
16.3
14.8

Rexp
[%]
10.8
10.2

Figura 3.14 Profilet e difraksionit të veshjes TiN (S+) në gjendjën e siç-depozituar pas
përpunimit Rietveld në MAUD. Simbolet e kaltërta paraqesin të dhënat eksperimentale;
vija e zezë e plotë paraqet profilin e llogaritur. Vijat e indeksuara janë për fazën TiN.

Figura 3.15 Profilet e difraksionit të veshjes TiN (S0) në gjendjën e siç-depozituar pas
përpunimit Rietveld në MAUD. Simbolet e kaltërta paraqesin të dhënat eksperimentale;
vija e zezë e plotë paraqet profilin e llogaritur. Vijat e indeksuara janë për fazën TiN.

Është e qartë nga rezultatet e Tabelës 3.8 se temperatura e substratit gjatë
depozitimit ka ndikime të forta në karakteristikat mikrostrukturore dhe sforcimin e
mbetur të veshjeve TiN. Përmasa mesatare e kokrrizave në TiN (S+) është afërsisht
katër herë më e madhe se sa në TiN (S0), ndërsa rezultatet e mikrodeformimit (qe është
një përgjithësim për efektet e kombinuara të disa defekteve) tregojnë qe TiN (S +)
përmban dukshëm më pak “defekte” se sa TiN (S0). Sforcimi i mbetur në të dyja veshjet
është kompresiv, por në TiN (S+) është afërsisht tri herë më i madh krahasuar me TiN
(S0). Parametrat e rrjetës së TiN (S+) dhe TiN (S0) janë (brenda saktësisë eksperimentale
të metodës) të barabartë me bulk standardin TiN (0.4242 nm [81]).
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Figura 3.16 Profilet GD-OES të veshjeve TiN (S+) në (a) gjendjen e siç-depozituar, dhe pas
trajtimit termik në ajër në (b) 500 oC për 16 h, (c) 600 oC për 16 h, (d) 650 oC për 16 h, (e)
700 oC për 1 h, dhe (f) 700 oC për 4 h. FO paraqet frontin e oksidimit.

3.3.2 Analiza kimike me GD-OES. Difuzioni i Fe në TiN (S+)
Figura 3.16 tregon disa profile tipike GD-OES të përqendrimit sipas thellësisë të
veshjeve TiN (S+) në gjendjen e siç-depozituar dhe pas trajtimit termik në ajër në
temperatura dhe për kohë të zgjedhura. Nga figura shihet qartë se profili i përqendrimit
të nitrurit është relativisht uniform në thellësi, dhe me raport atomik azot-mbi-titan afër
vlerës stoikiometrike, i.e., [N]/[Ti] = 1.00 ± 0.05, qe siç duket ruhet edhe në shtresën e
mbetur nitrure të provave të trajtuara termikisht. Në gjendjën e siç-depozituar
kontaminimi me oksigjen është në mesatare rreth 3 at.%., qe është shumë më i vogël se
sa i veshjeve TiN (S0). Veshjet e siç-depozituara shfaqin një ndërfaqe relativisht të
mprehtë veshje/substrat (V/S). Gjerësia e dukshme e ndërfaqes është rreth 1.5 μm dhe
është e shkaktuar kryesisht nga efektet e skajeve të kraterit GD-OES. Gjithashtu, shihet
se elementet e substratit janë rrepsisht të kufizuara në substrat dhe gjatë depozitimit nuk
ndodh difuzioni i këtyre elementeve në TiN.
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Figura 3.17 Diagrama e bashkëveprimit për ndërdifuzionin ndërmjet veshjes dhe
substratit të provave TiN (S+). Katrorët e hapur tregojnë rastet pa ndërdifuzion (pa
ndryshime). Katrorët gjysmë të mbushur tregojnë rastet kur ndodh ndërdifuzioni.

Nga profilet e GD-OES ishte gjithashtu e qartë se ndërdifuzioni ndërmjet
veshjes dhe substratit ndodh vetëm në T = 600 oC për t > 3 h, në T = 650 oC për t > 2 h,
dhe në T = 700 dhe 750 oC për çdo t të hulumtuar. Këto rezultate demonstrojnë në
mënyrë të qartë se jo vetëm temperatura por edhe kohëzgjatja e trajtimit termik ka
ndikim në karakteristikat e ndërfaqes së veshjeve TiN (S+). Duke i krahasuar këto
rezultate për veshjet TiN (S+) me rezultatet e veshjeve TiN (S0), për të cilat
ndërdifuzioni është vërejtur që në 500 oC, mund të përfundohet qe mikrostruktura e TiN
ka ndikime të forta në karakteristikat e ndërfaqes dhe ndërdifuzionit të elementeve.
Figura 3.17 jep në mënyrë skematike diagramën e bashkëveprimit në kuptim të zonave
të temperaturës dhe kohës ku ndodh ndërdifuzioni ndërmjet veshjes dhe substratit.
Distancat e difuzionit të Fe në TiN (S+) (të korrigjuara për distancën referente)
janë llogaritur sipas ekuacionit (2.1), për të gjitha temperaturat dhe kohët e trajtimit
termik për të cilat është vërejtur një ndërdifuzion i konsiderueshëm (cf. Figura 3.17);
Distancat efektive të difuzionit të fituara në këtë mënyrë janë dhënë në Tabelën 3.9.
Pastaj, koeficienti i difuzionit të Fe nga substrati SS në TiN është llogaritur nga
ekuacioni (2.2) për temperaturat 600, 650 dhe 700 oC. Koeficientet e difuzionit të
llogaritur në këtë mënyre (të dhëna në Tabelën 3.9) janë përdorur për të ndërtuar
grafikun Arrhenius (Figura 3.18) dhe është bërë përqasja lineare me metodën e
katrorëve më të vegjël. Nga ndërprerja e drejtëzës së fituar me ordinatën është llogaritur
faktori para-eksponencial, D0 = (2.2 ± 1.3)  10-6 cm2·s-1, ndërsa nga pjerrtësia e
drejtëzës është llogaritur energjia e aktivimit të difuzionit, EA = (156 ± 18) kJ·mol-1,
duke e përdorur ekuacionin për koeficientin e difuzionit (1.17).
x

Tabela 3.9 Distancat efektive të difuzionit, X, dhe koeficienti i
difuzionit, D, të Fe në TiN (S+) në temperaturat 600, 650 dhe 700 oC.
Temperatura
[oC]
600
650

700

Koha
[h]
9
16
4
9
16
1
3
4

X = XHT – XR
[nm]
80
130
130
170
250
80
180
220

x

60

D
[cm2·s-1]
1.04  10-15
2.68  10-15
9.62  10-15
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Figura 3.18 Grafiku Arrhenius për difuzionin e Fe në veshjet TiN (S+). Për qëllime
krahasimi janë dhënë edhe rezultatet e TiN (S0) dhe nga literature, [23] dhe [26].

3.3.3 Përqëndrimi i azotit dhe oksigjenit në shtresat oksiduese. Sjellja ndaj
oksidimit.
Siç mund të shihet në figurën 3.16, trajtimi termik në ajër i veshjeve TiN (S+) çon në
formimin e një shtrese oksiduese trashësia e së cilës rritet me temperaturën dhe kohën
e trajtimit termik. Ndërfaqja oksid/nitrur është relativisht e mprehtë me shtresën nitrure
praktikisht të paprekur nën shtresën oksiduese, një rezultat që është konfirmuar edhe
nga vrojtimet me SEM. Studimet mbi oksidimin e TiN në ajër [17, 45, 54, 135] dhe
oksigjen [19, 55, 149, 150] kanë zbuluar se një shtresë oksiduese prej TiO2 rritet mbi
veshjen TiN sipas një varshmërie parabolike me kohën (√t), duke nënkuptuar kështu qe
oksidimi i TiN është një proces i cili është i limituar nga difuzioni. Difuzioni i oksigjenit
nga atmosfera nëpër shtresën paraprakisht të rritur oksiduese deri te kufiri i reaksionit
(ndërfaqja oksid/nitrur), ku gradualisht e zëvendëson azotin për të formuar okside të
titanit, është diskutuar si mekanizmi sipas të cilit ndodh oksidimi i TiN. Gjatë oksidimit,
azoti i zëvendësuar tenton të difuzoj nga kufiri i reaksionit përmes shtresës oksiduese
deri në atmosferë [17, 19, 45, 150].
Profilet e GD-OES japin prova të pranisë së azotit në shtresat oksiduese, qe
është rreth 10 at.% në 500 oC dhe më pak se 1.5 at.% në 700 oC. Figura 3.19 tregon
ndryshimin e përqendrimit të azotit në shtresën oksiduese në funksion të temperaturës
së trajtimit termik në ajër dhe kohës së ekspozimit. Trajtimi termik në ajër i TiN çon në
lirimin e azotit në ndërfaqen oksid/nitrur. Procesi qe është përgjegjës për lirimin e azotit
besohet qe është reaksioni termikisht i aktivizuar i TiN me O2 [57]
TiN  O 2  TiO2  1 N 2 ,
2

G 0  582 kJ / mol

(3.3)

Azoti i liruar gjatë trajtimit termik mund të akumulohet dhe të krijoj pore përmes
difuzionit rrugë-shkurtër dhe kalimit në gjendje të gaztë N2. Me sa duket, në
temperatura të ulëta, azoti ka mbetur ende i bllokuar në njëfarë sasie brenda shtresës
oksiduese. Megjithatë, azoti është liruar pothuajse tërësisht në atmosferë në temperatura
më të larta (me më pak se 1.5 at.% azot të mbetur në 700 oC) me gjasë për shkak të
rritjes së konstantës së difuzionit të N. Një zhvillim i ngjashëm i azotit gjatë trajtimit
termik në ajër ose oksigjen të veshjeve PVD TiN është raportuar shpesh në literaturë
[150-153]. Sipas Knight [154], formimi i poreve përmes evoluimit të azotit gjatë
trajtimit termik në ajër mund të rezulton edhe në një degradim mikrostruktural të
veshjeve PVD TiN.
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Figura 3.19 Përqendrimi i azotit në shtresën oksiduese
të veshjeve të trajtuara termikisht TiN (S+).

Profilet e GD-OES kanë qenë shumë të dobishme në vlerësimin e trashësisë së
shtresës oksiduese të veshjeve TiN (S+), të cilat më pas janë përdorur për të përshkruar
kinetiken e rritjes së shtresës oksiduese (do të paraqitet së shpejti). Megjithatë, sipas
profileve GD-OES, raporti atomik [O]/[Ti] në shtresën oksiduese duket se është më i
lartë nga sa pritej. Kjo është veçanërisht e theksuar në rastet e shtresave oksiduese më
të trasha, pra, për veshjet e trajtuara termikisht në temperatura më të larta dhe për kohë
më të gjata të ekspozimit. Në këto shtresa raporti atomik [O]/[Ti] është afërsisht 4, shih
figurat 3.16c-f, duke sugjeruar në dukje qe shtresa oksiduese me përbërje TiO4
formohen gjatë trajtimit termik në ajër të veshjeve TiN (S+). Megjithatë, matjet XRD
kanë treguar se në secilin rast gjatë trajtimit termik në ajër të TiN (S+) formohet shtresa
oksiduese me stoikiometri TiO2.
Mospërputhja në dukje ndërmjet rezultateve të XRD dhe GD-OES është
zgjidhur duke bërë matje ndihmëse me EPMA/WDX (electron probe micronalysis with
wavelenght-dispersive X-ray spectroscopy) mbi sipërfaqen e veshjes TiN (S+) të
trajtuar termikisht në ajër në temperaturën 700 oC për 4 orë. Arsyeja për zgjedhjen e
kësaj prove për matje me EMPA/WDX është se tregon sasinë më të vogël të azotit të
mbetur në shtresën oksiduese (cf. Figura 3.19), ashtu qe çfarëdo efekti qe azoti mund
të ketë në rezultatin e matjes është i minimizuar. Për më tepër, shtresa oksiduese e kësaj
prove është aq e trashë (~5.1 m) sa për të përjashtuar çfarëdo efekti të mundshëm në
rezultatin e matjes nga nën-shtresa e mbetur TiN, qe përndryshe do të jepte lexime të
rreme nga Ti. Para matjeve me EPMA, prova është pastruar në mënyrë ultrasonike për
5 minuta në një përzierje prej etanoli dhe acetoni dhe pastaj i është nënshtruar tharjës.
Matjet EPMA pastaj janë realizuar në 41 pozita të shpërndara në mënyrë të rastësishme
mbi sipërfaqen e provës. Rezultatet e EPMA tregojnë se shtresa oksiduese përmban 66
± 1 at.% oksigjen dhe 34 ± 1 at.% titan, qe është (brenda saktësisë eksperimentale të
metodës) e njëjtë me atë të komponimit stoikiometrik TiO2. Ky rezultat është në
përputhje të plotë me rezultatet e XRD. Raporti atomik në dukje më i lartë [O]/[Ti] i
vërejtur në profilet GD-OES nuk e pasqyron raportin (përbërjen) e vërtetë të shtresës
oksiduese. Në fakt, nga profilet e përqendrimit GD-OES rezulton qe niveli i Ti në
shtresat oksiduese është i ndikuar nga niveli i O. Disa nga shpjegimet e mundshme për
përqendrimin e lartë të oksigjenit në shtresat oksiduese do të ishin: përçueshmëria e
keqe elektrike e TiO2, ashpërsia e lartë e sipërfaqes ose poroziteti i lartë, qe qojnë në
një sjellje të çuditshme sputerimi gjatë matjes GD-OES të provës së oksiduar.
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3.3.4 Morfologjia tërthore
Figura 3.20 tregon disa mikrografi tërthore SEM të veshjeve TiN (S+) në gjendjen e siçdepozituar dhe pas trajtimit termik në ajër. Veshja e siç-depozituar (Figura 3.20a) është
e karakterizuar nga një mikrostrukturë e dendur dhe kolumnare, qe është tipike për
veshjet TiN të depozituara me teknikat PVD [17, 54, 58, 154]. Është e qartë se trajtimi
termik në ajër e ka transformuar një pjesë të veshjes në oksid të titanit (Figura 3.20bd), trashësia e të cilit rritet me temperaturën dhe kohën e ekspozimit. Një ndërfaqe
relativisht e mprehtë vërehet ndërmjet regjionit të veshjes së mbetur TiN dhe oksidit te
formuar nga veshja, qe është në përputhje të plotë me rezultatet GD-OES të prezantuara
më herët. Një morfologji e ngjashme tërthore është raportuar shpesh në literaturë për
veshjet TiN të trajtuara termikisht në ajër [17, 54, 154]. Pas trajtimit termik në ajër të
TiN (S+), shtresa e mbetur nitrure ende shfaqë një mikrostrukturë të dendur dhe
kolumnare duke sugjeruar kështu për një stabilitet të lartë termik [23]. Shtresa
oksiduese, nga ana tjetër, është poroze dhe jo-uniforme përgjatë trashësisë së saj. Siç
duket, poret janë shumë më të vogla afër ndërfaqes oksid/nitrur dhe shkojnë duke u
rritur në madhësi në drejtim të sipërfaqes. Sipas Franck et al. [57], i cili e ka studjuar
modifikimin sipërfaqësor të veshjeve PVD TiN me energji të përqendurar solare,
zhvillimi i morfologjisë poroze jo-uniforme në shtresat oksiduese është një tregues i
fortë se poret fillimisht formohen afër ndërfaqes oksid/nitrur dhe me ecurinë e trajtimit
termik vazhdojnë të rriten ndjeshëm në drejtim të sipërfaqes ndërsa fronti oksidues
lëvizë më tutje nga brenda.

Figura 3.20 Mikrografitë SEM të prerjeve të poliruara tërthore të veshjeve TiN (S+) në (a)
gjendjen e siç-depozituar, dhe pas trajtimit termik në ajër në (b) 700 oC për 1 h (c) 700 oC
për 2 h dhe (d) 750 oC për 1 h. Subs. paraqet substratin SS.
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3.3.5 Përbërja fazore
Figura 3.21 tregon profilet XRD të veshjeve TiN (S+) në gjendjen e siç-depozituar dhe
pas trajtimit termik në ajër në temperatura dhe për kohë të ndryshme. Veshjet e siçdepozituara janë kristalizuar në fazën TiN me strukturë kubike të tipit B1. Pas trajtimit
termik në ajër, XRD ka detektuar fazat B1 TiN dhe TiO2 (rutile). Prezenca e
reflektimeve nga TiO2 tregon qe trajtimi termik në ajër e transformon një pjesë të
veshjës në okside të titanit, sasia e të cilave rritet me rritjen e temperaturës dhe kohës
se ekspozimit. Edhe gjurmë të TiO2 (anatase) janë detektuar nga XRD deri në njëfar
temperature dhe kohe të ekspozimit. Figura 3.22 e jep në mënyrë skematike përbërjen
e shtresës oksiduese në funksion të temperatures së trajtimit termik dhe kohës së
ekspozimit. Nga kjo figurë shihet qartë se jo vetëm temperatura e trajtimit termik por
edhe koha e ekspozimit në ajër ka ndikim në përbërjen fazore të shtresës oksiduese. Në
mënyrë të dukshme shihet se anatase transformohet në rutile në T = 600 oC për t > 3h,
në T = 650 oC për t > 2 h, dhe në T ≥ 700 oC për çfardo t. Temperaturat për të cilat
ndodh transformimi fazor anatase-në-rutile, të vrojtuara këtu për veshjet e trajtuara
termikisht TiN (S+), janë në përputhje të plotë me literaturën [19, 142].
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Figura 3.21 Profilet XRD -2 të veshjeve TiN (S+) pas trajtimit termik në ajër në (a) 500,
(b) 550, (c) 600, (d) 650, dhe (e) 700 oC për kohët e shënuara; (f) Profilet XRD pas trajtimit
termik nga 500 deri 750 oC për 1 h; sic-dep. paraqet veshjen e siç-depozituar. Pozitat e piqeve
për fazat TiN, TiO2 (rutile), TiO2 (anatase) dhe substrati SS janë marrë nga ICDD (manuali
PDF-2) [81].
a
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Figura 3.22 Paraqitje skematike e përbërjes fazore të shtresës oksiduese
pas trajtimit termik në ajër të veshjeve TiN (S+), në funksion të
temperaturës dhe kohës së ekspozimit. Simbolet gjysmë të mbushura
tregojnë Rutile + gjurmë të Anatase në shtresën oksiduese. Simbolet e
hapura tregojnë vetëm Rutile në shtresën oksiduese.

Profilet -2 XRD të veshjeve të trajtuara termikisht TiN (S+) tregojnë qe pjesa
e mbetur e pa-reaguar e veshjës ka strukturë kubike të tipit B1 (ngjashëm si veshja e
siç-depozituar), vetëm se të gjitha piqet e difraksionit janë të zhvendosura nga këndet e
vogla të difraksionit në raport me gjendjen e siç-depozituar, shih figurën 3.21.
Zhvendosja nga këndet e vogla të difraksionit nënkupton se parametri i rrjetës së TiN
është rritur në raport me gjendjen e siç-depozituar. Rritja më e madhe e llogaritur e
parametrit të rrjetës është rreth 0.3%. Efekte të ndryshme mund të kenë ndikuar në
rritjen e parametrit të rrjetës, disa prej të cilave janë dhënë në vazhdim.


Oksigjeni i inkorporuar në pozitat ndërnyjore mund të qoj në rritjen e parametrit të
rrjetës. Nga rezultatet GD-OES (cf. Figura 3.16) shihet se pjesa e mbetur e pareaguar e veshjes përmban një sasi të konsiderueshme të oksigjenit. Zëvendësimi i
azotit me oksigjen në pozitat normale të TiN nuk mund të merret parasysh sepse
kjo do të qoj në zvogëlim të parametrit të rrjetës, qe është e kundërta e asaj që është
gjetur nga XRD. Pjesa më e madhe e oksigjenit besohet së është inkorporuar në
hapësirat ndërmjet kokrrizave;



Transformimi i TiN në TiO2 gjatë trajtimit termik në ajër në temperatura të larta
çon në krijimin e sforcimeve në shtresën e mbetur të pa-reaguar nitrure. Këto janë
sforcimet e rritjes, të krijuara si rezultat i dallimeve të mëdha në vëllimin molar të
TiN (11.4 cm3·mol-1) dhe TiO2 (18.9 cm3·mol-1), dhe sforcimet termike qe krijohen
gjatë ftohjes nga temperatura e trajtimit termik si rezultat i mospërputhjes në
koeficientët e zgjerimit termik të substratit, veshjes dhe oksidit të formuar. Në rastin
tonë, përshkrimi i llojit dhe madhësisë së sforcimit është shumë i vështirë.
Megjithatë, zhvendosja e piqeve të difraksionit të TiN nga këndet e vogla është një
tregues i qartë qe shtresa e mbetur e pa-reaguar e TiN mund të jetë nën ndikimin e
një sforcimi kompresiv. Zhvendosja e piqeve të difraksionit nga këndet e vogla dhe
rritja konsekuente e parametrit të rrjetës së veshjeve TiN për shkak të sforcimit të
mbetur kompresiv është raportuar në literaturë [12].
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Figura 3.23 Profilet GD-OES të oksigjenit të veshjeve TiN (S+) pas trajtimit termik në ajër
në 700 oC nga 1 deri 4 h. Pozita e shigjetave tregon trashësinë e oksideve për secilin rast.

3.3.6 Kinetika e oksidimit të veshjeve TiN (S+)
Në këtë tezë, trashësia e shtresës oksiduese është përcaktuar nga profilet GD-OES si
thellësia nga sipërfaqja e provës ku përqendrimi i oksigjenit bie në 50% të vlerës së saj
maksimale. Figura 3.23 tregon shembuj të profileve të përqendrimit të oksigjenit për
veshjet TiN (S+) pas trajtimit termik në ajër në 700 oC për 1, 2, 3 dhe 4 h. Pozita e
shigjetave tregon trashësinë e shtresës oksiduese për secilin rast. Është e qartë nga kjo
figurë se me rritjen lineare të kohës së ekspozimit termik trashësia e shtresës oksiduese
rritet në mënyrë jo-lineare. Varshmëri e ngjashme është vërejtur edhe për temperaturat
nga 500 deri 650 oC. Analiza e të dhënave të trashësisë ka treguar se rritja e shtresës
oksiduese ka një varshmëri parabolike me kohën, duke lënë të kuptohet se oksidimi i
TiN (S+) është i limituar nga difuzioni. Difuzioni i oksigjenit nga atmosfera nëpër
shtresën paraprakisht të formuar oksiduese propozohet si mekanizmi sipas të cilit ndodh
oksidimi i TiN (S+). Kështu, ekuacioni i cili e përshkruan rritjen e shtresës oksiduese të
veshjeve TiN (S+) mund të shkruhet si
2
dox
 4  k pt .

(3.4)

Këtu, dox është trashësia e oksidit, t është koha e ekspozimit në ajër ose e oksidimit të
veshjes, dhe kp është konstanta parabolike e shpejtësisë. Meqenëse oksidimi i TiN është
një proces i aktivizuar termikisht i tipit Arrhenius, konstanta parabolike e shpejtësisë
jepet me shprehjën

k p  ko exp  EA RT 

(3.5)

ku T është temperatura në [K], R është konstanta e gazit, ko është faktori paraeksponencial, dhe EA është energjia e aktivimit të oksidimit. Në literaturë [17, 19, 54],
llogaritja e faktorit para-eksponencial dhe energjisë së aktivimit zakonisht bëhet në dy
hapa. Në hapin e parë punohet grafiku i katrorit të trashësisë së shtresës oksiduese në
funksion të kohës së oksidimit për secilën temperaturë të trajtimit termik. Pastaj,
konstantet parabolike të shpejtësisë, kp, për secilen temperaturë të studiuar, llogariten
nga pjerrësia e drejtëzave të cilat më së miri i përqasen rezultateve eksperimentale të
trashësisë, duke përdorur ekuacionin (3.4). Në hapin e dytë punohet grafiku i log kp në
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funksion të 1000/T, që zakonisht ka varshmëri lineare me pjerrtësi negative, dhe bëhet
përqasja lineare me metodën e katrorëve më të vegjël. Nga ndërprerja e drejtëzës me
ordinatën llogaritet faktori para-eksponencial, ko, ndërsa nga pjerrtësia llogaritet
energjia e aktivimit të procesit të oksidimit, EA, duke e përdorur ekuacionin (3.5).
Në këtë tezë, megjithatë, është përdorur një metodë më e drejtpërdrejtë dhe
praktike për të vlerësuar parametrat e aktivimit të oksidimit të TiN (S+). Sipas kësaj
metode bëhet një përqasje (fitting) e vetme e të gjitha të dhënave të trashësisë
drejtpërdrejtë me ekuacionin

d ox  a exp  b T t 1 2

(3.6)

duke i rafinuar parametrat a dhe b, deri sa ekuacioni i përshkruan më së miri të gjitha
të dhënat e trashësisë. Procedura e përqasjes është realizuar në softin GraphPad Prism
(ver. 6.01), qe është një soft për analizë të të dhënave dhe paraqitje grafike. Përqasja
me GraphPad Prism ka dhënë këto vlera për parametrat e rafinuar: a = 5,408 m·s-1/2
dhe b = 11,425 K. Kështu, ekuacioni i cili e përshkruan kinetiken e oksidimit të
veshjeve TiN (S+) është:

dox  5,408  106 exp  11,425 T t1 2 .

(3.7)

Në ekuacionin (3.7), dox, T, dhe t janë dhënë në [m], [K], dhe respektivisht [s].
Trashësitë e oksideve të përcaktuara në mënyrë eksperimentale dhe lakoret e fituara nga
ekuacioni (3.7) janë paraqitur në figurën 3.24, nga e cila shihet qartë se ka një
pajtueshmëri të shkëlqyer. Ekuacioni (3.6) është vetëm një kombinim i ekuacioneve
(3.4) dhe (3.5), dhe si rrjedhim ndërmjet parametrave a dhe b dhe parametrave të
aktivimit k0 dhe EA ekziston kjo mardhënie: a = (4·k0)1/2 dhe respektivisht b = EA/2R.
Në këtë mënyrë, faktori para-eksponencial dhe energjia e aktivimit e llogaritur me anë
të kësaj metode të drejtpërdrejtë janë: k0 = (7.3 ± 1.3)  10-2 cm2·s-1 dhe respektivisht
EA = (190 ± 8) kJ·mol-1.

Figura 3.24 Trashësia e oksideve e përcaktuar nga profilet e thellësisë GD-OES
(simbolet) dhe të llogaritura me ekuacionin (3.7) (vijat e plota dhe të ndërprera), për
veshjet TiN (S+). Për më shumë detaje, shih tekstin.
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Për të kontrolluar besueshmërinë e metodës së drejtëpërdrejtë, një veshje TiN
(S+) është trajtuar termikisht në ajër për 1 h në 750 oC, qe është temperaturë më e lartë
se rangu i temperaturave (500-700 oC) të përdorura gjatë nxjerrjës së ekuacionit (3.7).
Trashësia e shtresës së formuar oksiduese, e matur nga profili i GD-OES, është treguar
në figurën 3.24 me simbol të mbushur, nga ku shihet qartë se ekuacioni (3.7) e ka
parashikuar me saktësi trashësinë e oksidit (vija e ndërprerë). Në figurën 3.24 janë
vizatuar edhe disa vija të tjera të parashikuara (675 dhe 725 oC), të cilat mund të jenë
me rendësi për aplikime teknologjike.
Ka qenë një besim i fortë i autorit të kësaj teze se metoda e drejtpërdrejtë do të
zvogëloj gabimet gjatë llogaritjes së parametrave të aktivimit k0 dhe EA sepse kërkon
vetëm një përqasje (fitting), në krahasim me metodën e zakonshme që haset në literaturë
e cila kërkon më shumë përqasje për të llogaritur parametrat k0 dhe EA. Për shkak se
faktori para-eksponencial është shumë i ndjeshëm ndaj gabimeve eksperimentale,
vetëm gabimet të cilat kanë të bëjnë me energjinë e aktivimit do të merren parasysh.
Tabela 3.10 Të dhënat e trashësisë së oksideve, dox, dhe konstantet parabolike të
shpejtësisë (për secilen temperaturë), kp, të veshjeve TiN (S+). Trashësitë e oksideve
janë nxjerrë nga profilet e GD-OES, ndërsa konstantet parabolike janë llogaritur
sipas procedurave të zakonshme qe hasen në literaturë.
Temperatura e
oksidimit, T
[oC]
500

550

600

650

700

Koha e
oksidimit, t
[h]
1
2
9
16
1
2
4
9
16
1
2
3
9
16
1
2
4
9
16
1
2
3
4

Trashësia e shtresës
oksiduese, dox
[μm]
0.238
0.285
0.315
0.369
0.293
0.331
0.674
0.932
1.361
0.858
1.538
1.734
2.277
2.643
1.477
2.007
2.705
4.016
4.775
2.682
3.971
4.719
5.109

Konstanta e
shpejtësisë, kp
[cm2·s-1]
6.68  10-15

7.68  10-14

3.42  10-13

1.07  10-12

4.86  10-12

Për të provuar saktësinë e pohimeve në lidhje me metodën e drejtëpërdrejtë, pra
si metodë qe çon në gabime më të vogla gjatë llogaritjes së parametrave të aktivimit të
oksidimit, llogaritjet janë bërë gjithashtu edhe sipas procedurave të zakonshme që hasen
në literaturë, dhe qe janë përshkruar më herët. Konstantet parabolike të shpejtësisë së
oksidimit, kp, të llogaritura sipas procedurave të zakonshme janë dhënë në Tabelën 3.10.
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Faktori para-eksponencial dhe energjia e aktivimit, të llogaritura nga ndërprerja me
ordinaten respektivisht pjerrtësia e drejtëzës që më së miri i përqasë të dhënat (log kp,
1000/T), janë k0 = 2.33  10-1 cm2·s-1 dhe EA= (199 ± 11) kJ·mol-1, që janë pak më
ndryshe se sa vlerat e fituara nga metoda e drejtpërdrejtë por janë brenda kufijve të
gabimit. Megjithatë, gabimi standard për energjinë e aktivimit të fituar nga metoda e
zakonshme është rreth 27% më i lartë se sa gabimi standard i fituar nga metoda e
drejtpërdrejtë, duke i konfirmuar kështu në mënyrë të qartë pritjet në lidhje me
reduktimin e gabimeve. Duke kombinuar ekuacionet (3.4) dhe (3.5), dhe duke i
zëvendësuar vlerat e reja për k0 dhe EA, atëherë ngjashëm me ekuacionin (3.7), për
metodën e zakonshme fitojmë ekuacionin në vazhdim

 11,959  1 2
d ox  9,664  10 6 exp  
t .
T 


(3.8)

Përfundimisht, të dhënat eksperimentale për trashësinë e oksideve janë përdorur
për të krahasuar ekuacionet (3.7) dhe (3.8), gjegjësisht, të dy metodat. Rrënja katrore e
mesatarës së katrorit të ndryshimeve ndërmjet trashësive të matura dhe atyre të
llogaritura (RMSE, root mean squared error) është përdorur si masë për krahasimin e
të dy metodave. RMSE llogaritet sipas ekuacionit
RMSE 



1
 d ox,Exp  d ox,Cal
N i



2

i

,

(3.9)

ku, dox,Exp paraqet trashësitë e përcaktuara në mënyrë eksperimentale, dox,Cal paraqet
trashësitë e llogaritura përmes ekuacionit (3.7) ose (3.8), dhe N është numri total i të
dhënave eksperimentale. Tabela 3.11 paraqet rezultatet e RMSE për të dyja metodat,
nga ku shihet qartë se RMSE e metodës së drejtpërdrejtë është më e vogël se sa e
metodës së zakonshme, duke demonstruar përsëri qe metoda e drejtpërdrejtë çon në
gabime më të vogla.
Tabela 3.11 RMSE e metodës direkte dhe të zakonshme.
Për më shumë detaje, shih tekstin.

RMSE

Llogaritur nga
ekuacioni (3.7)
0.254

Llogaritur nga
ekuacioni (3.8)
0.272

3.3.7 Diskutimi
Veshjet TiN (S+) që ishin objekt i këtij seksioni janë depozituar në temperaturën TS =
400 oC, qe është shumë më e lartë se temperatura gjatë depozitimit të veshjeve TiN (S0).
Parametrat e tjerë të depozitimit kanë qenë të njejtë. Temperatura e substratit, TS, ka
pasur një ndikim të fortë në karakteristikat mikrostrukturore dhe gjendjen e sforcimit të
mbetur të veshjeve të rritura TiN. Është i njohur fakti qe rritja e temperaturës së
substratit çon në një shtim të lëvizshmërisë së ad-atomeve gjatë rritjes së veshjes dhe
gjithashtu te një migrim i shtuar i kufijve kokrrizor, dy faktor qe ndikojnë fuqishëm në
rritjen e përmasave kokrrizore të veshjes [58]. Me të vërtetë, rezultatet kanë treguar se
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veshjet TiN (S+) kanë përmasa kokrrizore shumë më të mëdha, dhe si rrjedhim një
fraksion vëllimor të kufijve kokrrizor shumë të vogël, se sa veshjet TiN (S0). Rritja e
mobilitetit sipërfaqësor të atomeve të depozituara e shton shkallën e reaksionit, dhe në
këtë mënyre e përmirëson stoikiometrinë e veshjeve të depozituara me teknikën
magnetron sputer [155]. Sipas rezultateve GD-OES, raporti atomik [N]/[Ti] i veshjeve
TiN (S+) është shumë afër përbërjes stoikiometrike, ndryshe nga veshjet TiN (S0) për
të cilat ky raport është mbi-stoikiometrik. Për më tepër, rritja e energjisë mesatare për
ad-atom e influencuar nga temperatura e ngritur e substratit ka promovuar formimin e
një strukture të dendur dhe mirë-paketuar me një densitet të defekteve dhe përqendrim
të zbrazëtirave më të vogël.
Dallimet e vërejtura në karakteristikat e ndërfaqes ndërmjet veshjes dhe
substratit, difuzivitetit të Fe në TiN, karakteristikat e sipërfaqes, dhe procesit të
oksidimit janë konsekuente me dallimet në karakteristikat mikrostrukturore të veshjeve
S+ dhe S0.
Difuziviteti i Fe nga substrati SS (çeliku inoks) në veshjet e studjuara TiN, në
temepraturat për të cilat të dhënat e difuzivitetit të Fe në TiN kanë mund të gjenden në
literaturë (~600 oC), si dhe faktori para-eksponencial dhe energjia e aktivimit e procesit
të difuzionit janë përmbledhur në Tabelën 3.12. Difuziviteti i Fe në TiN (S+) është
afërsisht tetë herë më i vogël se sa në TiN (S0); është më shumë se një rend të madhësisë
më i vogël se sa vlera e raportuar më herët nga Grigorov et al. [26] (4.00  10-14 cm2·s1
) dhe Sabitzer et al. [23] (3.20  10-14 cm2·s-1) për difuzionin e Fe nga shtresa e pastër
prej hekuri në TiN me strukturë kolumnare; është mjaft mirë i krahasueshëm me vlerat
e raportuara nga Grigorov et al. [27] për difuzionin e Fe nga çeliku inoks në TiN me
strukturë kolumnare dhe poroze (1.87  10-15 cm2·s-1) dhe TiN me strukturë të dendur
dhe kokrriza të vogla (0.43  10-15 cm2·s-1). Në veçanti, vërehet një ndryshim
domëthënës ne energjinë e aktivimit të procesit të difuzionit në raport me literaturën.
Origjina e këtyre ndryshimeve është qartazi e ndërlidhur me karakteristikat
mikrostrukturore të matricave të ndryshme TiN të fituara nga përdorimi i parametrave
të ndryshëm të depozitimit dhe teknologjive të ndryshme. Në këtë kuptim, energjia
shumë më e lartë e aktivimit të difuzionit dhe difuziviteti shumë më i vogël i Fe në TiN
(S+) se sa në TiN (S0) është një rezultat i pritshëm duke qenë se veshjet S+ kanë strukturë
më të dendur me numër më të vogël të defekteve, përmasa kokrrizore më të mëdha, dhe
si rrjedhim një fraksion vëllimor të kufijve kokrrizor më të vogël, sesa veshjet S0.
Tabela 3.12 Vlerat e raportuara të parametrave D0, Q, dhe D për difuzionin e Fe në TiN,
krahasuar me ato të fituara në këtë tezë. Shkurtesat në Teknika e depozitimit kanë këtë kuptim:
MS – Magnetron sputtering, RE – Reactive Evaporation, dhe I-A RE – Ion-Assisted Reactive
Evaporation.
Referenca

Karakteristikat
mikrostr. të TiN
TiN (S+) – kjo tezë kolumnare
TiN (S0) – kjo tezë kolumnare
Grigorov, et al. [26] kolumnare
Grigorov, et al. [27] kolumnare
Grigorov, et al. [27] kokrrizore
Sabitzer, et al. [23] kolumnare

Teknika e
depozitimit
MS
MS
RE
RE
I-A RE
RE
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D0
[cm2·s-1]
2.2  10-6
1.1  10-11
1.4  10-11
1.8  10-14
5.8  10-14
1.9  10-13

Q
[kJ·mol-1]
156
53
46
17
38
13

D në 600 oC
[cm2·s-1]
1.04  10-15
7.81  10-15
4.00  10-14
1.87  10-15
0.43  10-15
3.20  10-14
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Në përgjithësi, mekanizmat e mundshëm të difuzionit janë: difuzioni rrjetor
përbrenda kokrrizave, difuzioni përgjatë kufijve kokrrizor, difuzioni sipërfaqësor nëpër
vrimëza dhe boshllëqe dhe difuzioni përgjatë dislokimeve në kokrriza [24]. Vlerat e
vogla të energjisë së aktivimit për difuzionin e Fe në TiN për veshjet S0 dhe nga
literatura (rreth 13-53 kJ·mol-1, shih Tabela 3.12) sugjerojnë se kemi të bëjmë me
difuzionin nëpër kufijte kokrrizor [24]. Bazuar në supozimin se kufijtë kokrrizor
përbëhen nga renditje sistematike e dislokimeve, energjia e aktivimit për difuzionin
nëpër kufij kokrrizor është sa rreth gjysma e difuzionit rrjetor [90]. Prandaj, energjia
më e lartë e aktivimit të difuzionit (156 kJ·mol-1, Tabela 3.12) duket se sugjeron se
difuzioni i Fe nga çeliku inoks në TiN është kryesisht i kontrolluar sipas mekanizmit të
difuzionit rrejtor.
Sidoqoftë, pavarësisht nga korrelacionet e gjetura, nuk është në tërësi e qartë
nëse difuzioni rrjetor është mekanizmi kryesor sipas të cilit ndodh difuzioni i Fe në TiN
në kufijtë e temperaturave nën studim. Një arsyetim i thjeshtë sugjeron qe, në
temperaturat e vogla të trajtimit termik (500–750 oC) krahasuar me temperaturën e
shkrirjës së TiN (TM = ~3000 oC) [48], mekanizma të tjerë pritet të dominojnë, si
difuzioni nëpër kufijtë kokrrizor, difuzioni përgjatë dislokimeve dhe difuzioni
sipërfaqësor nëpër vrimëza dhe boshllëqe [24, 91]. Rezultatet eksperimentale thjeshtë
sugjerojnë se në temperaturën e depozitimit TS = 400 oC, kushtet e rritjes kanë quar disi
në një veshje më stiokiometrike TiN me strukturë më mirë të paketuar, densitet më të
vogël të defekteve kristalore, përmasa më të mëdha të kokrrizave, dhe si rrjedhim
fraksion vëllimor të kufijve kokrrizor më të vogël, që karakterizohet me një difuzivitet
më të vogël dhe energji të aktivimit më të madhe. Hulumtime të mëtejme janë të
deshirueshme, mundësisht me anë të TEM, për ta identifikuar mekanizmin kryesor të
difuzionit dhe për të kuptuar më mirë karakteristikat mikrostrukturore të veshjeve TiN.
Duhet të theksohet këtu se vlera jonë e energjisë së aktivimit për difuzionin e
Fe në TiN (S+), 156 kJ·mol-1(600-750 oC), krahasohet mjaft mirë me rezultatin e
raportuar së fundi nga García-Céspedes et al. [91], ~97 kJ·mol-1 (550-750 oC), për
difuzionin në shtresën mbrojtëse TiN të Fe nga mbishtresa e pastër prej hekuri e cila
shërben si një katalizator për rritjen e nanotubave prej karboni me radhitje vertikale
(VACNTs, vertically aligned carbon nanotubes). Këto shtresa mbrojtëse TiN janë
depozituar në substratet prej Si dhe Cu me anë të teknikës CFUBMSIP (closed field
unbalanced magnetron sputter ion plating) në një tension substrati prej -50 V.
Konfiguracioni i përdorur CFUBMSIP dhe parametrat e zgjedhura të depozitimit kanë
favorizuar formimin e strukturave TiN me densitet minimal të defekteve kristalore dhe
me inkorporim maksimal të azotit në veshje (stoikiometri e afërt me TiN), duke quar
kështu në vlera të mëdha për energjinë e aktivimit dhe vlera të vogla të difuzivitetit të
Fe në TiN. Në këtë kuptim, veshjet TiN (S+) të kësaj teze dhe shtresat mbrojtëse TiN
nga [91] janë të ngjashme.
Vlerat më të ulta të koeficientëve të difuzionit të Fe në TiN (S+), për të gjitha
temperaturat me interes, krahasuar me ato nga Sabitzer et al. [23] dhe Grigorov et al.
[26] mund të shpjegohen gjithashtu përmes karakteristikave të ndryshme
mikrostrukturore të veshjeve TiN. Përmasat kokrrizore prej rreth 30 dhe 50 nm për
shtresat TiN të raportuara nga [23] dhe respektivisht [26] janë shumë më të vogla se sa
përmasa kokrrizore prej rreth 240 nm për veshjet TiN (S+) të kësaj teze. Kokrriza më të
vogla do të thotë më shumë kufij kokrrizor dhe shtigje difuzioni në dispozicion, duke
quar kështu në mënyrë efektive në difuzivitete më të larta të Fe në TiN. Prandaj,
mikrostruktura është një faktor vendimtar ndikimi në difuzivitetin e elementeve të
substratit në veshjen TiN. Sabitzer et al. [23] ka raportuar gjithashtu qe veshjet e tipit
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TiN dhe CrN qe shfaqin teksture (111) kanë konstanta difuzioni për Fe dukshëm më të
vogla se sa veshjet me teksture (200), qe është edhe një dëshmi tjetër e ndikimit të madh
të mikrostrukturës në difuzivitetin e elementeve nga substrati në veshje. Rezultate të
ngjashme janë raportuar edhe nga Sung et al. [156] për difuzionin e Cu në filmat e hollë
TiN. Është me rendësi të theksohet këtu se edhe elementet legues (Ni dhe Cr) në
substratin SS mund të ndikojnë në sjelljen e difuzionit të Fe në TiN. Megjithatë, natyra
e këtij ndikimi nuk është e qartë dhe studime të mëtejme janë të nevojshme për ta
sqaruar atë. Sipas figurës 3.18, difuziviteti i Fe në TiN (S+) është më i vogël se sa në
TiN (S0) edhe në 650 dhe 700 oC, dhe duke supozuar varshmëri lineare është më i vogël
edhe se sa ai i raportuar nga Sabitzer et al. [23] deri në rreth 800 oC.
Është treguar më lartë se oksidimi i TiN (S+) është një proces i tipit Arrhenius
me një energji të aktivimit EA = 190 kJ·mol-1 (nga 500 deri 700 oC) dhe faktor paraeksponencial k0 = 7.3  10-2 cm2·s-1. Këto konstante të oksidimit përputhen mjaft mirë
me rezultatet nga punimet e mëparshme kushtuar oksidimit të TiN. Vlera e fituar e
energjisë së aktivimit është në pajtueshmëri të shkëlqyeshme me vlerën prej 190
kJ·mol-1 (700-1100 oC) [17, 157] për oksidimin e qeramikave të sinteruara TiN; me
vlerën prej 198 kJ·mol-1 (500-650 oC) [19] dhe 203 kJ·mol-1 (500-600 oC) [55] për
oksidimin e veshjeve TiN në atmosferë të pastër O2; por është disi më e lartë se sa vlerat
prej 136 dhe 122 kJ·mol-1 (650-800 oC) [17] për oksidimin në ajër të veshjeve TiN me
strukturë “standarde” dhe respektivisht kolumnare; 166 kJ·mol-1 (500-800 oC) [45] për
oksidimin në ajër të veshjeve TiN të depozituara me metodën d.c. magnetron sputer;
dhe 110 kJ·mol-1 (500-800 oC) [54] për oksidimin në ajër të veshjeve kolumnare TiN
të depozituara me metodën e shkarkëses katodike. Më tej, faktori para-eksponencial
është në përputhje me vlerat e raportuara nga [19] (4.3  10-2 cm2·s-1) dhe [55] (3.7 
10-1 cm2·s-1), por është dukshëm më i lartë se sa vlerat e raportuar nga [45] (3.5  10-3
cm2·s-1) dhe [54] (2.2  10-6 cm2·s-1).
Këto devijime mund të ndërlidhen me ndryshimet në morfologjinë, densitetin e
defekteve dhe stoikiometrinë e veshjeve, për të cilat dihet qe varen shumë fort nga
kushtet e depozitimit [45]. Është shumë mirë e dokumentuar qe mikrostruktura e TiN
mund të ndikoj në konstanten e shpejtësisë dhe energjinë e aktivimit të oksidimit, p.sh.,
struktura kolumnare me zbrazëtira ka energji më të vogël të aktivimit sesa struktura me
paketim më të dendur [17, 54, 148, 158]. Për më tepër, energjia e aktivimit e veshjeve
nën-stoikiometrike (y < 1) dhe mbi-stoikiometrike (y > 1) TiNy mund të jetë më e vogël
krahasuar me vlerën prej rreth 190-200 kJ·mol-1 të veshjeve stoikiometrike (y = 1) [19].
Në rastin kur është y < 1 energjia e aktivimit të oksidimit të veshjës ulët meqenëse
reaksioni Ti + O2 → TiO2 me energji të aktivimit EA = 140 kJ·mol-1 (në 1000 oC) përbën
një nga shtiget e mundshme të reaksionit [158]. Në rastin kur është y > 1 azoti i tepërt
e nxit formimin e molekulave N2, të cilat mund ta ulin energjinë e aktivimit përmes
entalpisë së formimit të N2. Veç kësaj, vakancat dhe ndërnyjorët mund të hapin shtigje
të reja për difuzionin e elementeve [158]. Sidoqoftë, krahasimi i energjisë së aktivimit
të fituar në këtë tezë dhe atyre nga literatura me energjinë e aktivimit për difuzionin e
oksigjenit në TiO2 (189 kJ·mol-1 në 925-1225 oC [159]) sugjeron se difuzioni i
oksigjenit nëpër shtresën TiO2 ka shumë të ngjarë qe të jetë mekanizmi i cili e rregullon
oksidimin e veshjeve TiN.
Është e rendësishme të theksohet këtu se veshjet TiN (S+) dhe TiN (S0) shfaqin
sjellje të ndryshme ndaj procesit të oksidimit, qe janë në përputhje me ndryshimet e
vërejtura në mikrostrukturën e tyre (cf. Tabela 3.8) dhe përbërjen. Konstantat e
shpëjtësisë së rritjës së shtresës oksiduese të veshjeve TiN (S+) dhe TiN (S0) janë treguar
në figurën 3.25 në formë të një grafiku Arrhenius (log kp kundrejt 1000/T). Për qëllime
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krahasimi janë treguar edhe disa rezultate nga literatura. Është e qartë nga figura se
veshjet TiN (S+) shfaqin një varshmëri lineare deri në 700 oC, ndërsa veshjet TiN (S0)
tregojnë një varshmëri lineare deri në rreth 650 oC, por një ndryshim i beftë në pjerrtësi
vërehet mbi këtë temperaturë duke sugjeruar kështu për një energji shumë të lartë të
aktivimit (rreth 400 kJ·mol-1). Megjithatë, kjo është vetëm një energji e dukshme e
aktivimit për shkak se mekanizmi i oksidimit mund të ketë ndryshuar mbi rreth 650 oC.
Ky ndryshim ka shumë të ngjarë të jetë shkaktuar nga shumimi i plasaritjeve në
sipërfaqe të provës gjatë oksidimit në temperaturat më të larta të trajtimit termik. Këto
janë shtigje të difuzivitetit të lartë të cilat e rrisin shkallën e oksidimit. Një rritje e
dukshme e energjisë së aktivimit mbi ~700 oC është vërejtur edhe nga Otani dhe
Hofmann [45] për oksidimin e veshjeve Ti1-xCrxN të depozituara me metodën d.c.
magnetron sputer. Siç është diskutuar nga [45], dhe siç është paraqitur edhe
skematikisht në figurën 3.26, tranzicioni drejt mbizotrimit të shtigjeve të difuzivitetit të
lartë (të karakterizuara me një energji të ultë të aktivimit) me rritjen e densitetit të
plasaritjeve mund ta spjegoj rritjen e dukshme të energjisë së aktivimit mbi
temperaturën rreth 650 oC të figurës 3.25.
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Figura 3.25 Grafiku Arrhenius që paraqet konstanten e shpejtësisë së rritjes së
shtresës oksiduese të përcaktuar në mënyrë eksperimentale për veshjet TiN (S+) dhe
TiN (S0) (nga 500 deri 700 oC). Për qellime krahasimi janë treguar edhe vlerat nga
literatura , i.e., Wittmer et al. [19] dhe Otani dhe Hofmann [45].
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Figura 3.26 Spjegim skematik i rezultateve nga Figura 3.25 duke supozuar kalimin
nga (1) shtresa oksiduese me densitet të vogël të plasaritjeve (energji e lartë e
aktivimit) në (2) shtresën oksiduese me densitet të lartë të plasaritjeve (energji e ultë e
aktivimit). Adaptuar nga [45].
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Si një vërejtje përfundimtare, energjia e aktivimit të oksidimit të veshjeve TiN
(S0) (140 ± 17 kJ·mol-1, nga 500 deri 650 oC) është më e vogël se e veshjeve TiN (S+)
(190 ± 8 kJ·mol-1, nga 500 deri 700 oC). Këto dallime në energjinë e aktivimit shfaqin
në mënyrë të qartë dallimet në mikrostrukturën e veshjeve duke qenë se veshjet S0 kanë
strukturë më pak të dendur, përmasa më të vogla të kokrrizave (pra fraksion më të lartë
të kufijve kokrrizor), dhe një densitet më të lartë të defekteve krahasuar me veshjet S+.
Përveç kësaj, edhe mbi-stoikiometria e veshjeve S0 mund të ketë kontribuar në uljen e
energjisë së aktivimit, siç është diskutuar më sipër.
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Veshjet TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0). Një studim krahasues

Në këtë seksion raportohen rezultatet e veshjeve (Ti, Al)N të depozituara mbi substratet
qëllimisht të pa nxehura CS dhe SS (TS  ~100 oC), të cilave në tekstin në vijim do t’i
referohemi si veshjet TiAlN (C0) dhe respektivisht TiAlN (S0).
Veshjet (Ti, Al)N shfaqin disa tipare të cilat janë shumë më të mira se sa të
veshjeve TiN, p.sh., fortësi më të madhe, rezistencë superiore ndaj konsumit dhe
oksidimit, etj. Ekziston një numër i madh i studimeve në lidhje me këto tipare të
veshjeve (Ti, Al)N të depozituara mbi lloje të ndryshme të substrateve [4, 17, 40, 41,
47, 56]. Ka edhe disa studime në lidhje me mikrostrukturën dhe vetitë fizike të veshjeve
(Ti, Al)N të depozituara në temperaturën TS  100 oC [3, 160]. Megjithatë, sipas
njohurisë më të mirë të autorit të kësaj teze, nuk ka asnjë studim krahasues mbi ndikimin
e përbërjes kimike të substrateve të ndryshme në karakteristikat e sipërfaqes dhe
ndërfaqes së veshjeve (Ti, Al)N të depozituara në temperatura  ~100 oC. Prandaj,
dukej e dëshirueshme qe të studiohen karakteristikat e sipërfaqes dhe ndërfaqes së
veshjeve (Ti, Al)N të depozituara në TS  ~100 oC dhe të trajtuara termikisht në ajër në
temperatura të larta.
Veshjet TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0) janë depozituar në procese të ndara, por
parametrat e depozitimit kanë qenë të ngjashme për të dyja sistemet. Për secilin sistem,
janë depozituar një total prej dhjetë veshjeve. Këto veshje pastaj janë përdorur për të
studjuar përbërjën kimike dhe fazore, trashësinë, morfologjinë sipërfaqësore dhe
tërthore, në gjendjën e siç-depozituar dhe pas trajtimit termik në ajër. Trajtimet termike
janë kryer në ajër në temperaturat T = 500-950 oC dhe në kohëzgjatje prej t = 2 h.
3.4.1 Trashësia e veshjeve dhe shpejtësia e depozitimit
Trashësia e veshjeve të siç-depozituara dhe shpejtësia e depozitimit të veshjeve TiAlN
(C0) dhe TiAlN (S0) janë dhënë në Tabelën 3.13. Shpejtësia e depozitimit është
llogaritur duke pjesëtuar trashësinë e veshjes me kohën e depozitimit.
Tabela 3.13 Trashësia, tC, shpejtësia e depozitimit, R, dhe shpejtësia mesatare e
depozitimit RMes, e veshjeve TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0). Min dhe Max – në shpejtësinë
mesatare të depozitimit – i referohen vlerës më të vogël dhe respektivisht më të madhe
të llogaritur të shpejtësisë së depozitimit.
Veshja
TiAlN (C0)
TiAlN (S0)

tC
[μm]
4.5 – 4.9
4.8 – 5.2

R
[nm·min-1]
75 – 82
80 – 87

RAvg = (RMin + RMax)/2
[nm·min-1]
78
84

3.4.2 Analiza kimike me GD-OES. Karakteristikat e sipërfaqes dhe ndërfaqes
V/S
3.4.2.1 Gjendja e siç-depozituar
Në këtë tezë, analiza kimike është bërë duke përdorur një kombinim të teknikave GDOES dhe EDX. Megjithatë, për të kontrolluar rezultatet GD-OES të veshjeve të siçdepozituara TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0) janë bërë matje shtesë me EPMA/WDX. Për
detajet e matjeve me EPMA/WDX shih Shtojca B. Matjet EPMA/WDX janë kryer në
41 pozita të shpërndara në mënyrë të rastesishme mbi sipërfaqen e provave dhe janë
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nxjerrë vlerat mesatare të shoqëruara me papërcaktueshmëritë e matjes. Është gjetur qe
rezultatet nga GD-OES dhe EPMA bien dakord brenda 3 at.%, qe është në kuadër të
saktësisë eksperimentale të dy metodave.
Figura 3.27 tregon profilet GD-OES të përqendrimit sipas thellësisë të veshjeve
TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0) në gjendjën e siç-depozituar. Siç duket nga figura, veshjet
e siç-depozituara shfaqin një ndërfaqe relativisht të mprehtë veshje/substrat (V/S).
Gjerësia e dukshme e ndërfaqes (~1.5 μm) varet nga ashpërsia origjinale e ndërfaqes
dhe e sipërfaqes dhe efekteve të mirënjohura krater të cilat janë inherente në metoden
GD-OES. Gjithashtu, shihet se elementet e substratit janë rrepsisht të kufizuara në
substrat dhe gjatë procesit të depozitimit nuk ndodh kurrfarë difuzioni i këtyre
elementeve në veshje. Nga figura 3.27 është mjaft e qartë se veshjet e siç-depozituara
janë nën-stoikiometrike me raport atomik [N]/([Al]+[Ti]) = 0.44. Për më tepër, raporti
atomik [Al]/([Al]+[Ti]) = 0.56 është dukshëm më i madh sesa në shënjestrën e përdorur
për depozitimin e veshjeve, qe është 0.50. Sasia e oksigjenit në veshje është në mesatare
nën 4 at.%.

Figura 3.27 Profilet GD-OES të veshjeve të siç-depozituara (a) TiAlN (C0) dhe (b) TiAlN (S0).

(a)
(b)
Figura 3.28 Rezultatet GD-OES të regjionit pranë-sipërfaqësor të veshjeve (a) TiAlN (C0)
dhe (b) TiAlN (S0) pas trajtimit termik në ajër në 700 oC për 2 h. Fronti i oksidimit është
shënuar në boshtin e thellësisë me OF.
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3.4.2.2 Karakteristikat e sipërfaqes pas trajtimit termik në ajër
Nga të gjitha veshjet e studiuara në këtë tezë, veshjet TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0)
tregojnë karakteristika shumë të pazakonta të sipërfaqes. Trajtimi termik në ajër ka quar
në formimin e një shtrese sipërfaqësore oksiduese qe trashet me rritjen e temperaturës.
Shtresa oksiduese është në fakt një dyshtresore përbërja dhe struktura e së cilës
ndryshon në varësi nga temperatura e trajtimit termik. Profile tipike GD-OES të
regjionit afër sipërfaqes së veshjeve TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0) pas trajtimit termik në
ajër janë treguar në figurën 3.28, nga ku shihet qartë struktura dyshtresore e shtresës
oksiduese. Bazuar në rezultatet e GD-OES, në figurën 3.29 është paraqitur në mënyrë
skematike struktura e shtresës oksiduese në varësi nga temperatura e trajtimit termik.
Kjo strukturë e shtresës oksiduese është konfirmuar nga SEM dhe është mbështetur nga
rezultatet e XRD.

TiAlN (C0)

TiAlN (S0)
Al-e-pasur
E përzier

T ≤ ~850 oC

T ≤ ~700 oC
Ti0.44Al0.56N0.44

Al-e-pasur

850 oC < T < 950 oC

Ti-e-pasur

700 oC < T < 850 oC

Ti0.44Al0.56N0.44

Ti-e-pasur

T ≥ ~950 oC

Al-e-pasur

T ≥ ~850 oC

Ti0.44Al0.56N0.44

Figura 3.29 Paraqitje skematike e strukturës së shtresave oksiduese në veshjet e trajtuara
termikisht TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0) në varësi nga temperatura. Al-e-pasur nënkupton qe
nënshtresa është kryesisht e përbërë nga okside të Al; Ti-e-pasur nënkupton qe nënshtresa
është kryesisht e përbërë nga okside të Ti; E përzier nënkupton qe nënshtresa është përzierje
homogjene e oksideve të Al dhe Ti.

3.4.2.3 Ndërdifuzioni ndërmjet substratit dhe veshjes. Karakteristikat e ndërfaqës V/S
pas trajtimit termik në ajër
Gjatë trajtimit termik në ajër të veshjeve TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0) ndodh një
ndërdifuzion i konsiderueshëm ndërmjet substratit dhe veshjës. Ndërfaqja V/S shfaqë
karakteristika që janë të veçanta për secilin sistem. Profilet GD-OES përgjatë thellësisë
së veshjeve TiAlN (S0) and TiAlN (C0) pas trajtimit termik në ajër janë treguar në
figurat 3.30 dhe respektivisht 3.31.
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Figura 3.30 Profilet GD-OES të veshjeve
TiAlN (S0) pas trajtimit termik në ajër për 2
h në (a) 500, (b) 600, (c) 700, (d) 800, dhe (e)
850 oC. Vija vërtikale pika-pika paraqet
frontin e oksidimit (OF). Vija vërtikle e
ndërprerë paraqet kufirin ndërmjet veshjës
dhe substratit, i.e., ndërfaqen veshje substrat
(V/S). Si80 nënkupton qe përqendrimi i Si
është zmadhuar për 80 herë.
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Figura 3.31 Profilet GD-OES të veshjeve
TiAlN (C0) pas trajtimit termik në ajër për 2
h në (a) 500, (b) 600, (c) 700, (d) 800, (e)
850, (f) 900, dhe (g) 950 oC. Vija vërtikale
pika-pika paraqet frontin e oksidimit (FO).
Vija vërtikle e ndërprerë paraqet kufirin
ndërmjet veshjës dhe substratit, i.e.,
ndërfaqen veshje substrat (V/S). Si80
nënkupton qe përqendrimi i Si është
zmadhuar për 80 herë.

79

3 Rezultatet dhe diskutimi

Fisnik Aliaj

TiAlN (S0)
Gjatë trajtimit termik në ajër nga 500 deri 700 oC, karboni akumulohet në regjionin e
ndërfaqes V/S dhe arrin vlera qe janë rreth 5 deri 9 herë më të larta se sa në substratin
SS (Figura 3.30a-c). Në temperatura më të larta (800 dhe 850 oC), karboni difuzon në
regjionin e veshjes dhe arrin vlera qe janë rreth 11 herë më të larta se sa në substrat. E
kundërt me atë që ndodhë me karbonin, Si nuk akumulohet në regjionin e ndërfaqes
dhe nuk difuzon në veshje por është shtyrë nga regjioni i ndërfaqes V/S më në brendësi
të substratit.
Një sasi e caktuar e Al difuzon në substrat që në temperaturën 500 oC, por
elemente të tjera të veshjes dhe të substratit duket qe nuk janë të prekura në këtë fazë
të trajtimit termik. Përkundrazi, në temperatura më të larta ndodh një difuzion i
konsiderueshëm i elementeve të substratit (Fe, Cr, dhe Ni) në veshje dhe i Al në
substrat. Fe dhe Cr shfaqin një rënie të theksuar në afërsi të ndërfaqes V/S, pastaj kanë
një përqendrim thuajse konstant në regjionin e veshjes, dhe pastaj përsëri tregojnë një
rënie të mprehtë në afërsi të ndërfaqes veshje/oksid, me gjasë për shkak se shtresa e
formuar oksiduese paraqet një barriere për difuzionin e mëtejmë të elementeve të
substratit dhe arritjen e tyre në sipërfaqe. Ni është gjithashtu konstante në regjionin e
veshjes; megjithatë, për dallim nga Fe dhe Cr, Ni akumulohet në regjionin afër
ndërfaqes – në anën e substratit. Profilet e përqendrimit të Ni dhe Al duket se e imitojnë
njëri-tjetrin, shih figurat 3.30c-e, duke sugjeruar kështu qe Ni dhe Al mund të kanë
reaguar ndërmjet veti duke e formuar ndonjë komponim të llojit Ni-Al.
Për shkak të ndërdifuzionit të konsiderueshëm ndërmjet elementeve të substratit
dhe veshjes, me rritjen e temperaturës së trajtimit termik, në regjionin e veshjes
përqendrimi i Al zvogëlohet, ndërsa ai i Fe, Cr dhe Ni rritet. Figura 3.32 tregon
ndryshimin e përqendrimit të Al, Fe, Cr, dhe Ni në regjionin e veshjes në funksion të
temperaturës (a), dhe krahasimin ndërmjet shterrimit të Al në regjionin e veshjes (Al
në gjendje të siç-depozituar ‘minus’ Al pas trajtimit termik) dhe shumës së përqendrimit
të elementeve kryesore të substratit (b). Shihet qartë se sasia e Al e difuzuar nga veshja
në substrat është e barabartë (brenda saktësisë së metodës eksperimentale) me shumën
e elementeve të substratit (Fe+Cr+Ni) të difuzuar nga substrati në veshje.
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Figura 3.32 (a) Përqendrimi i Al, Fe, Cr dhe Ni në regjionin e veshjës të TiAlN (S0) në varshmëri
nga temperatura e trajtimit termik; (b) shterimi i Al dhe shuma e elementeve të substratit
(Fe+Cr+Ni) në regjionin e veshjës në funksion të temperaturës.
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TiAlN (C0)
Për dallim nga TiAlN (S0), gjatë trajtimit termik në 500 dhe 600 oC të veshjeve TiAlN
(C0) nuk ndodh kurrfarë ndërdifuzioni ndërmjet veshjes dhe substratit, shih figurat
3.31a dhe 3.31b. Gjerësia e dukshme e ndërfaqes dhe forma e profileve të elementeve
është e ngjashme me veshjen e siç-depozituar (cf. Figura 3.27a). Një difuzion i caktuar
i Fe nga substrati në veshje ndodh gjatë trajtimit termik në 700 oC, ndërsa rritja e
mëtejme e temperaturës rezulton në një ndërdifuzion të fuqishëm ndërmjet veshjes dhe
substratit. Gjatë trajtimit termik në ajër, sasia e Fe në regjionin e veshjes arrin vlera qe
shkojnë deri në 10 at.%, shih p.sh. figurën 3.31g. Vërehet gjithashtu se përqendrimi i
Fe zvogëlohet në mënyrë të theksuar në afërsi të ndërfaqes veshje/oksid, duke sugjeruar
kështu për një bllokim efikas të Fe poshtë shtresës së formuar oksiduese. Me të vërtetë,
në temperaturën 950 oC përqendrimi i Fe në sipërfaqe është vetëm rreth 2 at.%. Gjatë
trajtimit termik nga 800 deri 950 oC, karboni difuzon nga substrati në veshje dhe
akumulohet në afërsi të regjionit të ndërfaqes V/S dhe arrin vlera të cilat janë 4 deri 6
herë më të larta se sa në substrat, shih figurat 3.31d-g. Në afërsi të regjionit të ndërfaqes
V/S (në anën e veshjes), forma e profilit të C duket qe e imiton atë të Ti, çka sugjeron
për një bashkëveprim të mundshëm ndërmjet Ti dhe C, dhe sipas të gjitha gjasave edhe
N, duke quar kështu në formimin e solucionit të ngurtë ndërnyjor të formës Ti(N, C).
Gjatë trajtimit termik ndërmjet 800 dhe 950 oC vërehet një difuzion i
konsiderueshëm edhe i elementeve të veshjes (Al, Ti, dhe N) në substrat. Në
temperaturat më të larta (900 dhe 950 oC) ndodh një ri-shpërndarje e theksuar e
elementeve të veshjes që, së bashku me difuzionin e elementeve të substratit të veshje,
çojnë në formimin e një strukture të shtresuar, qe u konfirmua edhe nga mikrografitë
tërthore SEM (të cilat do të prezantohen së shpejti).

3.4.3 Morfologjia e sipërfaqes dhe e prerjes tërthore
Në figurat 3.33 dhe 3.34 janë paraqitur mikrografitë optike të sipërfaqes së veshjeve
TiAlN (C0) dhe respektivisht TiAlN (S0) në gjendjen e siç-depozituar dhe pas trajtimit
termik në ajër. Veshjet e siç-depozituara kanë sipërfaqe të lëmuara me ngjyrë hiri
metalike, qe është raportuar edhe më parë për veshjet nën-stoikiometrike (Ti, Al)N [4].
Vërehet qartë se trajtimi termik në ajër ka quar në ndryshimin e ngjyrës së veshjeve,
me gjasë për shkak të formimit të shtresës sipërfaqësore oksiduese. Për veshjet TiAlN
(C0), nuk është vërejtur ndonjë ndryshim i theksuar në ashpërsinë e sipërfaqes deri në
900 oC, por në 950 oC sipërfaqja e veshjes bëhet e ashpër dhe defekte të tilla si gropëza
paraqiten, ndërsa për veshjet TiAlN (S0) gropëzat paraqiten qe në temperaturën 850 oC.
Duket se ashpërsia e theksuar e sipërfaqes dhe formimi i gropëzave përkon me
formimin e shtresës së jashtme oksiduese Ti-e-pasur (Seksioni 3.4.2.2). Gjatë trajtimit
termik në ajër në 900 oC, veshja TiAlN (S0) pëson një delaminim të konsiderueshëm
dhe sipërfaqja e saj bëhet shumë e ashpër. Është e rëndësishme të theksohet këtu se, për
dallim nga sistemet e prezantuara më herët, në sipërfaqe të veshjeve TiAlN (C0) dhe
TiAlN (S0) nuk është vërejtur kurrfarë plasaritje si rezultat i trajtimit termik në ajër.
Veshja TiAlN (S0) e trajtuar termikisht në ajër në temperaturën 800 oC është
delaminuar pjesërisht nga substrati menjëherë pas largimit nga furra. Delaminimi ka
lënë të ekspozuar regjionin e substratit, qe sipas rezultateve të GD-OES është i prekur
nga difuzioni i elementeve të veshjes. Elementet e substratit po ashtu kanë difuzuar në
regjionin e veshjes, ashtu siç është gjetur nga GD-OES (cf. Figura 3.30d).
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Figura 3.33 Mikrografitë optike të sipërfaqës së veshjeve TiAlN (C0) në (a)
gjendjen e siç-depozituar, dhe pas trajtimit termik në (b) 500, (c) 600, (d) 700, (e)
800, (f) 850, (g) 900 dhe (h) 950 oC, për 2 h në ajër. Shiriti i shkallëzimit në
mikrografinë e veshjes së siç-depozituar vlen edhe për mikrografitë e tjera sepse
janë vrojtuar me të njëjtin zmadhim.

Figura 3.34 Mikrografitë optike të sipërfaqës së veshjeve TiAlN (S0) në (a)
gjendjen e siç-depozituar, dhe pas trajtimit termik në (b) 500, (c) 600, (d) 700, (e)
800, (f) 850, dhe (g) 900 oC, për 2 h në ajër. Shiriti i shkallëzimit në mikrografinë
e veshjes së siç-depozituar vlen edhe për mikrografitë e tjera sepse janë vrojtuar
me të njëjtin zmadhim.

Prandaj, janë bërë matje shtesë me EDX në zonat e ekspozuara nga delaminimi.
Figura 3.35 tregon mikrografin SEM dhe spektrin përkatës EDX të një regjioni të
delaminuar të provës pas trajtimit termik në 800 oC. Rezultatet e analizës me EDX janë
(në at.%): Fe (52.6 ± 2.0), Cr (13.2 ± 0.4), Ni (13.6 ± 0.5), Al (18.1 ± 0.5), Mn (1.9 ±
0.2) dhe Ti (0.6±0.1). Prezenca e Al dhe fakti qe Fe, Cr dhe Ni kanë përqendrime qe
janë shumë më të ndryshme se sa në substratin e pastër (cf. Tabela 3.1) tregon qe një
ndërdifuzion i konsiderueshëm ka ndodh ndërmjet substratit dhe veshjes. Ky rezultat
EDX është në tërësi konsistent me rezultatet e GD-OES të prezantuara më herët (cf.
Figura 3.30d). Edhe ashpërsia e zonës së delaminuar është një tregues i qartë i reaksionit
ndërmjet Al nga veshja dhe elementeve të substratit, qe është konfirmuar nga vrojtimet
me SEM të seksioneve tërthore dhe analiza fazore me XRD (do të prezantohen së
shpejti).
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Figura 3.35 Mikrografi SEM dhe spektri përkatës EDX i regjionit të delaminuar të veshjës
TiAlN (S0) pas trajtimit termik në ajër në 800 oC për 2h.

Figurat 3.36 dhe 3.37 tregojnë mikrogafitë tërthorë SEM të veshjeve TiAlN (C0)
dhe respektivisht TiAlN (S0) në gjendjen e siç-depozituar dhe pas trajtimit termik në
ajër për 2 h në temperatura të ndryshme. Shihet qartë se veshjet e siç-depozituara
shfaqin një mikrostrukturë pa tipare dalluese, qe është karakteristike për veshjet amorfe
– çka është vërtetuar edhe nga eksperimentet me XRD të këtyre provave. Sipërfaqja e
provës është e sheshtë (lëmuar) dhe ndërfaqja V/S është shumë e mprehtë, qe është në
përputhje të plotë me rezultatet e OM respektivisht GD-OES të prezantuara më herët.
Trajtimi termik në ajër në temperatura të larta ka ndikime të konsiderueshme si në bulk
të veshjes ashtu edhe në regjionin e sipërfaqes dhe ndërfaqes V/S. Ndodh kristalizimi i
veshjës, oksidimi si dhe ndërdifuzioni me substratin. Të gjitha këto procese shkaktojnë
një evoluim substancial të strukturës dhe vetive të veshjës, si transformime fazore,
formim të poreve, difuzion të elementeve nga substrati në veshje, ashpërsim të
sipërfaqes, etj.
Mikrografitë tërthore SEM të veshjeve TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0) pas trajtimit
termik në 500 oC nuk kanë treguar kurrfarë tipare dalluese (ngjashëm si për veshjet e
siç-depozituara), megjithëse eksperimentet XRD tregojnë për një strukturë
nanokristalore të këtyre veshjeve. Pas trajtimit termik në regjionin e temperaturave nga
600 deri 800 oC, veshjet TiAlN (C0) duket qe përbëhen nga kristalite të zgjatura fine qe
shtrihen përgjatë gjithë trashësisë së veshjeve, shih figurat 3.36b-d. Në 700 oC, përveç
kristaliteve të zgjatura fine, në afërsi të ndërfaqes V/S fillojnë të rriten edhe disa
kristalite si-gjilpëra me orientime të rastësishme. Me rritjen e mëtejme të temperaturës,
kristalitet si-gjilpëra duket qe zhillohen nga regjioni i ndërfaqes V/S në drejtim të
sipërfaqes së lirë, dhe në 800 oC shtrihen në më shumë se 50% të vëllimit ë veshjes.
Duket qe në zonat ku rriten kristalitet si-gjilpëra, struktura e kristaliteve të
zgjatura fine “prishet”. Në 850 oC, kristalitet e zgjatura fine nuk vrojtohen më, dhe
kristalitet si-gjilpëra shtrihen gati në tërë vëllimin veshjes (Figura 3.36e). Për më tepër,
formohen zona (shtresa) në të dy anët e ndërfaqes V/S – një zonë e dendur në anën e
veshjes dhe një zonë e laracuar (lara-lara) në anën e substratit, shih figurat 3.36e dhe h.
Paraqitja e këtyre zonave përkon me difuzionin substancial dhe akumulimin e karbonit
në regjionin e veshjes afër ndërfaqes V/S, respektivisht me difuzionin e elementeve të
veshjës në substrat (të vrojtuar në profilet e GD-OES të kësaj prove, Figura 3.31e), dhe
prandaj do t’i referohemi si zonat e difuzionit (DZ).
Zona e difuzionit në anën e veshjës do të shenohet me DZ-C, ndërsa në anën e
substratit me DZ-S. Shihet qartë se zona DZ-C bëhet më e theksuar kur temperatura e
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trajtimit termik rritet në 900 dhe 950 oC. Trashësia e zonës DZ-S rritet me rritjen e
temperaturës nga 850 në 950 oC (Figura 3.36h). Strukturat si-gjilpëra, të cilat janë të
pranishme në temperaturat nga 700 deri 850 oC, nuk vrojtohen më në 900 dhe 950 oC.
Kontrasti i zonave të ndryshme të imazheve BSE-SEM të veshjeve TiAlN (C0) të
trajtuara termikisht në temperaturat më të larta (850-950 oC) tregon ose për një përbërje
të ndryshme fazore ose për variacione në përqendrim të elementeve, qe është në
përputhje me profilet GD-OES të këtyre veshjeve (cf. Figura 3.31e-g).

Figura 3.36 Mikrografitë tërthore SEM të veshjeve TiAlN (C0) në (a) gjendjën e siç-depozituar, dhe pas
trajtimit termik në ajër për 2 h në (b) 600, (c) 700, (d) 800, (e) 850, (f) 900, dhe (g) 950 oC. (h) Regjioni i
sipërfaqës në regjionin e temperaturave nga 850 deri 950 oC. Vija horizontale e ndërprerë tregon shtrirjen
e zonës DZ-S brenda substratit, qe është reprezentative e trashësisë së zonës. Për më shumë detaje, shih
tekstin.
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Figura 3.37 Mikrografitë tërthore SEM të veshjeve TiAlN (C0) në (a) gjendjën e siç-depozituar, dhe pas
trajtimit termik në ajër për 2 h në (b) 600, (c) 700, (d) 800, dhe (e) 850 oC; (f), (g) dhe (h) Regjioni i
sipërfaqës në regjionin e temperaturave nga 700 deri 850 oC. Vija horizontale e ndërprerë tregon shtrirjen
e zonës DZ-S brenda substratit, qe është reprezentative e trashësisë së zonës. Për më shumë detaje, shih
tekstin.

Trajtimi termik në ajër ka ndikime të forta edhe në karakteristikat e sipërfaqes
së veshjeve. Formohen shtresa oksiduese në sipërfaqe, edhe pse ato nuk mund të
dallohen në mikrografitë SEM të veshjeve të trajtuara termikisht në 600 dhe 700 oC.
Shresat oksiduese janë qartë të dallueshme mbi 700 oC dhe janë të dendura deri në 900
o
C, por shfaqin disa pore në 950 oC. Edhe pse ndërfaqja veshje/oksid duket qartë dhe
është shumë e theksuar në 800 dhe 850 oC (Figura 3.36d dhe e), ndërfaqja ndërmjet
nën-shtresave oksiduese (që shihet qartë në profilet e GD-OES) nuk mund të dallohet
në mikrografitë SEM. Nënshtresat oksiduese të provës së trajtuar termikisht në 900 oC
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janë qartë të dallueshme, edhe pse ndërfaqja veshje/oksid është disi e difuzuar, shih
figurën 3.36f. Pas trajtimit termik në 950 oC, shtresa oksiduese është rreth 2 μm e trashë
dhe përbëhet nga nënshtresa e sipërme TiO2 (rutile) dhe nënshtresa e poshtme Al2O3
(corundum), siç është gjetur nga eksperimentet me XRD. Veshjet TiAlN (C0) shfaqin
sipërfaqe të lëmuara deri në 900 oC, ndërsa pas trajtimit termik në 950 oC sipërfaqja
është shumë e ashpër. Me sa duket, ndryshimi në ashpërsinë e veshjeve përkon me
formimin e nënshtresës së jashtme oksiduese TiO2.
Pas trajtimit termik në ajër nga 600 deri 850 oC, veshjet TiAlN (S0) shfaqin
mikrostrukturë të dendur me kristalite të zgjatura fine të cilat shtrihen përgjatë tërë
trashësisë së veshjeve. Megjithatë, për dallim nga veshjet TiAlN (C0), duket qe
kristalitet si-gjilpëra nuk rriten në veshjet TiAlN (S0) për të gjitha temperaturat e
trajtimit termik. Veç kësaj, zona e dendur pranë ndërfaqes V/S në anën e substratit (DZC), e vërejtur në TiAlN (C0) nga 850 deri 950 oC, nuk paraqitet në veshjet TiAlN (S0)
për të gjitha temperaturat. Zona e laracuar DZ-S formohet nga 600 deri 850 oC për
shkak të ndërdifuzionit të fortë ndërmjet veshjes dhe substratit, shih figurat 3.37b-h.
Analiza EDX ka treguar qe në afërsi të ndërfaqes V/S, DZ-S është e pasuruar me Al
dhe Ni, ndërsa e varfëruar nga Fe dhe Cr, qe është në përputhje të plotë me rezultatet e
GD-OES të prezantuara më herët. Figura 3.38 tregon mikrografinë BSE-SEM dhe
spektrat EDX të zonave të ndryshme, të shënuara me (1)-(3), në DZ-S të veshjës TiAlN
(S0) pas trajtimit termik në 800 oC. Regjionet me kontrast më të errët të zonës DZ-S
duket qe paraqesin faza (precipitate) të reja me Z-mesatarë më të ultë se sa regjionet më
të ndritshme të DZ-S ose substratit. Rezultati EDX i regjionit (1) tregon qe është i
pasuruar me Al dhe qe përqendrimi i Ni është për një faktor më shumë se dy më i lartë
se sa në substrat, ndërsa përqendrimet e Fe dhe Cr janë shumë më të vogla se sa në
substrat (cf. Tabela 3.1). Regjioni (2) është i pasuruar me Al për të njejtën sasi me të
cilën është i varfëruar nga elementet e substratit, duke sugjeruar në dukje qe faza e re
është një tretje e ngurtë e formës (Fe, Cr, Ni)Al. EDX tregon qe regjioni (3) është i
pasuruar me Al për të njejtën sasi me të cilën është varfëruar nga Ni, ndërsa Fe dhe Cr
nuk janë prekur nga trajtimi termik. Këto rezultate EDX duhet, megjithatë, të
interpretohen me kujdes sepse dimensionet e precipitateve janë më të vogla se diametri
i vëllimit të bashkëveprimit, kështu qe ndikimi i zonës rreth precipitatit nuk mund të
përjashtohet. Është shumë me rendësi të theksohet këtu se ndonëse rezultatet e
metodave EDX dhe GD-OES përputhen, ato nuk mund të krahasohen direkt. Rezultatet
e GD-OES janë mesatare mbi një sipërfaqe qe është rreth 13mm2 e gjerë, prandaj efektet
e zonave të ndryshme në të njejtën thellësi të provës mbi-mbulohen. Për dallim nga
GD-OES, rezultatet e EDX janë lokale dhe burojnë nga një vëllim i bashkëveprimit qe
është i rendit të rreth 0.5 deri 4.0  10-9 mm3.
Trashësia e shtresave oksiduese është vlersuar nga profilet e GD-OES, ndërsa
SEM është përdorur për të matur trashësinë e zonave të difuzionit DZ-S. Këto matje
janë të përmbledhura në figurën 3.39. Siç pritej, si shtresa oksiduese ashtu edhe zona
DZ-S rritet me rritjen e temperaturës së trajtimit termik. Në rastet kur DZ-S nuk duket
në mikrografitë SEM, trashësia është marrë zero. Në 900 oC, shtresa oksiduese e veshjes
TiAlN (S0) është delaminuar, prandaj trashësia nuk është përfshirë në grafik. Për
veshjen TiAlN (S0) nuk është kryer trajtimi termik në 950 oC.
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Figura 3.38 Mikrografitë SEM dhe analiza me EDX e kryer në pozicionet e shënuara të zonës DZS të veshjës TiAlN (S0) të trajtuar termikisht në ajër në 800 oC për 2 h.
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Figura 3.39 Trashësia e shtresave oksiduese dhe zonave DZ-S të veshjeve TiAlN (C0) dhe TiAlN
(S0). Trashësia e zonës DZ-S është shënuar me zero nëse nuk vërehet në mikrografitë SEM.
Simbolet dhe vijat e zeza janë përdorur për veshjet TiAlN (C0), ndërsa të kuqet për veshjet TiAlN
(S0). Simbolet e hapura janë përdorur për shtresat oksiduese, simbolet e plota për zonat DZ-S.
X
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(a)
Figura 3.40 Profilet XRD -2 të veshjeve (a) TiAlN (C0) dhe (b) TiAlN (S0) në gjendjën e siçdepozituar dhe pas trajtimit termik në ajër për 2 h në temperatura të ndryshme.

3.4.4 Përbërja fazore
Figura 3.40 tregon profilet XRD -2 të veshjeve TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0) në
gjendjën e siç-depozituar dhe pas trajtimit termik në ajër për 2 h në temperatura të
ndryshme. Një pik i gjerë me intenzitet të zvogëluar në këndet e vogla të difraksionit
tregon qe veshjet e siç-depozituara kanë një rregullsi të ultë strukturore (janë si-amorfe).
Piqet e vrojtuara me intesitet të theksuar kanë prejardhje nga substrati. Veshjet TiAlN
(C0 dhe S0) janë depozituar në temperaturën TS = ~100 oC. Përveç temperaturës së ultë
te depozitimit, dallimi në përmasat e atomeve të Al dhe Ti dhe – ka shumë të ngjarë –
përbërja finale e veshjeve kanë qenë kritike në përfitimin e veshjeve me strukturë shumë
të çrregulluar si-amorfe.
Sipas profileve XRD të treguara në figurën 3.40, veshjet TiAlN (C0) dhe TiAlN
(S0) tregojnë evoluim të ndryshëm fazor me rritjen e temperaturës së trajtimit termik,
edhe pse veshjet kanë përbërje dhe strukturë të ngjashme në gjendjen e siç-depozituar.
Ky rezultat e demonstron në mënyrë të qartë efektin e fortë qe përbërja kimike dhe
struktura e substratit e ka në evoluimin fazor të këtyre veshjeve. Shihet qartë qe trajtimi
termik në ajër çon në kristalizimin e strukturës amorfe dhe oksidimin e sipërfaqes së
veshjeve TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0). Fazat AlN me strukturë të tipit B4 (wurtzite, w)
dhe TiN me strukturë të tipit B1 (kubike, c) detektohen në veshjen TiAlN (C0) nga 500
deri 950 oC (Figura 3.40a). Në temperaturat nën 850 oC piqet e këtyre fazave janë shumë
të gjëra, duke treguar kështu për përmasa nanokristalore të kokrrizave dhe densitet të
lartë të defekteve. Me rritjen e temperaturës mbi 850 oC gjerësia e piqeve zvogëlohet
në mënyrë të dukshme, që sugjeron për një rritje të kokrrizave të nxitur nga temperaturat
e larta. Piku i vogel XRD i detektuar në rreth ~40o 2, pas trajtimit termik në 700 oC, i
takon fazës Ti2AlN me strukturë të tipit Cr2AlC-type (PDF-2 nr. 00-018-0070).
Detektimi i fazës Ti2AlN përkon me paraqitjen e kristaliteve si-gjilpëra të vrojtuara në
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imazhet SEM të kësaj prove (cf. Figura 3.36c). Pas trajtimit termik në 800 oC, Ti2AlN
bëhet faza kryesore në veshje, ndërsa piqet e c-TiN zvogëlohen dhe ato të w-AlN rriten
për nga intenziteti krahasuar me provat e trajtuara në temperaturat më të ulta, duke
sugjeruar në dukje qe faza Ti2AlN rritet në llogari të fazës TiN. Pas trajtimit termik në
850 oC, mund të shihet një pik shtesë XRD në një kënd pak më të ultë të difraksionit se
sa TiN. Ky pik XRD i atribuohet tretjes së ngurtë ndërnyjore Ti(N, C) me strukturë të
njëjtë si të TiN (tip B1), ku atomet e C kanë zëvendesuar atomet e N në rrjetën kubike
të TiN. Meqenëse atomet e C janë më të mëdha se N, ky zëvendësim do ta zgjeroj
rrjetën e TiN dhe kështu në mënyrë efektive do të zhvendosë piqet XRD në këndet më
të ulta të difraksionit. Duhet të theksohet këtu qe detektimi i fazës Ti(N, C) përkon me
paraqitjen e zonës DZ-C pranë ndërfaqes V/S të vrojtuar në mikrografitë SEM (cf.
Figura 3.36e). Asnjë oksid i Ti ose Al nuk mund të detektohet në 500-850 oC. Pas
trajtimit termik në 900 oC, një pik i vogël qe i atribuohet fazës TiO2 (rutile) mund të
shihet në rreth ~27.5o 2, por asnjë pik qe i përgjigjet oksideve të Al nuk mund të
vërehet, edhe pse në mikrografin SEM (Figura 3.36f) dhe profilin GD-OES të kësaj
prove (Figura 3.31f) vërehet qartë formimi i shtresës sipërfaqësore oksiduese Al-epasur. Prandaj, nga rezultatet e XRD, SEM dhe GD-OES mund të përfundojmë se
shtresa e sipërme oskiduese Al-e-pasur e veshjes TiAlN (C0) në 900 oC është Al2O3 me
strukturë amorfe. Piqet e fazës Ti2AlN janë zhdukur gati tërësisht në 900 oC, ndërsa ato
të TiN, AlN dhe Ti(N, C) kanë fituar në intensitet dhe kanë gjerësi të vogla, rezultate
qe në përgjithësi janë në përputhje me vrojtimet SEM ku vërehet qartë se kristalitet sigjilpëra (të vërejtura në 700-850 oC) qe i atribuohen fazës Ti2AlN nuk vërehen më. Piqe
të theksuara nga α-Al2O3 (corundum) dhe TiO2 (rutile) mund të vërehen vetëm kur
temperatura e trajtimit termik rritet në 950 oC. Piqet e TiN dhe Ti(N, C) janë mjaft të
theksuara me intensitet të lartë dhe gjerësi të vogël, qe është një tregues i qartë se
trajtimi termik në ajër në 950 oC ka transformuar një pjesë të veshjës origjinale në
okside të Al dhe Ti, dhe ka nxitur rritjen e përmasave kokrrizore, rezultate qe në
përgjithësi janë në përputhje me vrojtimet SEM të kësaj prove. Edhe pas trajtimit termik
në 950 oC vërehen vetëm gjurmë të oksideve të hekurit, siç Fe2O3 (hematit), çka
dëshmon për një rezistencë superiore kundrejt oksidimit të veshjeve TiAlN (C0).
Ngjashëm me TiAlN (C0), fazat w-AlN dhe c-TiN detektohen në veshjet TiAlN
(S0) të trajtuara termikisht në 500-850 oC. Gjerësia e piqeve XRD të w-AlN dhe c-TiN
zvogëlohet me rritjen e temperaturës, duke sugjeruar kështu për një rritje të kokrrizave
të nxitur nga temperatura. Nga figura 3.40b duket qartë qe faza c-TiN rritet me orientim
të preferuar (100). Piqe të theksuara qe i përgjigjen fazave TiO2 (rutile) dhe Al2O3
(corundum) mund të shihen vetëm nga 800 deri 900 oC. Piqet e vrojtuara të fazave
okside fitojnë për nga intensiteti kur temperatura e trajtimit termik rritet nga 800 në 850
o
C, qe mund të spjegohet me prezencen e një shtresë më të trashë oksiduese të shkaktuar
nga temperatura me e lartë e trajtimit termik. Megjithatë, në 900 oC, piqet e fazave
okside humbin për nga intenziteti për arsye të delaminimit të pjesshëm të shtresës
oksiduese gjatë trajtimit termik në ajër. Ndryshe nga veshjet TiAlN (C0), faza Ti2AlN
nuk rritet gjatë trajtimit termik të veshjeve TiAlN (S0), me gjasë për shkak të zvogëlimit
të përqendrimit të Al në veshje përmes difuzionit në substrat. Piqet XRD të fazave αFe dhe γ-Fe (të shënuar në legjendë me SS), të cilat e kanë origjinën nga substrati, mund
të shihen në gjendjen e siç-depozituar dhe pas trajtimit termik në 500 oC dhe
respektivisht deri në 600 oC (Figura 3.40b). Megjithatë, këto piqe nuk mund të
vrojtohen më nga 600 oC dhe tutje. Ndërsa, pas trajtimit termik nga 600 deri 900 oC
vërehen piqe të cilat kanë mund t’i atribuohen fazës NiAl me strukturë kubike të tipit
B2 (Pm3m, PDF-2 nr. 00-044-1188). Detektimi i fazës B2 NiAl korrespondon me
paraqitjen e zonës së laracuar DZ-S të vrojtuar në mikrografitë SEM të veshjeve të
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trajtuara termikisht TiAlN (S0), shih figurën 3.37. Shihet qartë qe piqet e substratit të
shënuara me SS nuk paraqiten nga 700 deri 850 oC. Për këto prova, zona e laracuar DZS është shumë e trashë, kështu qe rrezet X nuk mund të arrijnë pjesët e brendshme të
pareaguara të substratit. Kështu, përmbajtja e informacionit të shfaqur në profilet XRD
nga 700 deri 850 oC buron vetëm nga veshja e reaguar dhe zona e laracuar DZ-S. Në
900 oC, veshja pjesërisht është delaminuar gjatë trajtimit termik në ajër për shkak të
ekspansionit të madh vëllimor qe e përcjell procesin e oksidimit, dhe pjesërisht pas
largimit të provës nga furra për shkak të sforcimeve të induktuara termike. Delaminimi
i veshjes ka ekspozuar pjesët e reaguara të substratit të cilat lehtë kanë mund të
depërtohen nga rrezet X gjatë kryerjes së eksperimenteve XRD. Meqë trashësia efektive
është zvogëluar rrezet X kanë depërtuar edhe në pjesët e pareaguara të substratit. Si
rrjedhim, profili XRD i kësaj prove tregon intensitete të reduktuara të piqeve qe e kanë
origjinën nga veshja dhe shtresa oksiduese dhe intensitete të theksuara nga zona e
laracuar DZ-S dhe substrati.
3.4.5 Diskutimi
Nga rezultatet e analizës kimike me GD-OES është gjetur qe veshjet TiAlN (C0 dhe S0)
në gjendjen e siç-depozituar janë nën-stoikiometrike me [N]/([Ti]+[Al]) = 0.44.
Mendohet qe shkaku kryesore pse veshjet janë nën-stoikiometrike është shkalla e ultë
e rrymimit të N2 (4.0 sccm) e përdorur gjatë procesit të depozitimit. Shkalla e ultë e
rrymimit të N2 ka bërë qe i gjithë procesi i depozitimit të “bllokohet” në modin metalik,
me vetëm një pjesë të vogël të sipërfaqës së shënjestrës metalike TiAl të ndotur ose të
mbuluar me azot. Depozitimi sputer në modin metalik e ka përparsinë e shkallës më të
lartë të depozitimit, megjithatë shpesh depozitohen veshje me përbërje kryesisht
metalike dhe nën-stoikiometrike në komponentën reaktive, siç ka qenë edhe rasti me
serinë tonë të veshjeve TiAlN të depozituara në procesin e depozitimit të ftoftë në
substratet CS dhe SS. Besohet qe një arsye tjetër e nën-stoikiometrisë në raport me
azotin është edhe temperatura e ultë e depozitimit. Është i njohur fakti qe temperatura
gjatë procesit të depozitimit sputer e përmirson dukshëm stoikiometrinë e veshjeve TiN
dhe (Ti, Al)N [161, 162]. Seria e veshjeve TiAlN (C0 dhe S0) është depozituar në
substrate të pangrohura, përveç asaj qe ka ardhur nga vet procesi i depozitimit.
Temperatura gjatë depozitimit të veshjeve asnjëherë nuk e ka kaluar 100 oC. Megjithatë,
kjo nuk ka qenë e mjaftueshme për të përmirsuar inkorporimin e azotit në veshje. Kjo
është në përputhje të mirë me rezultatet e Vasu et al. [162], të cilët e kanë studjuar
varsinë e strukturës dhe përbërjes kimike nga temperatura e substratit për veshjet TiN
të depozituara me metoden magnetron sputer. Ata kanë vrojtuar ndryshime të strukturës
së veshjës nga gati tërësisht amorfe në kubike kristalore TiNy, dhe rritje të raportit
atomik y = [N]/[Ti] nga 0.38 në 1.1 kur temperatura e substratit është rritur nga rreth
25 në 500 oC. Kjo rritje e y i është atribuuar rritjes së reaktivitetit të Ti me N me rritjen
e temperaturës së substratit.
Rezultatet GD-OES kanë treguar gjithashtu qe në veshjet TiAlN (C0 dhe S0)
raporti atomik x = [Al]/([Al]+[Ti]) = 0.56 është dukshëm më i madh sesa në shënjestrën
e përdorur për depozitimin e tyre, qe është xT = 0.50. Këto dallime ndërmjet veshjeve
dhe shënjestrës janë në përputhje të plotë me rezultatet e Kutschej et al. [41] të cilët
kanë studjuar veshjet Ti1-xAlxN (0.5 ≤ x ≤ 0.75 ) të depozituara me metoden d.c.
magnetron sputer nga shënjestrat e prodhuara me metalurgjinë e pluhurit Ti1-xTAlxT (xT
= 0.5, 0.6, 0.67 dhe 0.75). Në të gjitha rastet është gjetur qe përqendrimi i Al në veshje
është më i lartë seasa në shënjestrat përkatëse, p.sh., për xT = 0.5 në shënjetër është
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fituar x = 0.54 në veshje, qe është në përputhje të mirë me rezultatet tona. Përqendrimi
më i lartë i Al në veshje i është atribuuar rendimentit më të lartë të sputerimit për Al
(SAl = 0.8) sesa për Ti (STi = 0.4), ose në rastin kur është konsideruar ndotja e
shënjestrës, i është atribuuar rendimetit më të lartë të sputerimit për AlN (SAlN = 0.154)
sesa për TiN (STiN = 0.100) [41, 160].
Si u tha më lartë, përqendrimi relativisht i ultë i N (~30 at.%) i detektuar në
veshjet TiAlN (C0 dhe S0) ka bërë qe procesi i depozitimit magnetron sputer të
realizohet kryesisht në modin metalik. Ky përqendrim është shumë i ultë për të
mundësuar formimin e strukturës kubike, pra, ka nën-stoikiometri në raport me
komponimin c-(Ti, Al)N, dhe është shumë i lartë për tu akomoduar i tëri në fazën
temperaturë ulët α-Ti. Për shembull, në 500 oC, vetëm rreth 3 at.% mund të treten në
rrjetën e α-Ti në kushte ekuilibruese (cf. Figura 1.4). Përveç kësaj, përqendrimi i Al
(~40 at.%) është gjithashtu shumë i lartë për tu akomoduar në α-Ti, me vetëm rreth 11
at.% Al të tretur në kushte ekuilibruese në 500 oC [163]. Megjithatë, procesi i
depozitimit magnetron sputer është një proces për së tepërmi jo-ekuilibrues qe përfshinë
nxjerrjen dhe depozitimin e grimcave shumë energjetike. Kjo, e kombinuar me shkallën
shumë të lartë të ftohjes të kësaj teknike të prodhimit të veshjeve nuk i jep kohë të
mjaftueshme ad-atomeve të organizojnë veten në struktura më stabël, që përfundimisht
çon në formimin e strukturave metastabël me domene me të shtrira të tretshmërisë se
ato të dhëna në literaturë dhe/ose me renditje të reduktuar strukturore (nanokristalore
ose amorfe) [164]. Musil dhe Hrubý [3] kanë studjuar strukturën dhe përbërjen kimike
të veshjeve TiAlN, të depozituara me metodën magnetron sputer në temperaturë dhome,
në funksion të presionit parcial të azotit. Ata kanë detektuar strukturë am-Ti1-xAlxN për
pN2/pT < 0.05, dhe strukturë nanokomposite dy-fazore të llojit single- ose poly-nc-TiAlN
(ose -TiN ose -AlN)/am-AlN (ose -TiN) për pN2/pT > 0.05 (am-amorfe; ncnanokristalore). Gjatë sputerimit të shënjestrës TiAl në atmosferë të pastër Ar
(sputerimi jo-reaktiv), është fromuar faza e tejngopur temperaturë-lartë -Ti(Al) me
strukturë shumë të çrregulluar [3]. Duhet të theksohet këtu qe përbërja kimike e veshjes
XRD amorfe TiAlN e raportuar nga [3] (Al ≈ 40 at.%; Ti, N ≈ 30 at.%) është shumë e
ngjashme me përbërjen kimike të veshjeve TiAlN (C0 dhe S0) të kësaj teze, shih figurën
3.27. Rauch et al. [160] gjithashtu ka gjetur strukturë dy-fazore nanokomposite të tipit
nc-TiN/am-AlN ose nc-AlN/am-TiN, në varësi nga përqendrimi i Al, për veshjet e tyre
TixAl1-xN me N = ~50 at.%, të depozituara në temperaturë dhome me metoen magnetron
sputer.
Të gjithë këta shembuj nga literatura tregojnë qartë se lloje të ndryshme të
strukturave mund të formohen përmes depozitimit magnetron sputer, në varësi të
parametrave të depozitimit, tipit të shkarkesësë së përdorur, dhe përbërjes dhe
konfigurimit të shënjestrës. Është me rendësi të përmendet këtu qe shkëlqimi metalik
si argjendi i veshjeve shumë nën-stoikiometrike TiAlN (C0) dhe TiAlN (S0) tregon për
një karakter të theksuar metalik të këtyre veshjeve, krahasuar me p.sh. veshjet
stoikiometrike (Ti, Al)N qe ka karakter qeramik dhe për përqendrim të Al afër me ato
të veshjeve C0 dhe S0 shfaq një ngjyrë të errët vjollce. Kjo është raportuar shpesh në
literaturë dhe është vrojtuar edhe për veshjet stoikiometrike (Ti, Al)N të kësaj teze të
cilat janë depozituar me temperaturë të substratit 400 oC (do të prezentohen në seksionin
tjetër).
Nga të gjitha veshjet e studjuara, veshjet nën-stoikiometrike Ti0.44Al0.56N0.44 me
strukturë amorfe në gjenjdën e siç-depozituar janë më së shumti të prekura nga lloji i
substratit në të cilin janë depozituar. Gjatë trajtimit termik në ajër është vrojtuar
kristalizimi i veshjes amorfe, oksidimi dhe ndërdifuzioni me substratin. Në veçanti, lloji
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i substratit ka prekur më së shumti ndërdifuzionin ndërmjet veshjes dhe substratit, qe
në mënyrë indirekte ka ndikuar edhe në evoluimin fazor të këtyre veshjeve dhe në
karakteristikat e sipërfaqes. Në veshjet Ti0.44Al0.56N0.44 të depozituara në substratet SS,
TiAlN (S0), ndërdifuzioni me substratin është vrojtuar që në 500 oC dhe ndër elementet
më të prekura të veshjes është Al, qe në mënyrë indirekte ka ndikuar në evoluimin fazor
të veshjes dhe në strukturën dhe trashësinë e shtresës sipërfaqësore oksiduese. Në
veshjet Ti0.44Al0.56N0.44 të depozituara në substratet CS, TiAlN (C0), ndërdifuzioni i
konsiderueshëm është vëretjur në 800 oC, dhe nuk ka humbje të theksuara të
përqendrimit të Al në veshje. Si rrjedhim, veshjet TiAlN (C0) kanë treguar një evoluim
krejtësisht tjetër fazor dhe trashësi shumë më të vogla të shtresës oksiduese se sa veshjet
TiAlN (S0).
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Veshjet TiAlN (S+)

Në këtë seksion raportohen rezultatet e veshjeve (Ti, Al)N të depozituara në substratet
SS në TS = 400 oC, të cilave në vijim do t’i referohemi si veshjet TiAlN (S+).
Është treguar në Seksionin 3.3 qe Fe difuzon nga substrati SS në veshjen TiN
gjatë trajtimit termik në temperatura T ≥ 600 oC, dhe janë llogaritur parametrat e
aktivimit të procesit të difuzionit. Shtimi i Al në TiN për të formuar veshjen metastabël
me strukturë kubike Ti1-xAlxN (x < ~0.7) e përmirëson dukshëm rezistencën ndaj
oksidimit, kur krahasohet me TiN, si rezultat i formimit të një mbishtrese të hollë dhe
të dendur oksiduese Al2O3. Shtresa e hollë Al2O3 mund të reduktoj dukshëm difuzionin
së brendshmi të oksigjenit në veshje si edhe difuzionin e elementeve të veshjes dhe
substratit së jashtmi dhe arritjen e tyre në sipërfaqe kur veshja Ti1-xAlxN trajtohet
termikisht në ajër në temperatura të larta. Prandaj, dukej e dëshirueshme qe të studiohet
efekti i shtimit të Al në rrjetën e TiN në karakteristikat e sipërfaqes dhe ndërfaqes së
veshjeve të trajtuara termikisht (Ti, Al)N të depozituara në substratet SS. Shtimi i Al
në TiN gjatë procesit të depozitimit e redukton përmasën e kokrrizave kur krahasohen
me TiN të depozituara në kushte të ngjashme [23]. Për më tepër, shtimi i Al mund të
ndikoj edhe në gjendjen e sforcimit të mbetur në veshje. Të gjitha këto ndryshime mund
të kenë ndikime të forta në difuzionin e elementeve në ndërfaqen veshje/substrat (V/S).
Një seri e eksperimenteve janë realizuar për të studiuar karakteristikat e
sipërfaqes dhe ndërfaqes V/S të veshjeve TiAlN (S+) të ekspozuara në ajër në
temperatura të larta. Trajtimet termike janë kryer në temperaturat ndërmjet 600 dhe 900
o
C, dhe për kohë të ekspozimit që shkojnë nga 1 deri 4 orë. Në 800 oC, janë kryer
trajtime termike shtesë për kohën 9 dhe 16 h.
Rezultatet e matjeve me metodën BC kanë treguar se veshjet e siç-depozituara
TiAlN (S+) kanë trashësi që shtrihet ndërmjet 2.8 dhe 4.2 μm.
3.5.1 Mikrostruktura dhe sforcimi i mbetur
Mikrostruktura dhe sforcimet e mbetura të veshjeve TiAlN (S+) në gjenjden e siçdepozituar janë studjuar me metodën GA-XRD. Profilet e regjistruara GA-XRD janë
analizuar me softin MAUD sipas procedurës së përshkruar në Seksionin 2.5. Rezultatet
e kësaj analizë janë dhënë në Tabelën 3.14. Për qëllime krahasimi janë dhënë edhe
rezultatet e TiN (S+), të cilat janë depozituar nën kushte të ngjashme. Nga rezultatet
është e qartë se shtimi i Al në TiN ka ndikime të forta në mikrostrukturë dhe sforcim të
mbetur. Përmasa kokrrizore zvogëlohet për katër herë, ndërsa mikrodeformimi r.m.s.
(qe është një përgjithësim për efektet e kombinuara të disa defekteve) dhe sforcimi i
mbetur kompresiv janë më të mëdha se sa në TiN (S+). Parametri i rrjetës pa sforcim
është më i vogël se në TiN (S+).
Tabela 3.14 Parametri i rrjetës pa sforcim, a, përmasa e kokrrizës, D, mikrodeformimi r.m.s.,
r.m.s., sforcimi i mbetur, , dhe parametrat rezidual të përqasjes R, të veshjeve TiAlN (S+)
dhe TiN (S+) të fituara përmes analizës Rietveld me MAUD.
Veshja
(Ti, Al)N (S+)
TiN (S+)

a
[nm]
0.4154(2)
0.4238(3)

D
[nm]
57(2)
235(10)

r.m.s.


-3

[ 10 ]
3.87(3)
2.03(2)
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[GPa]
-2.15(3)
-1.59(3)

Rwp
[%]
13.0
16.3

Rexp
[%]
8.6
10.8
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3.5.2 Analiza kimike me GD-OES. Karakteristikat e sipërfaqes dhe ndërfaqes
Figura 3.41 tregon disa profile tipike GD-OES të veshjeve TiAlN (S+) në gjendjen e
siç-depozituar dhe pas trajtimit termik në ajër në temperatura dhe për kohë të zgjedhura.
Shihet qartë se veshja e siç-depozituar shfaq një ndërfaqe relativisht të mprehtë
veshje/substrat (V/S) me gjerësi të dukshme prej ~1.5 μm. Veshja e siç-depozituar është
relativisht uniforme përgjatë thellësisë dhe stoikiometrike, me përqendrim të N qe
shkon nga 50 deri 52 at.%. Raporti atomik Al-mbi-metal në veshje, x = [Al]/([Al]+[Ti])
= 0.60, është dukshëm më i lartë se në shënjestrën e përdorur për depozitimin e tyre, qe
është xT = 0.50. Ky rezultat është në pajtim me studimet e mëparshme mbi veshjet Ti1xAlxN të depozituara me metoden magnetron sputer, ku po ashtu është gjetur
përqendrim më i lartë i Al në veshje se sa në shënjestrat qe janë përdorur për
depozitimin e tyre [41, 160]. Sipas GD-OES, gjatë depozitimit nuk ndodh kurrfarë
difuzioni i elementeve të substratit në veshje, dhe kontaminimi me oksigjen është në
mesatare rreth 4 at.%.
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Figura 3.41 Profilet GD-OES të veshjeve TiAlN (S+) në (a) gjendjen e siç-depozituar,
dhe pas trajtimit termik në ajër në (b) 700 oC për 4 h, (c) 800 oC për 1 h, (d) 800 oC për
4 h, (e) 900 oC për 1 h, dhe (f) 900 oC për 4 h. FO tregon frontin e oksidimit.
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Trajtimi termik në ajër i veshjeve TiAlN (S+), të cilat tash e tutje do të shenohen
si Ti0.4Al0.6N (bazuar në rezultatet e GD-OES), çon në formimin e një shtrese oksiduese
trashësia e së cilës rritet me temperaturën dhe kohën e ekspozimit termik (Figura 3.41).
Rezultatet sugjerojnë qe në 600 oC shtresa oksiduese është përzierje e oksideve të Al
dhe Ti. Nga 700 deri 850 oC, shtresa oksiduese është një dyshtresore ku shtresa e
sipërme është Al-e-pasur ndërsa shtresa e poshtme, ngjitur me Ti0.4Al0.6N, është
kryesisht Ti-e-pasur. Figura 3.42 tregon karakteristikat e regjionit të sipërfaqes së
veshjes Ti0.4Al0.6N pas trajtimit termik në ajër për 2 h në temperaturat 600 dhe 800 oC.
Nga figura është evidente qe ndërfaqet ndërmjet shtresës oksiduese dhe veshjës së
mbetur Ti0.4Al0.6N, dhe ndërmjet nënshtresave oksiduese janë relativisht të mprehta me
zgjerim të dukshem të profileve e shkaktuar kryesisht nga ashpërsia e sipërfaqes dhe
efekteve të mirënjohura krater të cilat janë inherente në metodën GD-OES. Shtresa e
sipërme Al-e-pasur praktikisht nuk përmban Ti, ndërsa shtresa e poshtme Ti-e-pasur
përmban një sasi të caktuar të Al. Është me rendësi të theksohet këtu se nga rezultatet
e GD-OES është gjetur se trashësitë e nënshtresave oksiduese Al- dhe Ti-e-pasur janë
në thelb të njejta për të gjitha provat për të cilat trashësia totale e oksidit është më e
vogël se ~600 nm. Kjo përfshinë të gjitha provat e trajtuara termikisht në 700 oC, në
800 oC për t < 9 h, dhe në 850 oC për t  2. Në 800 oC për t ≥ 9 h, pra, për trashësi totale
të oksidit më të madhe se ~600 nm, nënshtresa oksiduese Ti-e-pasur është më e trashë
se sa Al-e-pasur. Këto rezultate janë në përputhje me rezultatet e McIntyre et al. [18]
të cilët e kanë studjuar oksidimin e veshjeve metastabël Ti0.5Al0.5N në atmosferë O2 në
temperatura nga 750 deri 900 oC. Ky grup po ashtu ka gjetur trashësi të ngjashme të
nënshtresave Al- dhe Ti-e-pasur për të gjitha provat për të cilat trashësia totale e oksidit
ka qenë më e vogël se ~300 nm.
Profilet e GD-OES kanë treguar gjithashtu qe shtresat oksiduese përmbajnë një
sasi të N edhe pas trajtimit termik në ajër në 900 oC për 1 dhe 2 h (shih p.sh. figurën
3.41e). Azoti qe lirohet gjatë procesit të oksidimit mund të rikombinohet dhe të formojë
azotin molekular N2, i cili më pas mund të akumulohet dhe krijojë pore në shtresën
oksiduese. Pas trajtimit termik në 900 oC për 4 h janë detektuar vetëm gjurmë të N,
duke sugjeruar kështu për një dekompozim komplet të veshjës Ti0.4Al0.6N dhe lirim të
N në atmosferë, shih figurën 3.41f. Shtresa oksiduese, pas trajtimit termik në 900 oC,
përbëhet nga shtresa e sipërme Ti-e-pasur, praktikisht pa Al, e pasuar nga një shtresë
Al-e-pasur. Këto prova janë shumë të difuzuara dhe nuk mund të tërhiqen kufinjë të
qartë ndërmjet shtresave të ndryshme.

Figura 3.42 Profilet tipike GD-OES të regjionit afër sipërfaqes së Ti0.4Al0.6N pas trajtimit
termik në ajër për 2 h në (a) 600 dhe (b) 800 oC. Në boshtin e thellësisë është shenuar fronti
i oksidimit me FO.
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3.5.3 Përbërja fazore
Figura 3.43 tregon profilet GA-XRD të veshjeve Ti0.4Al0.6N në gjendjen e siçdepozituar dhe pas ekspozimit termik në ajër në temperatura dhe për kohe të ndryshme.
Veshja e siç-depozituar shfaq strukturë njëfazore të tipit B1 (tipike për fazën TiN) me
parametër të rrjetës a = 0.4154(2) nm, qe është më i vogël se ai i TiN (0.4242 nm), duke
sugjeruar kështu qe atomet më të vogla të Al kanë zëvendësuar atomet e Ti në pozitat
normale të rrjetës TiN. Matjet XRD në konfiguracionin -2 (nuk janë paraqitur) kanë
treguar qe veshja Ti0.4Al0.6N në gjendjen e siç-depozituar ka orientim të preferuar
kristalografik (200).

Figura 3.43 Profilet GA-XRD të veshjes Ti0.4Al0.6N pas trajtimit termik në ajër për (a) 1 h, (b) 2
h, dhe (c) 4 h, në temperatura të ndryshme, dhe (d) pas trajtimit termik në 800 oC për kohë të
ndryshme. Piqet e substratit janë shënuar me S; as-dep. është për veshjen e siç-depozituar. Pozitat
e piqeve të fazës TiAlN janë llogaritur duke e përdorur ligjin e Bragg-ut për parametër të rrjetës
a = 0.415 nm. Pozitat e piqeve të fazave të tjera referente janë marrë nga manuali PDF-2 [81].
xxxx
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Figura 3.44 Paraqitje skematike e përbërjes fazore të shtresës oksiduese pas trajtimit
termik në ajër të veshjeve Ti0.4Al0.6N, në funksion të temperaturës dhe kohës së
ekspozimit. am – paraqet strukturën amorfe; cr – paraqet strukturën kristalore.

Asnjë fazë kristalore oksid e Al ose Ti nuk është detektuar nga GA-XRD pas
trajtimit termik në ajër në 600 oC për 1 deri 4 h, duke sugjeruar kështu për një strukturë
amorfe ose trashësi të vogël të shtresës oksiduese. Faza TiO2 (anatase) është detektuar
nga 700 deri 850 oC, por fazat kristalore TiO2 (rutile) dhe Al2O3 (corundum) mund të
vrojtohen vetëm pas trajtimit termik në 800 oC për t > 4 h dhe 850 oC për t > 1 h.
Mungesa e fazës kristalore Al2O3 në temperatura të ulta dhe për kohë të ulta të trajtimit
termik tregon për një strukturë amorfe dhe është në pajtim me shumë studime të
mëparshme dedikuar oksidimit të veshjeve (Ti, Al)N [17, 165]. Duke e ngritur
temperaturën e trajtimit termik në 900 oC, TiO2 (anatase) nuk detektohet më dhe shtresa
oksiduese përbëhet vetëm nga TiO2 (rutile), Al2O3 (corrundum) dhe okside të hekurit
(kryesisht Fe2O3). Prandaj, varësisht nga temperatura dhe koha e trajtimit termik,
shtresat oksiduese përbëhen nga fazat TiO2 (anatase dhe/ose rutile) dhe Al2O3 (amorfe
ose kristalore). Figura 3.44 e jep në mënyrë skematike përbërjen e shtresës oksiduese
në funksion të temperaturës dhe periodës së trajtimit termik.
Rezultatet e SEM/EDX (do të prezantohen pas pak) tregojnë qe oksidet e hekurit
të detektuara në 900 oC rriten kryesisht përgjatë plasaritjeve, të cilat krijohen gjatë
trajtimit termik për shkak të dallimit në koeficientët e zgjerimit termik të substratit dhe
veshjës Ti0.4Al0.6N, dhe nuk janë pjesë përbërse e shtresave oksiduese. Oksidet e hekurit
detektohen vetëm pas trajtimit termik në 900 oC, edhe pse një rrjet i gjërë i plasaritjeve
në sipërfaqe të veshjeve të trajtuara termikisht vërehet që në 700 oC.
3.5.4 Morfologjia e sipërfaqes dhe e prerjes tërthore
Figura 3.45 tregon mikrografitë optike (OM) të sipërfaqes së veshjeve Ti0.4Al0.6N në
gjendjen e siç-depozituar dhe pas trajtimit termik në ajër. Veshja e siç-depozituar shfaq
një sipërfaqe relativisht të lemuar, qe është tipike për veshjet (Ti, Al)N të depozituara
me metodën magnetron sputer në substratet e poliruar. Sipërfaqja e veshjes së
depozituar me metoden magnetron sputer praktikisht e imiton atë të substratit mbi të
cilin depozitohet [4]. Duhet të theksohet ketu qe ndërsa veshja e siç-depozituar nën
mikroskop duket ngjyrë hiri, ngjyra në të vërtetë është vjollce e errët dhe shpesh
raportohet në literaturë për veshjet (Ti, Al)N me përbërje të ngjashme me veshjet e kësaj
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serie [11]. Është e qartë se trajtimi termik në ajër çon në ndryshimin e ngjyrës së
veshjeve për shkak të formimit të shtresës sipërfaqësore oksiduese, dhe në formimin e
plasaritjeve (për T ≥ 700 oC) për shkak të sforcimeve termike në tërheqje që krijohen si
rezultat i dallimeve në koeficientët e zgjerimit termik ndërmjet veshjës (αC) dhe
substratit (αS), sepse αS > αC. Duket po ashtu sikur disa faza të tjera, të ndryshme nga
zonat ndërmjet plasaritjeve, janë rritur përmes plasaritjeve. Kjo është evidente sidomos
për temperaturat mbi 800 oC, ku qartë shihet se ngjyra përgjatë plasaritjeve është e
ndryshme nga zonat ndërmjet tyre. Formimi i rrjetit të plasaritjeve në sipërfaqe të
veshjeve të oksiduara (Ti, Al)N raportohet shpesh në literaturë [18, 166]. McIntyre et
al. [18] kanë vrojtuar rritje të kristaleve me strukturë rutile përmes plasaritjeve të
krijuara në sipërfaqen e veshjeve të tyre të oksiduara Ti0.5Al0.5N të depozituara me
metoden magnetron sputer pa zbatuar tension të substratit. Formimi i plasaritjeve dhe
rritja e kristaleve rutile është penguar ose shtyrë për një fazë më të vonshme të oksidimit
kur veshja Ti0.5Al0.5N është depozituar me tension substrati prej -150 V. Inoue et al.
[166] kanë gjetur qe kur x = 0.1 plasaritjet paraqiten në sipërfaqen e veshjeve Ti1-xAlxN
të ekspozuar në ajër në 700 oC, ndërsa për veshjet me x = 0.4 temperatura për formimin
e plasaritjeve rritet në 800 oC.

Figura 3.45 Mikrografitë optike të sipërfaqes së veshjeve Ti0.4Al0.6N në gjendjen e siçdepozituar dhe pas trajtimit termik në ajër. Shiriti i shkallëzimit në mikrografinë e
veshjes së siç-depozituar është 20 μm, i cili vlen edhe për mikrografitë e tjera sepse janë
vrojtuar me të njëjtin zmadhim.
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Figura 3.46 Mikrografitë tërthore
SEM të veshjeve Ti0.4Al0.6N në (a)
gjendjen e siç-depozituar dhe pas
trajtimit termik në ajër në (b) 800 oC
për 4 h, (c) 800 oC për 9 h, (d) 800 oC
për 16 h, (e) 850 oC për 2 h, (f) 900 oC
për 1 h, dhe (g) 900 oC për 2 h.
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Figura 3.46 paraqet mikrografitë SEM tërthore të veshjeve Ti0.4Al0.6N në
gjendjen e siç-depozituar dhe pas trajtimit termik në ajër në temperatura dhe për kohë
të zgjedhura. Këto mikrografi janë reprezentative për të gjitha temperaturat dhe periodat
e trajtimit termik. Qartë, veshjet Ti0.4Al0.6N në gjendjen e siç-depozituar demonstrojnë
një mikrostrukturë të dendur dhe kolumnare (Figura 3.46a), qe është tipike për zonën T
të modelit strukturor zonal të Thornton-it [136], dhe shumë shpesh raportohet në
literaturë për veshjet (Ti, Al)N të depozituara me metodën magnetron sputer nën kushte
të ngjashme me tonat [4, 7]. Pas trajtimit termik në ajër, shtresa e mbetur e pareaguar
Ti0.4Al0.6N ende shfaq mikrostrukturë të dendur dhe kolumnare, madje edhe në 850 oC,
duke sugjeruar kështu për një stabilitet të lartë termik [14]. Veshjet janë oksiduar ashpër
dhe vetëm pjesë të veshjës origjinale Ti0.4Al0.6N mund të shihen pas trajtimit termik në
900 oC për 1 dhe 2 h (shih figurat 3.46 f dhe g), ndërsa veshja është komplet e oksiduar
pas 4 h trajtim termik në ajër. Shtresa sipërfaqësore oksiduese mund të shihet qartë në
imazhet SEM vetëm për T ≥ 800 oC. Duket se në temperaturat nga 700 deri 850 oC,
shtresa oksiduese është dyshtresore dhe përbëhet nga një shtresë e dendur e sipërme e
pasuar nga një shtresë më pak e dendur poroze në kufi me veshjen Ti0.4Al0.6N. Sipas
rezultateve GD-OES dhe XRD, shtresa e sipërme e dendur është Al2O3 ndërsa shtresa
poroze në kufi me nitrurin është TiO2. Ndërfaqet ndërmjet nënshtresave oksiduese dhe
ndërmjet shtresës oksiduese dhe nitrurit janë relativisht të mprehta, së paku deri në 850
o
C (Figurat 3.46b-e), qe është në përputhje me rezultatet e GD-OES të prezantuara më
herët. Veç kësaj, sipërfaqja e provave duket se është mjaft e lëmuar deri në 850 oC, shih
figurat 3.46a-e. Përkundrazi, në 900 oC sipërfaqja e provave është shumë e ashpër dhe
kufijtë ndërmjet shtresave të ndryshme janë shumë të paqarta (Figura 3.46f dhe g), si
rezultat i oksidimit të rëndë të veshjës. Përveç kësaj, shtresa oksiduese përbëhet nga
shtresa e sipërme TiO2 e pasuar nga një shtresë prej kryesisht Al2O3. Pra, duket se
ashpërsia e provave në 900 oC është e lidhur me paraqitjen e shtresës sipërfaqësore
TiO2.
Oksidet e hekurit detektohen vetëm pas trajtimit termik në ajër në 900 oC, shih
profilet XRD të figurës 3.43. Në figurën 3.47 është paraqitur mikrografi tërthor SEM
dhe spektrat përkatës EDX të zonave të shënuara me (1) deri (4) të veshjës Ti0.4Al0.6N
pas trajtimit termik në ajër në 900 oC për 4 h. Mikrografi SEM zbulon oksidim masiv
të veshjës, formim të mikroporeve dhe çarjeve përgjatë trashësisë së provës. Veshja
është tërësisht e konsumuar nga oksidimi dhe fronti i oksidimit duket se ka vazhduar
përparimin edhe në substrat, një rezultat qe është në përputhje të plotë me rezultatet e
GD-OES të prezantuara më herët. Poret mund të jenë formuar si rezultat i lirimit dhe
akumulimit të azotit gjatë procesit të oksidimit, dallimit të madh në vëllimin molar
ndërmjet oksidit të formuar dhe veshjës së konsumuar për formimin e tij, dhe/ose efektit
të Kirkendall-it. Çarjet janë formuar gjatë trajtimit termik për shkak të dallimit në
koeficientët e zgjerimit termik ndërmjet veshjes dhe substratit. Çarjet veprojnë si shtigje
të shpejta për difuzionin së brendshmi të oksigjenit dhe difuzionin së jashtmi të
elementeve të substratit. Spektri EDX i regjionit afër ndërfaqes V/S , i shenuar në
figurën 3.47 me (1), tregon qe është i pasuruar me Cr dhe O, ndërsa është i shteruar nga
Fe. Oksigjeni ka difuzuar nga atmosfera nëpërmjet çarjes deri në substrat ku ka reaguar
me elementet e substratit. Në të njëjtën kohë, Fe ka difuzuar nga ky regjion (qe fillimisht
ka qenë substrati) përmes çarjes deri të sipërfaqja e lirë ku ka reaguar me O për të
formuar okside të hekurit, të cilat XRD i ka identifikuar si Fe2O3. Në regjionin (2) EDX
ka detektuar ~15 at.% Fe dhe disa gjurmë të Mn dhe Cr. Në regjionin si bregore me
kontrast të qeltë (3) EDX ka detektuar ~32 at.% Fe dhe disa gjurmë të Mn, ndërsa
regjioni (4) përmban vetëm Ti dhe Al. Të gjitha këto rezultate tregojnë qartë se Fe
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difuzon së jashtmi nga substrati vetëm përmes çarjeve të formuara nga sforcimet
termike në tërheqje.
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Figura 3.47 Mikrografi SEM dhe analiza EDX e kryer në pozicionet e shënuara të veshjës
Ti0.4Al0.6N të trajtuar termikisht në ajër në 900 oC për 4 h. Rezultatet e analizës janë dhënë në
përqindje atomike (at.%) posht secilit spektër EDX.
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3.5.5 Difuzioni i Fe në Ti0.4Al0.6N
Rezultatet e GD-OES tregojnë qe një ndërdifuzion i caktuar ndërmjet veshjës dhe
substratit ndodh që në temperaturën T = 600 oC për t = 1 h. Forma e profileve të
elementeve afër regjionit të ndërfaqes V/S dhe/ose gjerësia e dukshme e ndërfaqes janë
më të ndryshme nga çfarë kanë qenë në gjendjen e siç-depozituar (cf. Figura 3.41). Për
veshjet TiN (S+), të cilat janë depozituar në kushte të ngjashme me veshjet Ti0.4Al0.6N,
ndërdifuzioni është vërejtur në 600 oC por vetëm për kohë të ekspozimit më të mëdha
se 3 h, që tregon qartë se veshja TiN e tejkalon Ti0.4Al0.6N kur konsiderohet si një
“barrierë difuzioni” kundrejt Fe nga substrati SS.
Në figurën 3.48 janë dhënë disa shembuj të profileve GD-OES të regjionit të
ndërfaqes V/S, ku janë treguar në mënyrë skematike distancat e dukshme të difuzionit
të Fe në Ti0.4Al0.6N për gjendjen e siç-depozituar, XR (për të marrë në konsiderim efektet
e skajeve të kraterit GD-OES), dhe pas trajtimit termik në ajër, XHT. Distancat efektive
të difuzionit të Fe nga substrati SS në veshjen Ti0.4Al0.6N janë llogaritur sipas ekuacionit
(2.1), dhe janë dhënë në Tabelën 3.15. Pastaj, koeficientët e difuzionit, D, të Fe nga
substrati SS në Ti0.4Al0.6N janë llogaritur nga distancat efektive të difuzionit dhe
ekuacioni (2.2) për temperaturat 600, 700 dhe 800 oC. Koeficientët e difuzionit të fituar
në këtë mënyrë janë përdorur për të përgatitur grafikun e Arrhenius (Figura 3.49), dhe
është bërë përqasja lineare me metodën e katrorëve më të vegjël. Nga ndërprerja e
drejtëzës se fituar me ordinatën është fituar faktori para-eksponencial, D0 = (5.3 ± 2.3)
 10-10 cm2·s-1, ndërsa nga pjerrtësia e drejtëzës është llogaritur energjia e aktivimit të
difuzionit, Q = (69 ± 9) kJ·mol-1, duke e përdorur ekuacionin për koeficientin e
difuzionit (1.17).
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Figura 3.48 Distanca e dukshme e difuzionit të Fe në veshjen Ti0.4Al0.6N për (a) gjendjen e
siç-depozituar për të marrë parasysh efektet e skajeve të kraterit GD-OES (XR), dhe pas
trajtimit termik në ajër (b) në 600 oC për 1 h, (c) në 800 oC për 1 h, dhe (d) në 800 oC për 4 h.
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Tabela 3.15 Distancat efektive të difuzionit, X, dhe koeficientët e difuzionit të Fe nga
substarti SS në veshjen Ti0.4Al0.6N për temperaturat 600, 700, dhe 800 oC.
Temperatura,
T
[oC]

Koha,
t
[h]
1
2
4
1
2
4
1
2
4

600

700

800

Distanca efektive e difuzionit
X = XHT – XR
[nm]
170
260
460
510
560
810
740
760
1260

Koeficienti i difuzionit
D(T)
[cm2·s-1]
4.34  10-14
9.56  10-14
2.57  10-13

Temperatura (oC)
10-11

1000 900

800

700

600

Ti0.4Al0.6N - kjo tezë
TiN (S+) - kjo tezë
Sabitzer et al. (2015) - Ti0.5Al0.5N

D (cm2/s)

10-12
10-13
10-14
10-15
0.8

0.9

1.0

-1

1.1

1.2

1000/T (K )
Figura 3.49 Koeficientët e difuzionit në formën e një grafiku Arrhenius për
difuzionin e Fe në veshjet Ti0.4Al0.6N. Për qëllime krahasimi janë paraqitur edhe
rezultatet për TiN (S+) dhe të atyre të raportuara në literaturë, [23].

3.5.6 Kinetika e oksidimit të Ti0.4Al0.6N
Analiza e të dhënave të trashësisë së oksideve ka treguar qe shtresa oksiduese rritet mbi
veshjen Ti0.4Al0.6N sipas një varshmërie parabolike me kohën. Konstantet e shpejtësisë
së rritjes për temperatura të ndryshme, kp, janë fituar duke bërë përqasjen lineare e të
dhënave eksperimentale të trashësisë me kohën sipas ekuacionit (1.9), të cilat pastaj
janë shfrytëzuar për të llogaritur parametrat e aktivimit të oksidimit. Grafiku Arrhenius
i konstantës parabolike të rritjes kp në varshmëri nga 1000/T është treguar në figurën
3.50, së bashku me disa rezultate nga literatura [18, 20, 167]. Për qëllime krahasimi
janë treguar edhe të dhënat për TiN (S+). Nga figura shihet qartë se janë tri zona në
dukje me energji të ndryshme të aktivimit, me temperatura që ndajnë këto zona në
afërsisht 700 dhe 850 oC. Kjo sjellje e konstantës së shkallës është tregues i qartë i
ndryshimit të mekanizmit të difuzionit me rritjen e temperaturës. Me të vërtetë, në
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temperaturat më të ulta të trajtimit termik, <700oC, shtresa oksiduese përbëhet nga një
përzierje homogjene e oksideve Al2O3 dhe TiO2. Në temperaturat 700-850 oC struktura
dyshtresore e formës Al2O3/TiO2 formohet, ndërsa në temperaturat më të larta, >850oC,
mekanizmi i oksidimit duket qe ka ndërruar përsëri sepse tani shtresat oksiduese janë
të formës TiO2/Al2O3.
Energjia e aktivimit, e nxjerrë nga grafiku Arrhenius, në temperaturat 600-700
C është ~100 kJ·mol-1. Kjo vlerë e vogël e energjisë së aktivimit i atribuohet
pamundësisë se shtresës sipërfaqësore mbrojtëse Al2O3 për tu formuar në veshjën
Ti0.4Al0.6N në temperatura të vogla. Energjia e aktivimit në temperaturat më të larta të
trajtimit termik, 850-900 oC, shtrihet nga ~450 deri 600 kJ·mol-1 për shkak të
papërcaktueshmërisë së madhe në përcaktimin e trashësisë së shtresave oksiduese në
900 oC. Duhet të theksohet këtu se energjitë e aktivimit për zonat e ulta dhe të larta të
temperaturës nuk janë të besueshme për shkak të dhënave të pamjaftueshme dhe po
ashtu për arsye të ndrrimit në mekanizmin e difuzionit, prandaj do të referohen si
energjitë e dukshme të aktivimit. Formimi i strukturës dyshtresore Al2O3/TiO2 në
regjionin mesatar të temperaturave (700-850 oC) është në pajtim me studimet e
mëhershme dedikuar oksidimit të veshjeve (Ti, Al)N [18, 20, 21]. Parametrat e
aktivimit të oksidimit të Ti0.4Al0.6N janë k0 = (1.3 ± 0.1)  10-2 cm2·s-1 dhe EA = (240 ±
8) kJ·mol-1. Duhet të theksohet këtu qe vlerat e gjetura për energjitë e aktivimit në zonat
e ulëta dhe mesatare të temperaturës krahasohen mjaft mirë me vlerat prej 109 kJ·mol1
në regjionin 600-780 oC dhe respektivisht 297 kJ·mol-1 në regjionin 780-877 oC, të
vrojtuara nga Joshi dhe Hu [20] për veshjet PVD Ti0.5Al0.5N. Për më tepër, energjitë e
aktivimit në regjionin mesatar dhe të lartë të temperaturave krahasohen jashtzakonisht
mire me vlerat prej 212 kJ·mol-1 në 750-800 oC dhe respektivisht 405 kJ·mol-1 në 850900 oC, të vrojtuara nga McIntyre et al. [18] për veshjet PVD Ti0.5Al0.5N.
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Figura 3.50 Konstanta e shkallës së oksidimit në formë të grafikut Arrhenius për oksidimin
e Ti0.4Al0.6N (600-900 oC), TiN (S+) (500-700 oC), dhe nga literatura, i.e., Ti0.5Al0.5N (750900 oC) [18], Ti0.5Al0.5N (600-877 oC) [20], dhe Ti0.81Al0.19N (600-700 oC) [167].
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Të dhënat e figurës 3.50 e konfirmojnë qe Ti0.4Al0.6N ka një rezistencë shumë
më të madhe ndaj oksidimit kur krahasohet me TiN (S+) e depozituar në kushte të
ngjashme. Konstanta e shpejtësisë së oksidimit të Ti0.4Al0.6N është më shumë se tre
rende të madhësisë më e vogël se sa e TiN për regjionin e temperaturave të hulumtuara.
Difuzioni i oksigjenit nëpër shtresën e TiO2, me energji të aktivimit rreth 190 kJ·mol-1,
është sugjeruar si mekanizëm sipas të cilit ndodh oksidimi i TiN. Energjia e aktivimit
për difuzionin e oksigjenit në oksidin polikristalor Al2O3 është 241 kJ·mol-1 [168].
Krahasimi i kësaj vlere me energjinë e aktivimit të oksidimit të Ti0.4Al0.6N në 700-850
o
C (240 kJ·mol-1) sugjeron qe difuzioni i oksigjenit nëpër Al2O3 ka të ngjarë të jetë
faktori i cili e limiton oksidimin e veshjeve Ti0.4Al0.6N.
3.5.7 Diskutimi
Veshjet Ti0.4Al0.6N shfaqin sipërfaqe relativisht të lëmuar me ngjyrë vjollce të errët, qe
raportohet shpesh për veshjet PVD (Ti, Al)N me strukturë kubike dhe përbërje kimike
të afërt me veshjet tona [11]. Rezultatet kanë treguar qe veshjet Ti0.4Al0.6N kanë
mikrostrukturë të dendur dhe kolumnare, tipike për zonën-T të modelit strukturor zonal
të Thornton-it [136], që vrojtohet shumë shpesh për veshjet metastabël me strukturë
kubike (Ti, Al)N të depozituara me metodën magnetron sputer [4, 5, 169]. Veshjet
Ti0.4Al0.6N janë depozituar nën kondita të ngjashme dhe kanë strukturë të njejtë (të tipit
B1) me veshjet TiN (S+). Megjithatë, është treguar se veshjet një fazore Ti0.4Al0.6N me
strukturë kubike të tipit B1 kanë karakteristika mikrostrukturore dhe sforcim rezidual
shumë më ndryshe nga TiN (S+). Parametri i rrjetës së Ti0.4Al0.6N është më i vogël se
sa i TiN (S+). Është raportuar në literaturë qe zëvendësimi i atomeve të Ti me atome më
të vogla të Al në rrjetën e TiN, duke e ruajtur strukturën kubike B1 të TiN, çon në
reduktimin e parametrit të rrjetës. Parametri i rrjetës së veshjeve B1 Ti1-xAlxN zakonisht
zvogëlohet në mënyrë lineare me përqendrimin e Al (x) [71, 170], i.e., ka një varshmëri
Vegard-jane [171], por janë raportuar edhe devijime nga lineariteti [5]. Shtimi i Al në
TiN, për të formuar Ti0.4Al0.6N, ka quar në një zvogëlim të theksuar të përmasave
kokrrizore, por edhe në një rritje të konsiderueshme të mikrodeformimeve.
Rezultatet e prezantuara kanë treguar qe ekspozimi i veshjeve Ti0.4Al0.6N në ajër
në temperatura që shkojnë nga 700 deri 900 oC shkakton formimin e fazave anatase,
rutile dhe corundum me fraksione qe varen fort nga temperatura dhe koha e ekspozimit,
shih profilet e XRD (Figura 3.43) dhe paraqitjen skematike të përbërjes fazore të
oksideve (Figura 3.44). Anatase është e vetmja faze e detektuar, p.sh. nëse veshja
Ti0.4Al0.6N ekspozohet në ajër deri në 4 h në 800 oC. Me rritjen e mëtejme të kohës së
ekspozimit në 16 h, kryesisht anatase, sasi të vogla të rutile dhe disa gjurmë të
corundum janë detektuar. Në 850 oC, të paktën deri në 2 h ekspozim në ajër, XRD
tregon qartë se anatase është ende faza kryesore, dhe vetëm sasi të vogla të rutile dhe
corundum detektohen. Me rritjen e temperaturës në 900 oC anatase nuk detektohet më,
dhe shtresat oksiduese përbëhen kryesisht nga rutile dhe corundum. Oksidet e hekurit,
të vrojtuara në profilet XRD të veshjeve Ti0.4Al0.6N të trajtuara termikisht në 900 oC,
rriten kryesisht mespërmes çarjeve dhe mund të arrijnë deri në sipërfaqe, por nuk janë
pjesë përbërëse e shtresave oksiduese.
Në përgjithësi, në mungesë të dopantëve ose papastërtive, transformimi fazor
anatase-në-rutile (A-në-R) pritet të ndodh në temperaturat ndërmjet 600 dhe 700 oC.
Megjithatë, është i njohur fakti qe temperatura e transformimit A-në-R mund të
ndikohet në masë të madhe nga niveli i vakancave të oksigjenit në nën-rrjetën e
oksigjenit, viz., TiO2-x. Prandaj, prezenca e papastërtive ose elementeve legues pritet të
105

3 Rezultatet dhe diskutimi

Fisnik Aliaj

ketë efekt të fortë në temperaturën e transformimit fazor A-në-R. Në rastin e formimit
të tretjës së ngurtë substitucionale, jonet e elementeve legues mund të futen në rrjetën
e anatase dhe të ndikojnë në nivelin e vakancave të oksigjenit, duke e ndihmuar kështu
ose penguar transformimin në rutile. Në rastin e formimit të tretjës së ngurtë ndërnyjore,
shdorcimi i rrjetës mund të rezultoj në destabilizim ose stabilizim, varësisht nga
përmasa, valenca, dhe efektet e përqendrimit, përsëri duke e ndihmuar ose penguar
transformimin [142]. Në studimet e fundit, është raportuar se dopimi i TiO2 me atome
të N [144] dhe/ose Al [142, 143] e pengon transformimin fazor A-në-R. Rezultatet e
GD-OES kanë treguar qe nënshtresat oksiduese Ti-e-pasur e veshjeve të trajtuara
termikisht Ti0.4Al0.6N përmban një sasi të Al dhe N, qe mund të jenë përgjegjëse për
detektimin e fazës anatase deri në temperaturën 850 oC. Hollerweger et al. [145]
gjithashtu ka vrojtuar temperatura të transformimit fazor A-në-R që shkojnë deri në 950
o
C për veshjet e tyre PVD Ti0.35Al0.65N të oksiduara në ajër. Është sugjeruar qe prezenca
e elementeve legues si Al dhe N të ketë ndikuar në temperaturën e transformimit fazor.
Bazuar në rezultatet e XRD, mund të konkludohet qe në fazat e hershme oksidi i Ti i
formuar në veshjen një fazore B1 Ti0.4Al0.6N është anatase, te paktën në regjionin e
temperaturave deri 850 oC. Për shkak të temperaturës së lartë, anatase vazhdimisht
transformohet në rutile me rritjen e kohës së ekspozimit. Meqenëse transformimi fazor
A-në-R përcillet me një tkurrje vëllimore prej rreth 8% (vëllimi specifik i anatase është
më i madh se i rutile [142]), mund të nxitet formimi i çarjeve dhe/ose poreve, qe me
gjasë çon në rritjen e shkallës së oksidimit të veshjes së pareaguar. Poret mund ta kenë
origjinen edhe nga N i liruar gjatë procesit të oksidimit (me akumulim dhe rikombinim
në azotin molekular N2), dhe/ose nga shpejtësitë e ndryshme të difuzionit të specieve të
përfshira, qe njihet si efekti Kirkendall [145].
Rezultatet eksperimentale kanë treguar qe ekspozimi në ajër i veshjeve
Ti0.4Al0.6N në regjionin e temperaturave nga 700 deri 850 oC shoqërohet me formimin
e një strukture pasive dyshtresore Al2O3/TiO2, siç është raportuar më herët për
Ti0.60Al0.40N [17], Ti0.50Al0.50N [18, 20], dhe Ti0.35Al0.65N [21]. Ekspozimi në ajër në
900 oC rezulton në oksidimin pothuajse të plotë të Ti0.4Al0.6N dhe formimin e një
strukture shtresore, por shtresa më e lartë oksiduese përbëhet tani nga kokrriza të mëdha
të TiO2 me strukturë rutile, ndërsa nënshtresa oksiduese në kufi me nitrurin e mbetur
është kryesisht Al2O3 (corundum) dhe është poroze. Poret mund të jenë formuar nga
azoti i liruar gjatë procesit të oksidimit, efekti Kirkendall, dhe/ose dallimi ndërmjet
vëllimeve specifike të oksideve të formuara dhe materialit të konsumuar në formimin e
tyre. Ndërsa struktura shtresore e karakterizon ekspozimin ndaj temperaturave të larta
(≥ 700 oC), ekspozimi në ajër në temperatura të ulta (<700 oC) rezulton në një përzierje
homogjene të oksideve të Al dhe Ti, siç është raportuar më parë për Ti0.50Al0.50N [20]
dhe Ti0.35Al0.65N [21]. Ky përfundim është nxjerrë duke u bazuar në rezultatet e GDOES, të cilat kanë dhënë dëshmi të formimit të shtresës oksiduese me trashësi prej rreth
30 deri 50 nm, por nuk është vrojtuar ndarja e regjioneve Al-e-pasur dhe Ti-e-pasur.
Profilet XRD të Ti0.4Al0.6N pas trajtimit termik në ajër në 600 oC nuk tregojnë
reflektime me origjinë nga oksidet e Al dhe Ti (Figura 3.43). Megjithatë, kjo nuk do të
thotë detyrimisht qe oksidet e Al dhe Ti nuk janë formuar, meqë sidomos oksidet e Al
– nëse janë shumë të holla – është vështirë të detektohen dhe mund të jenë edhe amorfe
[17, 165].
Münz [165] ka vërejtur qe oksidimi i filmave TiAlN të depozituar me metodën
magnetron sputer (shënjestra Ti:Al = 50:50) fillon në temperaturat rreth 700 deri 750
o
C. Ai raportoi qe oksidimi i TiAlN zhvillohet me formimin e një mbishtrese mbrojtëse
Al2O3 me strukturë amorfe nën 800 oC, ndërsa me strukturë kristalore mbi 800 oC. Një
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ndryshim dramatik në sjelljen ndaj oksidimit vërehet mbi 800 oC, që sipas Münz
shkaktohet nga formimi i alumina (Al2O3) kristalore nga ajo amorfe. McIntyre et al.
[18] ka raportuar mbi oksidimin në një rrjedhë gazi O2 në temperaturat 700-900 oC të
veshjeve Ti0.5Al0.5N të depozituara me metodën magnetron sputer. Ky ekip ka gjetur qe
oksidimi i Ti0.5Al0.5N jep strukturën pasive dyshtresore Al2O3/TiO2. Duke përdorur
eksperimentet me shënues inert është treguar qe speciet mobile janë Al dhe O, ndërsa
një mobilitet i kufizuar është detektuar për Ti. Kështu, është ardhur në përfundim qe
oksidimi i Ti0.5Al0.5N bëhet njëkohësisht përmes difuzionit së jashtmi të Al nga veshja
në drejtim të ndërfaqes oksid/gaz për të formuar Al2O3 në sipërfaqe, dhe me difuzionin
së brendshmi të O në drejtim të ndërfaqes oksid/nitrur ku oksidohet Ti. Në temperaturat
që tejkalojnë 800 oC, transporti i O nëpër shtresën Al2O3 paraqet hapin e limitimit të
oksidimit. Pas oksidimit në 900 oC për 40 min, sipërfaqja është e mbuluar me kristale
të cilat janë identifikuar si TiO2 (rutile). Formimi i këtyre kristaleve është penguar ose
shtyrë për një fazë të mëvonshme të oksidimit kur gjatë depozitimit të veshjeve është
zbatuar një tension i substratit [18].
Duke u bazuar në rezultatet e GD-OES, XRD dhe SEM, dhe studimet e
hollësishme dedikuar oksidimit të veshjeve TiAlN [18, 20, 21, 166], mekanizmat e
ndryshëm të difuzionit të veshjeve të kësaj teze Ti0.4Al0.6N mund të interpretohen si në
vazhdim. Formimi i strukturës dyshtresore Al2O3/TiO2 në ~700-850 oC mund të
interpretohet si e realizuar kryesisht në saje të difuzionit mbizotërues të Al nëpër
veshjen Ti0.4Al0.6N dhe shtresën TiO2. Nën supozimin qe shpejtësia e difuzionit të Al
në Al2O3 në regjionin e temperaturave me interes është më e madhe se sa e O, siç është
në temperaturat 1400-1700 oC (sipas Adda and Philbert [172]), është e mundshme qe
Al difuzon nëpër shtresën Al2O3 gjithashtu dhe oksidohet afër sipërfaqes së lirë. Në
anën tjetër, formimi i shtresës TiO2 poshtë shtresës Al2O3 mund të shpjegohet vetëm
përmes difuzionit së brendshmi të O nga atmosfera nëpër nënshtresat Al2O3 dhe TiO2,
dhe faktit qe praktikisht asnjë oksid i Ti nuk është vërejtur mbi Al2O3. Formimi i
shtresës oksiduese të përzier, në temperaturat më të vogla se ~700 oC, mund të
shpjegohet vetëm përmes difuzivitetit të ultë të Al në veshjen Ti0.4Al0.6N. Për dallim
prej Al, O difuzon me shpejtësi nga atmosfera nëpër shtresën më parë të rritur oksiduese
drejt ndërfaqes oksid/nitrur ku formon okside si të Al ashtu edhe të Ti. Në temperaturat
mbi ~850 oC, formimi i strukturës dyshtresore TiO2/Al2O3 mund të interpretohet si ne
vazhdim. Në fazat e hershme të oksidimit, shtresa oksiduese mund të ketë
korresponduar me atë të vrojtuar në regjionin e temperaturave ~700-850 oC. Pastaj gjatë
ecurisë së oksidimit, qe është i shoqëruar edhe me kristalizimin e Al2O3, kokrriza të
mëdha të TiO2 (shih pjesën e sipërme të figurave 3.46f-g dhe figurën 3.47) zhvillohen
mbi strukturën fillimisht të formuar dyshtresore Al2O3/TiO2 përmes difuzionit masiv të
Ti nga veshja nëpër shtigje të shpejta si çarje, pore dhe vrimëza të shtresës rezultuese.
Ky difuzioni masiv i Ti e lë regjionin afër ndërfaqes oksid/nitrur të pasuruar me Al.
Oksigjeni gjithashtu lehtësisht difuzon nëpër shtresën oksiduese dhe e oksidon aluminin
e bollshëm në dispozicion në ndërfaqen oksid/nitrur, qe çon në rritjen nga jasht të
shtresës së re Al2O3. Kjo shtresë e re Al2O3 përfundimisht është bashkuar me shtresën
origjinale fillimisht të formuar Al2O3 dhe në mikrografitë SEM paraqitet si një shtresë
e vetme. Duhet të theksohet këtu qe gjurmë të shtresës origjinale fillimisht të fromuar
TiO2 vërehen ende në shtresën rezultuese Al2O3 (shih zonat me kontrast të qeltë në bulk
të shtresës Al2O3 te Figura 3.46f-g dhe Figura 3.47). Të gjitha këto aspekte të difuzionit
të O, Al, dhe Ti janë paraqitur skematikisht në figurën 3.51. Është me rendësi të
theksohet këtu qe strukura dyshtresore e vrojtuar për T > ~850 oC korrespondon me atë
të vërejtur në veshjet Ti0.5Al0.5N pas oksidimit të zgjatur në T ≥ 900 oC të raportuar nga
McIntyre et al [18].
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Figura 3.51 Paraqitje skematike e difuzionit të specieve në zona të ndryshme të temperaturës
për oksidimin e veshjeve Ti0.4Al0.6N.

Tabela 3.16 Vlerat e raportuara për energjinë e aktivimit të oksidimit, Q, të (Ti, Al)N,
krahasuar me atë të fituar në këtë tezë. Në Teknikat e depozitimit: MS – Magnetron
sputtering; AE – Arc Evaporation.
Referenca

Materiali

Teknika e
depozitimit

Kjo tezë
McIntyre et al. [18]
McIntyre et al. [18]
Joshi and Hu [20]
Joshi and Hu [20]
Jehn et al. [15]
Vaz et al. [21]
Hollerweger et al. [145]
Ishizuka et al. [167]

Ti0.4Al0.6N
Ti0.5Al0.5N
Ti0.5Al0.5N
Ti0.5Al0.5N
Ti0.5Al0.5N
Ti0.5Al0.5N
Ti0.35Al0.65N
Ti0.35Al0.65N
Ti0.81Al0.19N

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
AE
MS

Energjia e
aktivimit, Q
[kJ·mol-1]
240
212
405
109
295
200
175
232
189

Regjioni i
temperaturave
[oC]
700-850
750-800
850-900
600-780
780-877
500-800
700-850
850-950
600-700

Konstantet parabolike të shpejtësisë së rritjes së oksideve, të nxjerra nga të
dhënat e trashësisë së shtresave oksiduese, për veshjet e kësaj teze Ti0.4Al0.6N dhe TiN
(S+), dhe të veshjeve nga literatura [18, 20, 167], janë ilustruar në formën e grafikut
Arrhenius në figurën 3.50. Konstanta e shpejtësisë së veshjes një-fazore Ti0.4Al0.6N (me
strukturë kristalore të tipit B1) është më shumë se tre rende të madhësisë më e vogël se
sa e veshjes TiN (S+) me strukturë kristalore të njejtë, duke reflektuar kështu për një
rezistencë të rritur ndaj oksidimit të veshjes Ti0.4Al0.6N në regjionin e temperaturave në
studim. Në linjë me shumë studime të mëparshme kushtuar oksidimit të veshjeve (Ti,
Al)N, rezistenca superiore ndaj oksidimit të Ti0.4Al0.6N i atribuohet formimit të shtresës
sipërfaqësore pasive Al2O3.
Energjia e aktivimit të oksidimit të Ti0.4Al0.6N në regjionin e temperaturave nga
700 deri 850 oC është 240 kJ·mol-1, që krahasohet mjaft mirë me rezultatet e punimeve
të mëparshme dedikuar oksidimit të veshjeve (Ti, Al)N. Në Tabelën 3.16 janë dhënë
disa nga energjitë e raportuara të aktivimit për oksidimin e veshjeve (Ti, Al)N.
Devijimet e vërejtura mund të ndërlidhen me dallimet në morfologjinë dhe densitetin e
defekteve të veshjeve, të cilat varen fort nga kushtet e depozitimit [45], përbërjen
kimike të veshjeve, dhe natyrën e ndryshueshme të oksideve sipërfaqësore dhe
strukturave shtresore të cilat formohen në zona të ndryshme të temperaturave [20].
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Mikrostruktura e ndryshme e veshjeve Ti0.4Al0.6N dhe TiN (S+) ka quar në
dallime të shprehura në karakteristikat e difuzionit të Fe nga substrati SS në veshjet
individuale. Energjia e aktivimit për difuzionin e Fe nga substrati SS në Ti0.4Al0.6N, (69
± 9) kJ/mol, është afërsisht 2 deri 3 herë më e vogël sesa në TiN (S+). Veçanarisht,
koeficientet e difuzionit, që përmbajnë informacione mi popullimin e shtigjeve aktive
për difuzionin e specieve, brenda veshjes Ti0.4Al0.6N janë 10 deri 13 herë më të mëdha
sesa brenda TiN (S+) në regjionin e temperaturave në studim. Si rrjedhim, në veshjet
TiN (S+), Fe tregon koeficiente më të vegjël të difuzionit dhe energji më të madhe të
aktivimit, sesa në Ti0.4Al0.6N. Ky është një rezultat i pritur meqenëse veshjet Ti0.4Al0.6N
kanë përmasa kokrrizore dukshëm më të vogla, si rrjedhim një fraksion vëllimor të
kufinjëve korrizor më të madh, dhe densitet më të madh të defekteve, pra, një numër
më të madh të shtigjeve aktive për difuzionin e Fe, sesa veshjet TiN (S+). Vlera e vogël
e energjisë së aktivimit e difuzionit të Fe në Ti0.4Al0.6N sugjeron qe kemi të bëjmë me
difuzion nëpër kufinjtë kokrrizor, siç është raportuar shpesh në literaturë [26, 90, 91].
Duhet të theksohet këtu se orientimi i preferuar kristalografik mund të ketë kontribuuar
gjithashtu në koeficientet më të vogla të difuzionit të Fe në TiN (S+) krahasuar me
Ti0.4Al0.6N. Matjet XRD në konfiguracionin /2 kanë treguar qe veshjet TiN (S+)
shfaqin një kombinim të orientimeve të preferuara (111) dhe (200) ndërsa një orientim
i preferuar (200) është vrojtuar për veshjet Ti0.4Al0.6N. Sabitzer et al. [23], të cilët kanë
studjuar karakteristikat e difuzionit të Fe në veshjet me bazë TiN dhe CrN, kanë treguar
qe të gjitha veshjet të cilat shfaqin orientim të preferuar (111) kanë koeficiente dukshëm
më të vegjël të difuzionit se sa veshjet me orientim të preferuar (200). Kjo është në
pajtim edhe me studimet e mëhershme mbi veshjet TiN me orientime (100) dhe (111)
të përdorura si barriera difuzioni për Cu [147, 173].
Energjia e aktivimit për difuzionin e Fe nga substrati SS në veshjen Ti0.4Al0.6N,
(69 ± 9) kJ/mol, është në përputhje të mirë me vlerën e literaturës prej 56 kJ/mol për
difuzionin e Fe nga mbishtresa e pastër prej hekuri në veshjen Ti0.5Al0.5N, të raportuar
nga Sabitzer et al. [23]. Sipas njohurisë më të mirë të autorit të kësaj teze, punimi
shkencor nga [23] është i vetmi qe raporton të dhëna në lidhje me difuzionin e Fe në
veshjte të llojit (Ti, Al)N. Koeficientët e difuzionit të Fe në Ti0.4Al0.6N janë rreth 2 herë
më të larta sesa në Ti0.5Al0.5N [23] në regjionin e temperatura në studim (Figura 3.49),
me gjasë për shkak të përqendrimit më të lartë të Al në veshjet tona. Në studimin e
kohëve të fundit, Takaoka et al. [22] kanë hulumtuar marrëdhënien ndërmjet afinitetit
të shtresës Ti1-xAlxN (x = 0, 0.12, 0.26, 0.43) ndaj hekurit dhe përformancës së saj gjatë
procesit të prerjes. Afiniteti ndaj hekurit është llogaritur duke u bazuar në përqendrimin
e Fe të difuzuar nga mbishtresa e pastër prej hekuri në shtresat nën studim pas trajtimit
termik në vakum në 1000 oC për 1 h, por nuk janë raportuar të dhënat e difuzivitetit.
Është gjetur qe afiniteti i Ti1-xAlxN ndaj Fe rritet me rritjen e përqendrimit të Al në
veshje, rezultate qe i kanë korresponduar rritjes së konsumimit të veshjes gjatë testeve
të prerjes. dhe kjo i është atribuuar lagies (wettability) më të madhe me Fe të veshjes
me një përqendrim më të lartë të Al [22].
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Përmbledhje e rezultateve dhe përfundime

Në këtë punim doktorate, veshjet TiN dhe (Ti, Al)N të depozituara përmes
procesit magnetron sputer (MS) janë hulumtuar duke përdorur një kombinim të
teknikave (XRD, GD-OES, SEM/EDX, LOM), si në gjendjen e siç-depozituar dhe pas
trjatimit termik në ajër në temperatura që shkojnë nga 500 deri në më së shumti 950 oC
dhe për kohë nga 1 deri në më së shumti 16 h, në varësi nga lloji i veshjeve.
Parametrat thelbësor mikrostrukturorë në gjendjen e siç-depozituar: përbërja
kimike dhe fazore, sforcimi i mbetur, mikrodeformimi dhe përmasat e kokrrizave janë
përcaktuar në të gjitha veshjet me strukturë kristalore. Përbërja kimike dhe fazore është
përcaktuar në të gjitha veshjet pas trajtimit termik në ajër në temperatura dhe për kohë
të ndryshme. Parametrat e fituar mikrostrukturorë janë koreluar me parametrat e
depozitimit, dhe me karakteristikat e përgjithshme të sipërfaqes dhe ndërfaqes
veshje/substrat. Në veçanti, mikrostruktura e veshjeve është koreluar me strukturën,
kinetiken dhe mekanizmin e formimit të shtresave oksiduese të formuara gjatë trajtimit
termik në ajër, dhe me parametrat e aktivimit të difuzionit të Fe nga substratet në veshjet
individuale.
Me qellim të kontrollimit të mikrostrukturës, veshje TiN janë depozituar në
substratet SS ne dy procese të ndryshme: procesin e depozitimit të ftoftë, TiN (S0), ku
nuk është aplikuar kurrfarë ngrohje e substrateve përtej asaj të krijuar nga vet procesi i
depozitimit, qe kurr nuk e ka kaluar ~100 oC, dhe procesin e depozitimit të ngrohtë,
TiN (S+), ku substratet janë ngrohur qëllimisht dhe janë mirëmbajtur në ~400 oC. Është
gjetur qe temperatura e substratit ka ndikime të forta në parametrat mikrostrukturorë të
veshjeve TiN. Me rritjen e temperaturës së substratit është vrojtuar qe përmasat
mesatare të kokrrizave dhe komponenta termike e sforcimit rriten, ndërsa
mikrodeformimi (qe është një përgjithësim i efekteve të kombinuara të disa defekteve)
zvogëlohet, duke ndikuar kështu dukshëm në karakteristikat e sipërfaqes së veshjes,
dhe në veçanti në parametrat e difuzionit të Fe në veshje. Është vrojtuar qe parametri i
rrjetës pa sforcim nuk preket nga temperatura e substratit. Dallimet e vrojtuara në
karakteristikat e ndërfaqes ndërmjet veshjes dhe substratit, difuzivitetit të Fe në TiN,
karakteristikat e sipërfaqes, dhe procesit të oksidimit janë konsekuente me dallimet në
karakteristikat mikrostrukturore të veshjeve S+ dhe S0. Është vrojtuar qe difuziviteti i
Fe në TiN (S+) është afërsisht tetë herë më i vogël se sa në TiN (S0), ndërsa energjia e
aktivimit të difuzionit është afërsisht tre herë më e madhe në TiN (S+), një rezultat i
pritshëm duke qenë se veshjet S+ kanë strukturë më të dendur me numër më të vogël të
defekteve, përmasa kokrrizore më të mëdha, dhe si rrjedhim një fraksion vëllimor të
kufijve kokrrizor më të vogël, sesa veshjet S0.
Legimi i TiN me Al gjatë procesit të depozitimit në TS = 400 oC ka prodhuar
veshjen Ti0.4Al0.6N me karakteristika mikrostrukturore dukshëm më të ndryshme se sa
të veshjes TiN të depozituar në kushte të ngjashme. Është vrojtuar qe parametri i rrjetës
dhe përmasat e kokrrizave zvogëlohen, ndërsa mikrodeformimi dhe sforcimi i mbetur
rriten, duke ndikuar kështu dukshëm në mekanizmin e oksidimit të veshjës, dhe në
parametrat e difuzionit të Fe në veshje. Është treguar qe veshjet Ti0.4Al0.6N kanë
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rezistencë superiore ndaj oksidimit krahasuar me veshjet TiN (S+) të depozituara në
kushte të ngjashme. Kjo rezistencë superiore i është atribuuar formimit të shtresës
sipërfaqësore pasive Al2O3 qe e pengon difuzionin e oksigjenit dhe oksidimin e
mëtejmë të veshjës. Energjia e aktivimit për difuzionin e Fe nga substrati SS në veshjën
Ti0.4Al0.6N është për rreth 2 deri 3 herë më e vogël sesa në veshjen TiN (S+). Në veçanti,
është vrojtuar qe koeficientet e difuzionit të Fe, qe përmbajnë informacione mbi
popullimin e shtigjeve aktive për difuzionin, brenda Ti0.4Al0.6N janë 10 deri 13 herë më
të larta se sa brenda TiN (S+), në regjionin e temperaturave në studim. Difuzioni i Fe
në Ti0.4Al0.6N ndodh përgjatë kufinjëve kokrrizor me energji të aktivimit rreth 70
kJ·mol-1 dhe koeficient paraeksponencial të difuzionit të rendit 5 × 10-10 cm2·s-1.
Me qëllim të studimit të efekteve qe substrati ka në evoluimin fazor,
karakteristikat e sipërfaqes dhe bashkëveprimin e elementeve ndërmjet veshjes dhe
substratit gjatë trajtimit termik në ajër, veshje TiN dhe (Ti, Al)N janë depozituar përmes
procesit të depozitimit të ftoftë (~100 oC) në dy lloje të ndryshme të substrateve, në
substratin CS (çelik karbon DIN C60) dhe SS (çelik inoks DIN 1.4301). Veshjet (Ti,
Al)N të depozituara në TS = ~100 oC kanë treguar strukturë amorfe në gjendjen e siçdepozituar, pavarësisht substratit në të cilin janë depozituar. Është vrojtuar qe struktura
dhe përbërja kimike e substrateve të studjuara nuk ka kurrfarë ndikimi në
mikrostrukturën dhe strukturën kristalore të veshjeve në gjendjen e siç-depozituar,
përveç komponentës termike të sforcimit (në rastin e veshjeve TiN), që e ka origjinën
nga dallimi në koeficientet linear të zgjerimit termik të substrateve (αCS < αSS). Ndonëse
janë vrojtuar dallime në parametrat e aktivimit të oksidimit, në përgjithësi nuk është
vërejtur ndonjë efekt i konsiderueshëm i substrateve (CS dhe SS) në karakteristikat e
sipërfaqes së veshjeve TiN (C0 dhe S0) për T ≤ ~700 oC. Ndryshe, është treguar qe lloji
i substratit ka ndikime në karakteristikat e ndërfaqes dhe në difuzionin e Fe. Është
vrojtuar qe koeficientët e difusionit të Fe nga substrati CS në TiN janë për katër herë
më të mëdhenjë se sa nga SS në TiN, qe tregon qartë se TiN është shumë me efikas si
një barrierë difuzioni për Fe nga çeliku inoks sesa nga çeliku karbon. Difuzioni i Fe në
TiN (C0 dhe S0) ndodh përgjatë kufinjëve kokrrizor me energji të aktivimit rreth 50
kJ·mol-1 dhe koeficient paraeksponencial të difuzionit të rendit 10-11 cm2·s-1. Nga të
gjitha veshjet e studjuara, veshjet nën-stoikiometrike Ti0.44Al0.56N0.44 me strukturë
amorfe në gjenjdën e siç-depozituar janë më së shumti të prekura nga lloji i substratit
në të cilin janë depozituar. Gjatë trajtimit termik në ajër është vrojtuar kristalizimi i
veshjes amorfe, oksidimi dhe ndërdifuzioni me substratin. Në veçanti, lloji i substratit
ka prekur më së shumti ndërdifuzionin ndërmjet veshjes dhe substratit, qe në mënyrë
indirekte ka ndikuar edhe në evoluimin fazor të këtyre veshjeve dhe në karakteristikat
e sipërfaqes. Në veshjet Ti0.44Al0.56N0.44 të depozituara në substratet SS, TiAlN (S0),
ndërdifuzioni me substratin është vrojtuar që në 500 oC dhe ndër elementet më të
prekura të veshjes është Al, qe në mënyrë indirekte ka ndikuar në evoluimin fazor të
veshjes dhe në strukturën dhe trashësinë e shtresës sipërfaqësore oksiduese. Në veshjet
Ti0.44Al0.56N0.44 të depozituara në substratet CS, TiAlN (C0), ndërdifuzioni i
konsiderueshëm është vëretjur në 800 oC, dhe nuk ka humbje të theksuara të
përqendrimit të Al në veshje. Si rrjedhim, veshjet TiAlN (C0) kanë treguar një evoluim
krejtësisht tjetër fazor dhe trashësi shumë më të vogla të shtresës oksiduese se sa veshjet
TiAlN (S0).
Gjetjet kryesore të kësaj doktorate janë llogaritja e parametrave të aktivimit të
difuzionit të Fe në veshjet me strukturë kristalore TiN dhe Ti0.4Al0.6N. Në veçanti,
llogaritja e parametrave të aktivimit të difuzionit të Fe në veshjen Ti0.4Al0.6N është e
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një rendësie veçantë, meqenëse deri me tani ekziston vetëm një studim i hollësishëm
dedikuar difuzionit të Fe në veshjet (Ti, Al)N në struktura të tipit Fe/(Ti, Al)N/Si.
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Shtojcat

Shtojca A – Detajet e para-sputerimit të substrateve
Metoda
Frekuenca e magnetronit
Fuqia
Kohëzgjatja
Atmosfera

r.f. magnetron sputtering
~13.5 MHz
200 W
5 minuta
Ar

Shtojca B – Experimentet EPMA






Pajisja: JOEL JXA-8900RL e pajisur me pesë spektrometra gjatësivalore
disperzive me rreze X;
Tensioni përshpejtues: 12 kV;
Kalibrimi: e kryer me standarde të pastërtisë së lartë TiO2, Fe dhe Al;
Matjet: e kryer në 41 pozita të zgjdhura në mënyrë të rastësishme në
sipërfaqen e proves.
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