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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Aquest treball s’ha realitzat al Departament de Física Aplicada i Òptica de la 

Universitat de Barcelona (UB) en col·laboració amb Advanced Nanotechnologies S. L., 

una empresa spin-off de la Universitat de Barcelona, la qual es dedica als materials i les 

aplicacions de superfície dirigides als consumidors i el mercat empresarial; també dóna 

suport a projectes d’R+D mitjançant el desenvolupament de processos i equips 

específics per a cada aplicació.  

El treball es troba emmarcat en la línia d’investigació Nanorecobriments 

protectors i/o funcionals. Està dedicada a la cerca d’aplicacions i encarada a la 

industrialització dels processos que permeten obtenir aquests tipus de recobriments.  

Els processos que permeten generar nanorecobriments són, en general, 

costosos. Les condicions que es necessiten són difícils d’aconseguir, i per a cada 

material que es vulgui recobrir, és necessari un estudi previ; el que incrementa el preu 

del procés. 

El que es pretén en aquest treball és que l’alumne es familiaritzi amb els 

processos de depòsit de capes primes basades en carboni i dugui a terme algunes de 

les tècniques de síntesi de recobriments basats en carboni, així com les tècniques de 

caracterització dels recobriments resultants. Tanmateix, es pretén estudiar la 

possibilitat d’aplicació dels recobriments estudiats en l’àmbit de l’estalvi energètic o 

les energies renovables.  
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1.2. Motivació 

Aquest treball pretén servir com a exercici acadèmic d’introducció i formació de 

l’alumne en l’àmbit dels processos nanotecnològics de depòsit en condicions de buit, 

aplicant diferents tècniques, tant de producció com de caracterització, pròpies de 

l’esmentat àmbit. 

En addició, el treball busca centrar l’estudi en la producció de 

nanorecobriments de DLC (diamond-like carbon) i estudiar-ne la possibilitat d’aplicació 

a la indústria relacionada amb la eficiència energètica i les energies renovables. En 

concret, el recobriment que s’estudiarà, pot tenir aplicacions en els mercats de la 

tribologia i de la autoneteja, ja que el recobriment millora notablement el coeficient de 

fricció i el desgast, així com la hidrofobicitat superficial a més de ser transparent a la 

llum infraroja. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del Treball 

El treball té diferents objectius: 

- Aplicació de les tècniques de depòsit de Sputtering Physical Vapour 

Deposition (PVD) i de Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition 

(PECVD) per a la producció de capes de carboni tipus diamant (DLC). 

- Aquest objectiu comporta la utilització de maquinària per realitzar 

processos en buit i alt buit amb plasma induït amb radiofreqüència i 

corrent polsada, així com la utilització de sistemes de conducció i 

control de gasos de procés i precursió. 

- Aplicació de tècniques de preparació, manipulació i neteja de substrats 

abans de sotmetre’ls als processos de recobriment, així com de 

tècniques de caracterització tribològiques, en vistes a les possibles 

millores de les aplicacions del DLC a la industria. 

- Com  a darrer objectiu aquest estudi pretén realitzar una primera 

aproximació a possibles aplicacions tribològiques del DLC en el camp de 

l’estalvi energètic i el medi ambient: 

o Protecció superficial de panells 

o Superfícies d’autoneteja 

o Substitució de lubricants altament contaminants 

o Prolongació de la vida útil d’elements de maquinària sotmesos a 

desgast 

o Disminució de la pèrdua de càrrega en canonades de transport 

de gran envergadura de fluids 

o Aplicacions com a material protector contra la corrosió en el 

sector naval, aeronàutic i automobilístic, de la construcció i 

domèstic, etc... 
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2.2. Abast del treball 

El treball engloba la formació en la síntesi de recobriments de DLC en 

laboratori, incloent totes les tasques prèvies i posteriors als processos de producció, 

així com la caracterització de les mostres resultants. 

A més, engloba també un breu exercici d’estudi de viabilitat d’aplicació a la 

industria, en funció de les característiques observades a les mostres resultants. 
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3. Estat de l’art 

3.1. DLC 

3.1.1. Carboni 

El carboni és un element químic abundant en la natura. Constitueix un dels 

elements bàsics de la vida, i és àmpliament usat en la industria. La característica 

fonamental del carboni és la seva capacitat única per a combinar-se amb altres 

elements. Els anomenats hidrocarburs estan formats per l’agrupació d’àtoms de 

carboni i hidrogen, ja sigui en cadenes o en anells. L’addició de radicals de metil, 

oxigen, nitrogen, i d’altres; genera molècules més complexes, i l’acumulació d’aquestes 

condueix a la formació d’estructures polimèriques. La indústria polimèrica ha assolit 

nivells de desenvolupament molt elevats a base d’explotar aquesta tecnologia. Aquest 

concepte de la construcció de la matèria va permetre establir la Química Orgànica com 

una disciplina ja emprada  al segle XIX. Des d’ençà, hom pot reproduir al laboratori 

diverses substàncies generades en principi exclusivament per organismes vius. Ja al 

1828, Friedrich Whöler demostrà aquest principi sintetitzant urea.[1] 

La peculiar configuració electrònica dels àtoms de carboni, 1s22s22p2, i la petita 

diferència energètica entre els seus orbitals 2p i 2s, comparada amb l’energia d’enllaç 

dels enllaços de carboni, permeten als electrons reordenar-se en una mescla d’orbitals 

s i p que milloren l’energia d’enllaç amb altres àtoms. Aquest procés s’anomena 

hibridació i produeix tres tipus d’orbitals: sp = s + p; sp2 = s + p + p; i sp3 = s + p + p + p. 

Cada hibridació correspon a un cert ordenament estructural: sp dóna lloc a 

estructures lineals o de cadena, sp2 forma estructures planes i sp3 produeix estructures 

tetraèdriques. La figura 3.1 mostra les configuracions geomètriques possibles de 

l’àtom de carboni en funció del tipus d’hibridació i la disposició dels enllaços forts.  



6 
 

 

Figura 3.1: Disposició espaial dels orbitals de l'àtom de carboni [1]. 

 

Degut a aquesta varietat de possibles configuracions d’enllaç, el carboni té 

alguns al·lòtrops: grafè (làmines de carbonis sp2 enllaçats), nanotubs i ful·lerens 

(làmines de grafè enrotllades sobre elles mateixes formant cilindres o esferes, 

respectivament), grafit (apilaments de làmines de grafè), diamant (xarxa de carbonis 

sp3 enllaçats) i carboni amorf (matriu de carboni, entrecreuada i no organitzada, amb 

una mescla d’enllaços sp2 i sp3.[2] 

3.1.2. Carboni amorf i DLC 

A part del diamant i del grafit, el carboni pot formar una fase amorfa. El carboni 

amorf (a-C) es pot obtenir depositant de forma controlada la quantitat correcta de 

diamant, grafit i fases polimèriques. La seva estreta relació amb el DLC s’analitza a 

continuació citant algunes definicions clau de la International Union of Pure and 

Applied Chemistry (IUPAC). 

Diamond-like carbon: 

“Diamond-like carbon (DLC) films are hard, amorphous films with a significant 

fraction of sp3-hybridized carbon atoms and which can contain a significant amount of 

hydrogen. Depending on the deposition conditions, these films can be fully amorphous 
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or contain diamond crystallites. These materials are not called diamond unless a full 

three-dimensional crystalline lattice of diamond is proven.” 

(Les capes de Diamond-like carbon (DLC) són capes dures i amorfes amb una 

fracció significativa d’àtoms de carboni hibridats en sp3 que a més poden contenir una 

quantitat significant d’hidrogen. Depenent de les condicions de depòsit, aquestes 

capes poden ser totalment amorfes o poden contenir cristalls de diamant. Aquests 

materials no s’anomenen diamant a no ser que en ells s’hi doni una xarxa cristallina 

tridimensional completa de diamant.) 

Carboni amorf: 

“A carbon material without long-range crystalline order. Short range order 

exists, but with deviations of the interatomic distances and/or interbonding angles 

with respect to the graphite lattice as well as to the diamond lattice.” 

(Material de carboni sense ordre cristal·lí de llarg abast. Existeix ordre de curt 

abast, però amb desviacions a les distàncies interatòmiques i/o als angles d’enllaç 

respecte a la xarxa del grafit així com la del diamant.) 

De fet, la IUPAC considera que “hard amorphous carbon films” i “diamond-like 

carbon films” són expressions sinònimes. En el nostre cas, les capes de a-C 

sintetitzades presenten valors elevats de duresa així com altres propietats importants 

molt semblants a les del diamant. 

Depenent de la proporció d’enllaços sp2 i sp3 en la matriu, el DLC presenta 

diferents propietat mecàniques (Figura 3.2). També s’ha d’esmentar que l’estructura i 

les propietats dels recobriments de DLC depenen en gran mesura de la tècnica de 

depòsit i dels paràmetres usats en generar el depòsit. 
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Figura 3.2:Propietats típiques de les diferents varietats amorfes en pel·lícules de carboni. Els acrònims es refereixen 

a: Diamond-like carbon (DLC), a-C tetrahèdric (TAC), a-C tipus polimèric (PLC), a-C grafític (GAC) i a-C nanocompost 

(NAC), respectivament.[3] 

 

Les pel·lícules de carboni amorf tetraèdric (ta-C o TAC) presenten la major 

duresa, amb un alt grau d’enllaços sp3 i baix contingut d’hidrogen.  

Per altra banda, pel·lícules amb un grau comparable d’enllaços sp3 però més 

toves, són les anomenades “polymer-like carbon” (PLC). Aquestes tenen un alt 

contingut en hidrogen, que neutralitza els enllaços simples, i per tant redueix la 

reticulació carboni-carboni.  

Pel·lícules amb un contingut intermedi d’hidrogen poden ser: ta-C hidrogenat o 

a-C hidrogenat (a-C:H). Aquest últim és el tipus de pel·lícules de a-C més estudiat, i és 

conegut en la literatura com “diamond-like carbon” (DLC). És més tou que el ta-C(:H), 

però tot i així és més dur que molts materials. El seu principal avantatge és la seva 

facilitat per a ser dipositat. Existeix un gran ventall de tècniques que en permeten el 

depòsit. 

Alta duresa i mòdul elàstic són les principals característiques del a-C:H i del     

ta-C(:H). No obstant això, la rígida xarxa de les pel·lícules produeix una alta tensió 

compressiva. Aquest és un inconvenient important en la producció de recobriments de 

DLC, ja que limita el gruix en funció de l’adherència del substrat. A les pel·lícules mal 

adherides o massa gruixudes hi poden aparèixer esquerdes, i si aquestes progressen hi 

pot haver exfoliació de la capa o una reducció dràstica de la resistència al desgast.[2] 
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Les matrius de DLC no contenen una única hibridació, sinó una barreja en 

determinades proporcions. La figura 3.3 mostra un diagrama de fases del carboni en 

funció del contingut d’enllaços sp2, enllaços sp3 i hidrogen. S’hi presenta un diagrama 

ternari on el carboni amorf s’entén com una mescla de les tres fases “pures”. Així 

doncs, el a-C que presenta una estructura grafítica desordenada es troba a l’extrem 

inferior esquerre, els hidrocarburs polimèrics es troben vora la regió on abunda 

l’hidrogen, on es troben les fases que no poden formar pel·lícules. 

La preparació de a-C amb elevades taxes sp3/sp2 és l’apropiada per obtenir 

propietats semblants a les del diamant. Així doncs, les tècniques de sputtering i PECVD 

potencien la formació d’enllaços sp3. Tanmateix amb PECVD es produeixen mostres 

riques en hidrogen. Són necessaris reactors de PECVD amb plasma de alta densitat per 

poder maximitzar els enllaços sp3 i disminuir el contingut en hidrogen simultàniament.  

Quan la fracció de sp3 assoleix un grau elevat, el a-C es denota com a a-C 

tetraèdric (ta-C) ja que predominen els enllaços tetraèdrics degut a aquesta hibridació 

[4]. Les zones compreses entre les diferents fases comprenen aliatges amb propietats 

intermèdies. 

 

Figura 3.3: Diagrama ternari de fases del carboni, en funció del tipus d'hibridació. [5] 

 

Podem imaginar la microestructura com un sistema d’àtoms de carboni 

enllaçats covalentment, organitzats en una xarxa tridimensional que conté una 
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distribució aleatòria d’enllaços sp2 i sp3 (figura 3.4). Això assegura una rica varietat de 

propietats i microestructures de a-C, i per tant és necessària una classificació en 

subcategories amb microestructures típiques com la presentada al diagrama de la 

figura anterior. La correlació de llarg abast es inexistent pel propi efecte la aleatorietat 

espaial, esdevenint així globalment desordenada la xarxa. Tot i així, a escala 

nanomètrica s’ha trobat un ordre d’abast mig. 

 

Figura 3.4: Esquema molecular d'una xarxa d'a-C d'alta densitat. 

 

Els paràmetres clau per definir la desordenada estructura del DLC són la fracció 

de sp3, el contingut d’hidrogen i, en un segon terme, el grau de clustering de la fase 

sp2, el qual pren una especial rellevància sobre las propietats electròniques d’aquest 

material. 

Les tècniques de caracterització més comunes per determinar la fracció de sp3 

són la Ressonància Magnètica Nuclear (NMR) i la Espectroscòpia de Pèrdua d’Energia 

Electrònica (EELS) [6]. La densitat màssica s’avalua a través de la tècnica de Reflexivitat 

de Raigs X (XRR) i permet extreure una correlació amb la quantitat de sp3. Tot i així, la 

presencia d’hidrogen complica aquest anàlisi ja que els grups CHx tenen enllaços sp3 i 

contribueixen a disminuir la densitat del material. La espectroscòpia Raman aprofita 

les propietats vibracionals de la xarxa del DLC per determinar la seva fracció de sp3, 

suposant així un dels mètodes més utilitzats per a aquesta tasca. La Espectroscòpia 
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Infraroja Transformada de Fourier (FTIR) i la Espectroscòpia Fotoelectrònica de Raig X 

(XPS) constitueixen altres eines importants per estudiar la composició (contingut en H) 

i la estructura d’enllaços del DLC. 

En relació a les sorprenents propietats mecàniques del DLC, tant la duresa com 

el mòdul elàstic assoleixen valors elevats, i poden ser traçades controlant la fracció de 

sp3. Tot i que, a la pràctica, el rang de dureses del DLC es pot considerar que va des de 

10 fins a 30 GPa, la rígida xarxa de les pel·lícules de DLC  mostren un estrés compressiu 

intrínsec en un rang entre 0,5 i 7 GPa. Aquest elevat estrés suposa un inconvenient 

important a l’hora de produir recobriments de DLC, doncs aquest fet limita el gruix de 

les capes a menys de 1µm. De fet, la acumulació de microtensions dins la matriu 

amorfa es tradueix en un estrés compressiu global prou intens com per malmetre la 

capa provocant-hi la formació d’esquerdes, trencaments i tensions que dificulten 

l’adhesió al substrat. Les capes de DLC més gruixudes de 1µm generalment presenten 

tant estrés que perden consistència i es pelen. 

La relaxació del estrés és possible mitjançant el dopatge amb N, Si o metalls, 

així com realitzant operacions de recuit post producció o incorporant partícules 

nanomètriques (DLC nanocomposites) [7]. Tot i així, aquestes operacions generalment 

redueixen la duresa i el mòdul elàstic. La incorporació de metall a la matriu de DLC ha 

demostrat poder reduir el estrés per sota de 1GPa i mantenir la duresa i la taxa de 

desgast amb valors acceptables [8]. Aquesta millora esta relacionada amb les 

estructures concretes que cada metall confereix a les capes de Me-DLC (DLC dopat 

amb metall). 

També es poden assolir baixos nivells de estrés dipositant alternadament capes 

dures i toves de a-C (a-C hard/a-C soft) [9] [10]. La estructura multicapa resultant 

presenta una disminució global de estrés, mentre que la duresa pràcticament no es 

veu afectada. 

Les multicapes de metall i a-C (Me/a-C) [11], així com les estructures a-CN/aC 

[12], han estat dipositades amb resultats similars. 
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El dipòsit amb gradient de polarització presenta les millors prestacions 

tribològiques amb elevades taxes de sp3/sp2 en superfície, que disminueixen 

gradualment des de la superfície fins a la interfície per tal de millorar l’adhesió [13].  

Una altra manera de millorar l’adhesió del recobriment consisteix a fer créixer 

una capa d’esmorteïment (buffer layer) de Ti o Cr prèvia al depòsit de DLC. 

A la figura 3.5 s’hi representen totes les estructures prèviament comentades. 

 

Figura 3.5: Les estructures de DLC (secció transversal) que presenten baixos nivells de estrés intrínsec són (a) 

nanocomposites, (b) multicapes, (c) capes amb gradient de polarització i (c) recobriments amb buffer layers. 

 

Les pel·lícules de DLC amb hidrogen es dediquen sobretot a aplicacions 

tribològiques degut al seu baix coeficient de fricció i baixa taxa de desgast. En tots els 

entorns, el comportament tribològic del DLC es controla mitjançant una capa interficial 

de transferència que es forma durant la fricció [14]. Aquesta consisteix en una capa 

rica en sp2 induïda per fricció sobre la superfície de la contrapart, per efecte de les 

micro-partícules despreses provinents d’una etapa inicial d’abrasió que presenta un 

efectiu efecte lubricant. La baixa capacitat tallant del material d’aquesta capa de 

transferència resulta en coeficients de fricció de fins a 0,05, assolint valors de fins a 

0,01 quan es pren la mesura en alt buit. Per tant, el DLC presenta un valuós ús com a 

lubricant per a aplicacions on els lubricants líquids no són convenients. 
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A més de resistent al desgast i a la corrosió, el DLC també se sap un material 

altament hidrofòbic. Els grups C-H ubicats a la superfície de la pel·lícula disminueixen la 

mullabilitat, la qual es parametritza mitjançant l’angle de contacte que hi ha entre una 

gota d’aigua i la superfície del recobriment. El DLC típicament presenta angles de 

contacte de 55-70°, tot i que es pot augmentar afegint metalls com Fe o Al. En el cas de 

capes de Al-DLC, l’angle de contacte excedeix els 100° [15]. 

La baixa rugositat es una altra de les propietats de la superfície que fan que les 

capes de DLC siguin apropiades per a aplicacions de recobriments protectors. Les 

capes de DLC presenten una superfície plana i suau, amb una especial minimització de 

la rugositat quan són dipositades per evaporació per arc. Mesures dutes a terme amb 

AFM aporten valors de rugositat superficial RMS per sota dels 0,05nm per a capes de 

DLC dipositades mitjançant sputtering o PECVD [16]. Això significa que estadísticament 

no hi ha més de un àtom que sobresurti del pla “mitjà” superficial, millorant així les 

propietats tribològiques. Més encara, la rugositat superficial de capes ultraprimes  de 

DLC han resultat seguir lleis d’escalat fractal, és a dir, està relacionada al gruix de la 

capa a través d’una funció exponencial [17]. 

3.1.3. Aplicacions 

El gran ventall d’aplicacions del DLC s’adreça principalment als recobriments 

durs amb propietats tribològiques especials. També és cert que aquestes propietats es 

poden ajustar modificant la estructura del DLC o incorporant altres elements [18], 

mentre d’altres propietats asseguren el seu funcionament com a filtre òptic o en 

components amb funcionalitats electròniques. 

3.1.3.1. Maquinària industrial i eines 

La industria de la automoció és on ha crescut més ràpidament el mercat de les 

aplicacions pel DLC, on s’estan desenvolupant preferentment DLC, ta-C, W-DLC i 

multicapes WC/C com a recobriments durs i tribològics [19]. La industria de 

l’automòbil requereix solucions per preparar recobriments de baixa fricció i resistents 

al desgast amb funcions lubricants per a components. El DLC compleix aquests 

requeriments i ha estat testejat en un gran nombre de components per a automoció: 
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engranatges, filtres per vàlvules i components dels injectors de combustible entre 

d’altres. A la figura 3.6 s’hi mostren exemples d’algunes peces recobertes amb DLC. 

 

Figura 3.6: Esquerra: engranatges recoberts amb multicapa WC/C per Balzers; A dalt a la dreta: dos bolons de pistó 

de Katech Performance, un recobert (dreta) i l'altre sense recobrir (esquerra); Abaix a la dreta: arbre de lleves de 

Alpha Racing recobert amb DLC. 

 

Tots aquests components han estat recoberts amb DLC per diverses 

companyies. Concretament, la producció en sèrie de recobriments de DLC amb 

contingut en metall (Me-DLC) amb PVD s’ha dut a terme en sistemes d’injecció dièsel 

[20], des que es van revelar les superiors propietats tribològiques dels recobriments 

Me-DLC [21] [22]. Ha estat possible desenvolupar els nous sistemes d’injecció d’alta 

pressió gràcies al DLC. El primer sector dins l’automoció en incorporar aplicacions en 

DLC va ser el de la competició, per tal de maximitzar la potència del motor mitjançant 

una reducció de la fricció. 

La elevada duresa combinada amb la resistència al desgast que presenta el DLC 

és apropiada per a eines de tall i de desgast abrasiu, així com broques i d’altres eines 

utilitzades en mecanització de materials. Les òptimes propietats friccionals dels 

recobriments de DLC milloren la eficiència i la vida útil dels motors ultrasònics (USM), 

els quals tenen aplicacions en robòtica i en equips d’automatització. Quan l’estator és 

recobert amb Si-DLC, s’assoleixen nivells elevats de moviment dinàmic [23]. 
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Així com a la indústria de l’automoció, la utilització de lubricants secs és 

indispensable als sistemes de procés tant de la industria farmacèutica com de la 

alimentària degut als seus requisits d’asèpsia química i de baixa fricció. En aquest 

sentit, es protegeixen amb DLC diversos components de màquines: carros 

d’engranatges, cargols de plom, coixinets de boles, coixinets de compressors i coixinets 

d’aire. En quant a la indústria tèxtil, l’existència de substàncies residuals i d’additius al 

fil motiven el recobriment amb DLC de components de màquines tèxtils que entren 

amb contacte amb els fils, així com anells giratoris, estocs i agulles. En el sector de la 

injecció de motlles, els experts aprofiten les avantatges de les propietats anti-

enganxament del DLC per millorar la qualitat del producte. 

Per altra banda, virtualment totes les fulles d’afaitar multi-fulla tenen el fil 

recobert de DLC lliure d’hidrogen per reduir la fricció, prevenint la irritació de pells 

sensibles. Els primers a incorporar el DLC en fulles d’aquest tipus van ser fabricants de 

fulles d’afaitar com Gillette i Wilkinson-Sword [24]. 

La degradació del DLC quan la temperatura puja per sobre dels 350°C suposa 

una limitació important a la seva aplicació en eines de tall. També s’apliquen alguns 

tractaments especials als recobriments basats en DLC per tal de reduir el típicament alt 

estrés compressiu i, per tant, millorar l’adhesió al substrat de recobriments de l’ordre 

del micròmetre de gruix. 

3.1.3.2. Transport i emmagatzematge de fluids 

El DLC presenta una elevada hidrofobicitat, la qual és un requeriment bàsic per 

a les superfícies de components i dispositius que han de estar en contacte amb fluids. 

Els recobriments de DLC són útils per millorar les propietats superficials de les parets 

interiors de canonades i tubs degut a la reducció de la interacció amb el fluid, i per 

suposar un revestiment excel·lent per a eines. Actualment les pel·lícules de DLC s’estan 

considerant com a possible capa de passivació per a l’interior d’ampolles per a  

begudes. El recobriment amb DLC de l’interior de canonades d’acer inoxidable (figura 

3.7) és factible mitjançant immersió iònica basada en plasma (PBII) aplicada amb 

polsos bipolars [25], el qual suposa un gran avenç en tècniques per recobrir substrats 
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amb formes tridimensionalment complexes (hollow cathode (càtode buit)). En l’àmbit 

de les aplicacions en barreres de difusió, el DLC també és força útil perquè presenta 

una densitat relativament elevada [26]. 

 

Figura 3.7: Canonades d'acer inoxidable recobertes amb DLC. 

 

3.1.3.3. Dispositius òptics 

Els recobriments de DLC tenen aplicació en la recerca de dispositius 

d’emmagatzematge òptic de nova generació amb l’objectiu de protegir el disc i el 

patinet de xocs amb el capçal. Les principals condicions són la baixa taxa de desgast i la 

transparència de la capa de DLC a les longituds d’ona de gravació. Aquest tipus de 

capes haurien de minimitzar l’estrès i presentar una bona amplada de banda, a més de 

la elevada duresa. Tots dos paràmetres s’han d’ajustar mitjançant la taxa de sp3/sp2 i el 

contingut en hidrogen, que es controlen en el procés de dipòsit. Malgrat tot, les 

condicions de creixement de la capa han de respectar la integritat dels substrats 

polimèrics (baixa temperatura). Investigacions recents proporcionen pel·lícules de DLC 

suaus i homogènies, exhibint valors d’estrès <0,5 GPa i un interval òptic de 3 eV [27]. 

Utilitzar el C2H2 com a gas precursor en processos de PECVD produeix DLC amb 

propietats molt indicades per a recobriments en discos òptics [28]. 

La elevada transparència en el rang dels infraroigs (IR) fa del DLC un element 

molt adequat per a aplicacions de protecció superficial en òptiques IR [29]. Els 

recobriments d’antireflexió IR en òptiques de Ge i les capes protectores externes en 
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finestres IR per pal·liar els danys per l’impacte de la pluja són exemples d’aquestes 

tasques. Pel que fa a la operació en l’espectre visible, les ulleres de sol Ray-Ban i les 

plaques de vidre per  a finestres de lectors làser de codis de barres (AEGISGLASS de 

Morgan) mostren el comportament del DLC com a recobriment resistent a les ratllades 

per a superfícies transmissores de llum [24]. El control de colors interferencials va 

suggerir la utilització de recobriments de DLC com a element decoratiu. La 

electroluminescència i les màscares de canvi de fase són d’altres aplicacions òptiques 

del DLC. 

S’han realitzat investigacions adreçades a aplicacions del DLC en el camp de la 

energia solar fotovoltaica, bàsicament degut a la seva naturalesa semiconductora [30] i 

el menor cost de preparació respecte les cel·les basades en Si. Controlar tant els 

defectes com el dopatge de la estructura del DLC és el problema principal en aquest 

camp de recerca. Com a nota addicional, els recobriments antireflexió sobre cel·les 

solars de Si acostumen a ser capes de DLC i de DLC nitrogenat degut al seu índex de 

refracció i el baix coeficient d’absorció. 

3.1.3.4. Emmagatzematge magnètic 

La protecció front a la corrosió i al desgast de discos durs magnètics es un dels 

usos més estesos dels recobriments ultrafins de DLC [31]. Tot i que no és necessària la 

transmissió de llum, la capa dipositada ha de ser extremadament fina, continua i 

químicament inert. A més el recobriment ha de ser ultrafí  per minimitzar l’espai entre 

el disc i el capçal de gravació, per tal d’assolir elevades densitats d’emmagatzematge 

en àrea. Els mitjans magnètics estan actualment protegits per un recobriment de DLC 

de aproximadament 5 nm de gruix, que consisteix en capes de CNx o bé a-C:H. Tot i 

que la resistència a la corrosió del DLC falla si el gruix de la capa és menor de 3 nm, les 

capes de ta-C preparades amb deposició FCVA (Filtered Cathodic Vacuum Arc) mostren 

excel·lents resultats en quant a resistència a la corrosió i al desgast amb gruixos de fins 

a 1 nm, amb suavitat atòmica (0,12 nm RMS) i absència de forats, assegurant la 

qualitat del recobriment [32].  
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3.1.3.5. Dispositius electrònics 

Igual que el diamant i que els CNT (nanotubs de carboni), les capes de DLC han 

estat proposades per a aplicacions relacionades amb l’emissió de camp, com són les 

pantalles d’emissió de camp (FED). L’emissió de camp consisteix en dirigir electrons a 

través d’una barrera de potencial des de una punta sòlida per efecte de la existència 

d’un camp elèctric intens. Les diverses formes de DLC mostren propietats d’emissió de 

camp molt pobres degut a la inestabilitat de la emissió i a la baixa densitat de forats 

electrònics. 

La biestabilitat de les fases sp2 i sp3 suggereix la utilització de DLC en aplicacions 

de memòria i intercanvi electrònic. En contrast amb el fusible, un connector antifusible 

és un connector aïllant que esdevé conductor quan es registra un corrent elèctric per 

sobre d’un llindar. La conversió dels llocs sp3 (aïllants) tipus diamant als estats sp2 tipus 

grafit (conductors) degut a un escalfament òhmic, justifica el funcionament del DLC 

com a connector antifusible [33]. Gerstner et al. [34] van demostrar que la 

reversibilitat de la conversió de sp3 a sp2 és possible s’hi s’opera amb ta-C:N, tot i que 

seguia existint el problema de la degradació del dispositiu. Les sorprenents propietats 

tribològiques i la naturalesa químicament inert del DLC el fan adequat per la seva 

aplicació en sistemes microelectromecànics (MEMS). Donat que la baixa rugositat 

superficial és essencial en aquest cas, s’ha estudiat el ta-C per a aquesta aplicació. Tot i 

així, aquesta és una forma molt estressada de DLC i s’ha de recoure per obtenir un 

estat relaxat. 

3.1.3.6. Biologia i medicina 

El correcte funcionament dels biomaterials en medis biològics ve determinat 

pel restabliment de les funcions biològiques i mecàniques després de la seva 

implantació al cos humà [19]. Els principals camps d’aplicacions biològiques del DLC  

són el recobriment d’implants en contacte amb el reg sanguini i la reducció del desgast 

en articulacions sotmeses a càrrega. Al llarg de les darreres dècades, s’han produït 

aplicacions de DLC en implants ortopèdics com vàlvules cardíaques, bombes 

sanguínies, implants articulars (turmells, malucs, espatlles). Alguns exemples 



19 
 

d’implants recoberts es mostren a la figura 3.8. S’estan duent a terme proves in vitro 

en les que es fan lliscar peces recobertes amb DLC contra polietilè d’ultra alt pes 

molecular (UHMWPE), el qual simula una superfície orgànica. 

 

 

Figura 3.8: Components d'una articulació de turmell recoberts amb DLC [19]. 

 

El problema clau dels recobriments biocompatibles es la seva capacitat per 

prevenir qualsevol rebuig per part del cos humà, per exemple la formació de trombes a 

la sang degut a una incorrecta interacció i adsorció de proteïnes. El DLC presenta una 

biocompatibilitat i una hemocompatibilitat acceptables, doncs la baixa adhesió de 

plaquetes sobre implants recoberts comporta baixos nivells de rebuig. Aquest fet va 

motivar el llançament de les vàlvules cardíaques al mercat. 

Respecte els recobriments en articulacions, la capa de transferència grafítica no 

es forma sobre la contrapart de la interfície UHMWPE/DLC si s’opera en medi biològic. 

Aquesta falta de protecció promou desgast a la superfície orgànica. Proves posteriors 

han confirmat que els sistemes DLC/DLC en medis biològics presenten un 

comportament satisfactori, i demostren que el grafit residual provinent de la capa de 

transferència és tolerable pel cos. Tot i així, experiments in vitro duts a terme en 

articulacions  presenten resultats particularment contradictoris majoritàriament degut 

als muntatges experimentals de les simulacions (ball-on-disc, simulador de maluc). Els 

seus resultats són molt sensibles als instruments i als lubricants utilitzats. Cal esmentar 

l’aparició de partícules de DLC generades pel desgast (debris) en condicions de càrrega 

ha limitat l’aplicació dels recobriments de DLC en pròtesis d’articulacions 
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Degut a l’amorfisme de la estructura del DLC, altres elements poden ser afegits 

per tal d’afinar les seves propietats, com per exemple la resposta química davant certs 

medis. La incorporació de Si:O mostra una reducció en processos inflamatoris, i el 

comportament d’altres aliatges de DLC estan sent investigats actualment. 

Nanocompostos de Me-DLC consistents en sistemes DLC-Ag-Pt han estat recentment 

desenvolupats amb processos de deposició amb làser polsat (PLD). Les multicapes 

funcionals en gradient de DLC i hidroxipatita (Ca10(PO4)6(OH)2) constitueixen un altre 

exemple de capes nanoestructurades de DLC investigades amb finalitats en aplicacions 

mèdiques [35]. 

En el context de les aplicacions mèdiques, els instruments quirúrgics com 

agulles i filaments-guia també aprofiten les especials propietats mecàniques del DLC. 

3.1.3.7. Altres aplicacions 

També podem esmentar diferents àrees d’aplicació del DLC que aprofiten 

alguna o diverses propietats en les que destaca aquest material. Algunes formes de 

DLC han estat certificades a la Unió Europea per al sector de la industria alimentària, 

trobant un ampli ventall d’utilització en accions a alta velocitat relacionades amb el 

processat de aliments com les patates “chips” o en fluxos de guiat de material en els 

processos d’empaquetament d’aliments amb embolcalls de plàstic. Han estat utilitzat 

recobriments de DLC per fabricants de rellotges per reduir el desgast que es desprèn 

de l’ús continuat.  Com a aplicació tribològica a l’àrea dels esports, podem trobar 

capçals de pal de golf recoberts amb DLC [24], amb la intenció de minimitzar la rotació 

de la pilota gracies a la absència de força de fricció quan el pal colpeja la pilota. 
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3.2. Tècniques de dipòsit 

Com s’ha esmentat anteriorment, les capes primes de DLC es poden dipositar 

mitjançant una sèrie de tècniques de dipòsit. Dipositat per primera vegada per 

Aisenberg i Chabot el 1971 mitjançant feix d’ions [36], fou poc després dipositat amb 

PECVD amb plasma de radiofreqüència (plasma RF) per Ojha i Holland al 1977 [37]. 

Al 1990, Lifshitz et al. van descriure l’anomenat model de subplantació pel qual 

es produeix una densificació progressiva de la sub-superfície de la capa per efecte de la 

penetració d’ions energètics, associada a la formació de llocs sp3 metaestables [38]. Es 

va establir una energia de 100 eV com la òptima per a capes de a-C d’alta duresa [39], 

tot i que estudis més recents revelen que igualment es poden produir fraccions amb 

elevat sp3 amb energies iòniques més baixes [40]. La energia iònica és, per tant, un 

paràmetre important en el creixement de capes primes de carboni amorf, en especial 

per capes dures. A l’apartat 3.3 s’explica de forma més detallada el mecanisme de 

creixement de les capes. 

A continuació es descriuen les característiques de diferents tècniques de 

dipòsit. 

3.2.1. Feix d’ions 

El conjunt de tècniques de feix d’electrons foren les primeres en ser utilitzades 

per la deposició de carboni amorf. S’utilitza un càtode de carboni en una font de 

plasma o un hidrocarbur per a generar espècies del carboni, les quals són 

posteriorment accelerades contra el substrat [41] [42] [43] [44]. 

Una versió més refinada d’aquesta tècnica és el feix d’ions seleccionats per 

massa (MSIB). Els ions de carboni són produïts en una font d’ions formada per un blanc 

de grafit, accelerats de 5 a 40kV i circulats a través d’un filtre magnètic. Aquest procés 

aparta qualsevol partícula neutra i selecciona ions amb la taxa e/m del ió C+. A 

continuació els ions són desaccelerats fins a assolir la energia iònica desitjada 

mitjançant una lent electrostàtica, i el feix s’enfoca cap al substrat en un nivell de buit 

de l’ordre de 10-6 Pa, resultant la producció de pel·lícula de ta-C [45] [46] [47]. 
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Essent útil només per a activitat de recerca, l’MSIB permet controlar quines i 

amb quina energia es dipositen les espècies, però amb la desavantatge de presentar 

taxes de dipòsit molt baixes, a més de requerir un muntatge complex. 

 

Figura 3.9: Esquema de un filtre magnètic simple (a) i un de doble (b) FCVA [6]. 

 

3.2.2. Arc catòdic 

Les tècniques amb arc catòdic són poc usuals, tot i haver estat utilitzades en la 

síntesi de les capes més dures de ta-C amb fraccions de sp3 de fins al 90% [48]. S’inicia 

un arc en alt buit tocant el càtode de grafit amb un petit ariet elèctrode de carboni i 

enretirant l’ariet. Això produeix un plasma energètic amb una elevada densitat iònica 

de fins a 1013 cm-3. Un posterior filtrat mitjançant un camp magnètic en corba simple o 

doble (FCVA) elimina els aglomerats i els neutres, produint un feix altament ionitzat 

(veure figura 3.9) [49] [50] [51]. Aquesta tècnica pot, per tant, ser considerada com  

part de les tècniques de feix d’ions. La energia iònica s’ajusta polaritzant el substrat. El 

FCVA s’ha utilitzat en algunes aplicacions industrials. 

3.2.3. Sputtering 

Aquest és el procés industrial més comú per al dipòsit de DLC juntament amb el 

PECVD. És usualment utilitzat per polvoritzar (sputter) un blanc de grafit amb un 

plasma d’Ar, ja sigui amb potència DC o RF. Els capçals de polvorització catòdica amb 

magnetró (Magnetron Sputtering) són necessaris per la baixa taxa de polvorització de 
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grafit. Per tal de millorar les característiques de la capa, es pot aplicar una polarització 

amb corrent continu al substrat per modificar l’energia iònica. A més s’utilitzen capçals 

de magnetró descompensat, el camp magnètic dels quals travessa la superfície del 

substrat, per aconseguir bombardeig iònic addicional sobre la superfície. Aquesta 

tècnica de vegades es combina amb feixos de ions d’Ar per bombardejar la capa 

creixent, densificant-la i promovent els enllaços sp3 [52] [53] [54]. La figura 3.10 

mostra el típic muntatge d’equipament per realitzar dipòsits amb sputtering. 

 

Figura 3.10: Esquema del muntatge experimental per realitzar dipòsits sputtering amb magnetró. 

 

També és possible realitzar un procés de sputtering reactiu si s’afegeix hidrogen 

o gasos d’hidrocarbur al Ar. Existeix una manera de realitzar un procés de sputtering 

sense plasma: polvoritzant un blanc de grafit amb un feix d’ions d’Ar produït per un 

canó d’ions, mentre un altre feix bombardeja la capa creixent per promoure la 

formació de sp3. Aquest mètode s’anomena dipòsit assistit per feix iònic (IBAD).  

Simplificant, molt estès i versàtil, l’sputtering és una tècnica ideal per a 

processos industrials. Malgrat tot, el seu inconvenient és que la, més aviat, baixa 

densitat iònica impossibilita la deposició de les espècies més dures de DLC. 
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3.2.4. PECVD 

El RF PECVD (Radio Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) és 

la tècnica de dipòsit de capes de DLC més estesa [55] [56] [57] [58]. Dins del reactor 

s’encén el plasma entre dos elèctrodes amb àrees diferents, donant lloc a una 

descàrrega asimètrica. La potència entregada no pot ser DC, doncs el DLC és 

elèctricament aïllant. Per tant, aquests processos PECVD utilitzen potència DC polsada 

o bé potència de RF capacitiva acoblada. La potència s’aplica a l’elèctrode petit 

(càtode), on es situa el substrat, i les parets del reactor normalment es connecten a 

terra definint l’ànode, com s’esquematitza a al figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Esquema d'un reactor de PECVD. 

 

La polarització negativa del càtode (i del substrat) accelera els ions de 

bombardeig per crear llocs sp3. Tot i així, es necessiten plasmes de baixa pressió per 

millorar la taxa d’ionització en la descàrrega. Aquest requeriment s’aconsegueix 

augmentant la potència subministrada o acoblant un camp magnètic extern a la beina 

del plasma.  

 El principal inconvenient del PECVD convencional radica en la impossibilitat de 

controlar de forma independent el corrent iònic i la energia iònica, doncs ambdós 

varien amb la potència. Propostes de solució per a aquest problema impliquen el 

muntatge d’alguns tipus de fonts de plasma o feix iònic, així com certes configuracions 

de ICP (plasma inductivament acoblat) o PBS (font de feix de plasma) i control 

independent de la polarització del substrat [59]. 
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El gas precursor té un efecte important sobre les propietats de la capa. El 

benzè, per exemple, degut al seu baix potencial d’ionització presenta una elevada taxa 

de creixement però degut a l’elevat nombre d’àtoms de carboni per molècula, és 

necessari un elevat potencial de polarització per assolir els desitjats 100 eV per ió. En 

canvi, l’acetilè té un potencial d’ionització semblant, però només li calen 200 V de 

polarització. L’acetilè i el metà són les opcions més comunes. L’últim té un potencial 

d’ionització més alt, i, per tant, un menor ritme de creixement, però al contrari que 

l’acetilè, es pot trobar en forma d’alta puresa. El metà també produeix capes més 

hidrogenades [6]. 

En aquest treball, les capes de carboni amorf han estat dipositades amb la 

tecnologia PECVD, alimentada tant amb potència DC polsada bipolar a baixa 

freqüència com amb RF capacitiva acoblada. Els detalls sobre el muntatge 

experimental es poden trobar l’apartat 4.1. 

La excitació amb RF produeix una ionització més aviat ineficient en el plasma, 

amb densitats de l’ordre de 109 cm-3. A més, el corrent continu d’autopolarització que 

es forma en el càtode d’un plasma excitat amb RF depèn de la relació de superfície 

entre l’ànode i el càtode, que a la pràctica imposa un límit superior per la superfície del 

substrat, degut a que el volum de la cambra del reactor (ànode) creix més ràpid que la 

seva àrea i la velocitat de bombeig depèn del volum. 

Per altra banda, el DC polsat bipolar no presenta la limitació associada a la 

excitació amb RF, per tant amb aquesta tecnologia es poden recobrir amb eficiència 

peces grans. És més, experiments realitzats amb sonda Langmuir han demostrat que 

les densitats iòniques en plasmes excitats amb DC polsat són almenys el doble que 

amb RF. Pel que respecta a la energia iònica, el major pic de voltatge per a potències 

mitjanes equivalents podria produir ions més energètics depenent de la pressió [60]. 

Aquesta tècnica també produeix capes amb menor estrés intrínsec, degut a la 

característica dels polsos, i ritmes de dipòsit més elevats. 
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3.3. Mecanisme de creixement 

Per tal de produir capes de a-C amb propietats tipus diamant, és a dir capes de 

DLC, és necessari maximitzar els enllaços C-C sp3, responsables de les propietats 

mecàniques d’aquest material. El paràmetre clau que promou la formació de capes de 

DLC riques en sp3 és la energia del bombardeig iònic durant el dipòsit [61] [62]. Com 

s’ha esmentat anteriorment, es necessiten ions C+ amb energies iòniques 

d’aproximadament 100 eV per assolir les taxes més elevades de sp3/sp2. 

La polvorització preferent dels llocs sp2 durant el creixement de la capa de DLC 

es considerava com el mecanisme principal [63]. Més tard, Lifshitz et al. [1990] [38] 

van observar que el creixement de les capes de DLC es produïa de forma sub-

superficial. L’anomenat model de subplantació considera la densificació porogressiva 

del DLC en un capa sub-superficial, la qual està associada a la formació de llocs sp3 

metaestables per efecte de la penetració de ions energètics. El llindar de penetració, 

Ep, es pot aproximar a: 

              (3.1) 

que depèn del llindar de desplaçament, Ed, entès com la mínima energia necessària per 

a que un ió incident desplaci un àtom amb enllaç en un lloc, generant un parell vacant-

intersticial permanent. També està influenciat per la energia d’enllaç superficial, EB, 

que és la sublimació o energia cohesiva pel C (EB ≈ 7,4 eV). 

Ni els neutrons ni els ions de baixa energia són capaços de penetrar la 

superfície de la capa, però s’hi poden quedar enganxats, generant allí una capa externa 

rica en sp2. Més encara, la població superficial augmenta per efecte de la barrera 

d’energia que promouen els ions d’alta energia subplantats, essent així capaços de 

relaxar-se cap als estats sp2 més estables de la superfície degut a un procés de 

dissipació durant un pic tèrmic. 

La fracció de penetració, f, corresponent als ions que arriben amb una energia E 

major que EP és aproximada per la expressió [6]: 
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     (3.2) 

on ES és una constant. Tenint en compte aquesta probabilitat de penetració, la densitat 

de ta-C a la capa subplantada supera la del grafit amb la següent taxa: 

  

 
 

  

      
      (3.3) 

Aquí, ρ es defineix com la densitat de carboni sp2, Δρ és l’increment de densitat, ϕ és la 

fracció d’ions energètics amb energia Ei, i β és la taxa de relaxació al pic tèrmic: 

        
  

  
 
   

     (3.4) 

On Ei és la energia iònica, i E0 es la energia d’activació de difusió. La figura 3.14 

esquematitza els processos bàsics en aquest model de 2 estats. Recentment, un nou 

model ha proposat tenir en compte un tercer estat, corresponent als llocs intersticials 

amb alta energia [64]. Això resulta en una petita modificació de la equació 3.3. 

 

Figura 3.12: (a) Diagrama del procés de subplantació i (b) processos bàsics en el model de subplantació [6] 

En el model de subplantació, els ions incidents poden penetrar de dues 

maneres: directament o indirecta per un procés de carambola (knock-on). La relaxació  

d’una regió densificada porta àtoms de llocs sp3 a llocs sp2 a traves d’un pic tèrmic, en 

processos que presenten escales temporals de 10-12 i 10-9 s, respectivament. La energia 

tèrmica provinent dels ions incidents difon cap a fora mitjançant un front d’expansió, 

que presenta el següent perfil de temperatura [65]: 
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     (3.5) 

on r és la distància des de l’impacte, t és el temps des de l’impacte, D és la difusivitat 

tèrmica, c és la capacitat tèrmica i Q és igual a Ei menys la energia perduda en els 

desplaçaments. 

El següent que remarcarem en aquest apartat és la importància de controlar el 

voltatge de polarització aplicat al substrat per tal de controlar la microestructura del 

DLC, que a l’hora afecta les propietats mecàniques, òptiques i elèctriques [66]. Des del 

moment en que la energia iònica està limitada per la polarització del substrat, el 

contingut en sp3 és modulat per la potència aplicada al càtode-portamostres. Fallon et 

al. [1993] [51] trobaren una dependència entre la fracció de sp3 i la energia iònica, en 

que el 80% màxim de la qual es trobava entre 100 i 200 eV. Per altra banda, la figura 

3.13 mostra la corba de la fracció de sp3 en funció del voltatge de polarització per ta-C 

dipositat mitjançant el mètode FCVA (Filtered Cathodic Vacuum Arc) en experiments 

més recents [48]. En aquests, el contingut de sp3 varia de 84 a 88% en un rang de 

voltatge de polarització de -20 a -350 V. La correlació entre aquesta petita variació en 

el contingut de sp3 i la densitat màssica en funció del voltatge de polarització es mostra 

a la figura 3.14. Tot i així, d’altres resultats també representats a la figura 3.14 

indiquen que l’estrés compressiu està relacionat amb el voltatge de polarització, 

mentre que no s’ha observat cap relació aparent entre la fracció de sp3 i l’estrés. 

 

Figura 3.13: Dependència entre contingut de sp3  i el voltatge de polarització en capes de ta-C. 
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Figura 3.14: Dependencies de la densitat màssica i l'estrés compressiu sobre el voltatge de polarització en capes de 

ta-C. 

 

La energia iònica adopta una vegada més un paper crític en el creixement de 

capes de a-C:H. Tot i així, la fracció iònica habitual és d’un 10% del flux total, en 

contrast amb la ionització total en el cas de la producció de capes de ta-C mitjançant 

descàrregues d’arc. Les capes de a-C:H es poden dipositar a partir de diferents 

precursors: CH4, C2H2, C2H4 i C6H6, essent el primer gas l’utilitzat en aquest treball. El 

model de subplantació encara és vàlid en aquest context, ja que un dels problemes 

essencials és la penetració d’ions de carboni i d’hidrocarbur a través de la capa 

superficial. Les reaccions moleculars en el plasma i la deshidrogenació de la capa 

durant el dipòsit són tòpics addicionals a considerar en el creixement de capes de a-

C:H. 

El dipòsit de DLC s’ha de dur a terme a temperatura ambient per tal d’afavorir 

l’estat amorf. L’escalfament del substrat és un mecanisme tèrmic que aporta energia 

extra a les espècies incidents provinents del plasma. Els àtoms dipositats fan servir 

aquesta energia tèrmica per difondre cap a la superfície fins que troben llocs 

d’equilibri . Per tant, els processos a alta temperatura resulten en mostres cristallines 

ordenades. La estructura de xarxa desordenada s’aconsegueix quan les espècies 

queden immòbils tant bon punt impacten sobre la superfície de dipòsit, per tant és 

necessària la refrigeració del substrat durant el procés. De totes maneres, l’elevada 
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duresa adquirida per les capes de DLC va en detriment de la consistència de la capa. 

Com s’ha comentat aquestes capes presenten elevats nivells d’estrés. Aquest efecte es 

desprèn principalment de la baixa temperatura del substrat , el qual confereix les 

condicions de no equilibri al procés. Les especies provinents del plasma queden fixades 

en els llocs en els que incideixen, i per tant la energia potencial que adquireix la matriu 

de DLC augmenta el seu estrés. [1] 
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4. Realització experimental 

4.1. Dispositiu experimental de fabricació 

Per produir els dipòsits de DLC que s’estudien en aquest treball, s’ha utilitzat un 

reactor dissenyat i fabricat pel grup d’investigació FEMAN (Departament de Física 

Aplicada i Òptica de la Universitat de Barcelona) entre l’any 2006 i el 2010, durant la 

realització de la tesi doctoral d’en Miguel Rubio-Roy [2] (Surface properties of hard 

fluorinated amorfous carbon films deposited by pulsed-DC discharge, 2010). 

 

 

Figura 4.1: Reactor amb opció de fer servir diverses tècniques com sputtering, PECVD, RIE o IBE. 

A part de la robustesa, es va tenir en compte la versatilitat a l’hora del disseny, 

de manera que hi ha diverses de tècniques disponibles: 

- Magnetron sputtering 

- Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) 

- Ion beam etching (IBE) 

- Reactive ion etching (RIE) 
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El reactor consisteix en una cambra esfèrica d’acer inoxidable 304 capaç 

d’assolir molt alt buit (10-5 Pa) amb sistemes d’alimentació de gasos i gestió de buit 

totalment controlats per computador amb sistemes de control RS-232 i targetes amb 

output digital (veure figures 4.1 i 4.2). Les juntes són majoritàriament del tipus ISO-CF 

(coure) i la cambra és bombejada per una bomba turbomolecular LEYBOLD TMP360C 

amb el suport d’una de les dues bombes rotatives LEYBOLD TRIVAC, la selecció de les 

quals depèn dels productes bombejats: combustibles o comburents. El sistema 

d’alimentació de gasos consisteix en sis línies diferents, cada una equipada amb 

vàlvules pneumàtiques i controladors de flux màssic (MFC), que introdueixen els gasos 

a la cambra. 

 

Figura 4.2: Interfície d'usuari gràfica del controlador del reactor. (a) Procés principal i vista dels controls; (b) vista de 

la configuració i de la eina de programació de processos. 
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El reactor té tres precambres de càrrega amb vàlvula de guillotina connectades 

a la cambra esfèrica principal. Dues d’elles s’utilitzen per introduir càtodes refrigerat s 

per aigua (per a magnetron sputtering, PECVD o RIE), mentre que la tercera s’utilitza 

per introduir diversos porta-substrats a dins del reactor. Es poden utilitzar diferents 

porta-mostres depenent de l’aplicació (amb calefacció, capacitat per múltiples mostres 

o destinat a ion beam etching). Encara més, hi ha instal·lat un canó d’ions a l’extrem 

oposat del porta-mostres. 

El capçal de PECVD refrigerat per aigua que alhora funciona com a porta-

mostres utilitzat al llarg d’aquest treball per realitzar els dipòsits de DLC, en el seu dia 

va ser redissenyat i construït per tal d’assegurar la seva total robustesa i durabilitat, i 

incorpora tota la experiència dels més de 20 anys d’experiència amb plasmes del grup 

de recerca FEMAN. El capçal de PECVD consisteix en un càtode parcialment cobert per 

un ànode connectat a terra que evita la formació de plasma a les superficies cobertes 

del càtode. D’aquesta manera, la superfície efectiva del càtode es redueix a un cercle 

de 3” de diàmetre, concentrant la potència i forçant una distribució més uniforme del 

camp elèctric a la beina del càtode. Un corrent d’aigua es fa passar pel circuit de 

refrigeració del càtode per tal de dissipar la calor generada al càtode per l’impacte dels 

ions incidents i de les pèrdues de transmissió de potència. 

 

Figura 4.3: Fotografia del reactor utilitzat per dipositar DLC. 
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Es va desenvolupar un software específic de control del reactor amb LabView. 

Aquest té dos panells: El “Control center” i el “Sequence configuration tab” (figura 4.2, 

(a) i (b), respectivament). El programa pot operar en dos modes: manual o automàtic. 

En el mode normal, es poden controlar els següents elements en tot moment com es 

desitgi: 

- Vàlvules aigües amunt, bypassos i vàlvules d’entrada al reactor de les 

sis línies de gas disponibles 

- Vàlvula pel sensor de pressió de càtode fred 

- Vàlvula principal entre la cambra i la bomba turbomolecular 

- Vàlvules entre la bomba turbomolecular i les bombes de suport 

- Vàlvula de papallona: posició fixa o regulació de la pressió 

- Comandament dels MFC, estat on/off i ajust del zero 

A més, totes les lectures de pressió i flux estan disponibles en tot moment i 

s’actualitzen cada dos segons: 

- Fons d’escala dels MFCs i flux real 

- Estat obert/tancat de les vàlvules 

- Pressió a la cambra (hi ha dos sensors capacitius amb fons d’escala de 

133 Pa i 13 Pa, més un sensor de rang complet Pirani + càtode fred per 

pressions de fins a 10-6 Pa) amb indicadors numèrics i representació 

gràfica de la evolució temporal 

- Pressió a la línia d’entrada de totes dues bombes de suport 

El mode manual inclou un interruptor de seguretat que vetlla per que no es 

puguin realitzar certes accions que podrien posar en perill la integritat del reactor. 

A la pestanya de “Sequence configuration” es pot definir un programa, o 

guardar-lo o carregar-lo des d’un fitxer. Quan el mode automàtic s’inicia, el programa 

s’executa. Cada pas del programa defineix un valor de comanda flux per a cada MFC, 

un valor de comanda de pressió per la vàlvula de papallona, la durada de cada pas i 

l’estat de la font d’alimentació de DC polsada. A més, cada pas té un interruptor de 

“Gradient”, que quan és activat, els fluxos de comanda dels MFC van variant 
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linealment des del valor inicial fins el valor de comanda definit. Amb aquesta funció, es 

poden produir capes amb mescles variants de diferents gasos.[2] 

 En el cas de realitzar processos amb corrent RF capacitiva acoblada, s’ha 

utilitzat el conjunt auxiliar de font de RF i circuit d’acord automàtic de la casa Kurt J. 

Lesker, que produeix fins a 300W amb una freqüència de 13.56 MHz mostrat a la figura 

4.4. 

 

Figura 4.4: Equip de generació de RF R-Series de Kurt J. Lesker Company. 

 

4.2. Substrat 

El substrat escollit per realitzar aquest treball de dipòsit ha estat planxa d’acer 

inoxidable 304 amb dues classes de polit: un amb una rugositat superficial Ra ≈ 150 nm 

i l’altre amb una Ra ≈ 30 nm.  Aquesta elecció ve donada pel fet de que l’acer 

inoxidable és un element molt comú a l’hora de fabricar peces que formaran part de 

sistemes amb requisits de funcionament d’elevada resistència i durabilitat. 

4.3. Mètode de producció 

En aquest treball s’han realitzat dipòsits de DLC sobre substrats d’acer 

inoxidable. El procés en sí es composa d’una sèrie de subprocessos necessaris per 

assegurar l’èxit del dipòsit, obtenint-ne una capa ben adherida i cohesionada. Aquests 

subprocessos són el rentat del substrat, el plasma de neteja d’argó, el dipòsit 

mitjançant sputtering de la capa de crom que farà de “buffer layer” i el dipòsit amb 

PECVD de la capa de DLC. A continuació es descriu cadascun d’aquests processos. 
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4.3.1. Rentat del substrat 

Abans d’entrar el substrat al reactor, és molt important procurar que la 

superfície sobre la que es realitzarà el dipòsit estigui el més neta possible. Per eliminar 

la presència de partícules, pols, greixos, aigua i d’altres elements que podrien afectar 

la adequada disposició superficial del substrat per a realitzar-hi el dipòsit de la capa, el 

primer pas és sotmetre el substrat a un cicle de neteja en bany d’ultrasons. 

En el nostre cas, s’ha aplicat un rentat primari amb acetona fregada sobre el 

substrat amb un tros de paper per realitzar una neteja agressiva i retirar la brutícia 

macroscòpica que pugui trobar-se a la superfície. A continuació es submergeix el 

substrat en etanol i s’hi aplica un procés de neteja amb ultrasons durant 10 minuts. 

Amb això s’assegura que les restes més enganxades de greix, brutícia i partícules 

indesitjades quedin pràcticament eliminades de la superfície. Després s’extreu la 

mostra amb unes pinces netes i s’esvandeix amb abundant aigua destil·lada. Just a 

continuació s’asseca el substrat amb N2 bufat a pressió. Acte seguit es fixa la mostra 

sobre el capçal de PECVD, s’introdueix dins la precambra i es buida amb el circuit de 

bombeig de suport a la espera d’assolir un nivell de buit (~8 Pa) que permeti entrar el 

capçal amb el substrat a la cambra principal. 

4.3.2. Plasma de neteja d’Ar 

Abans d’efectuar cap dipòsit, tot i haver realitzat una operació de rentat, és 

recomanable realitzar un procés de neteja amb plasma amb algun gas no reactiu per 

assegurar que s’acaben d’eliminar a nivell nanomètric el màxim d’impureses i restes 

d’aigua adherida als racons superficials per efecte de fisisorció. En sotmetre la 

superfície del substrat al bombardeig d’ions d’argó que suposa el plasma es creen 

enllaços penjants i la superfície queda “activada” i receptiva per oferir unes bones 

condicions d’adherència per al material que s’hi hagi de dipositar a continuació. 

En el nostre cas la operació de plasma d’Ar es realitzava aplicant 80 W de 

potència RF durant 10 minuts, després d’haver assolit una pressió menor o igual a 

8·10-4 Pa a la cambra del reactor per assegurar un mínim grau de puresa dels dipòsits. 
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4.3.3. Dipòsit de Cr amb Magnetron Sputtering 

Un cop tenim la superfície del substrat activada, i abans de realitzar el dipòsit 

de DLC és recomanable aplicar una capa d’esmorteïment (buffer layer) amb algun 

material que afavoreixi l’adherència i la relaxació del estrés intrínsec del DLC. Un dels 

més utilitzats és el crom, ja que te un nivell de reactivitat que fa que quedi molt ben 

adherit sobre substrats metàl·lics, és un bon candidat de substrat per al DLC, i alhora 

presenta una duresa prou baixa que permet dissipar les tensions internes del DLC. 

Aquest mètode permet augmentar el gruix de les capes de DLC sense comprometre’n 

la cohesió. 

En el nostre cas es va realitzar un dipòsit de 100 nm de Cr mitjançant  

magnetron sputtering amb 70 W de potència RF durant 25 minuts, utilitzant un blanc 

de Cr amb un 99,99% de puresa. 

 

Figura 4.5: Dipòsit de Cr de 100 nm de gruix realitzat amb magnetron sputtering. 
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4.3.4. Dipòsit de DLC amb RF PECVD 

Finalment es procedeix a fer entrar CH4 al reactor i a consignar una pressió de 

10 Pa per tal que dins la cambra es donin les condicions idònies per efectuar el dipòsit. 

 Tal com s’ha esmentat, el dipòsit de DLC amb DC polsada presenta diferències 

respecte el dipòsit amb RF. Tot i que inicialment en aquest treball es van realitzar 

proves amb DC polsada, es va observar la formació d’inhomogeneïtats estacionàries en 

el plasma que derivaven en faltes d’uniformitat en els dipòsits produïts tal com 

s’observa a la figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Resultat d'un dipòsit de DLC realitzat amb Pulsed-DC on la formació d'una "bola" de plasma sobre un 

dels substrats va generar una falta d'uniformitat en el dipòsit resultant. 

 

En realitzar la mateixa prova amb radiofreqüència es va observar que el plasma 

era totalment homogeni i les capes obtingudes presentaven bones condicions 

d’adherència i cohesió. Com s’ha comentat, les capes de DLC produïdes amb RF 

presenten més estrés intern que no pas les produïdes amb DC polsada, però aquest 

problema queda contrarestat per l’efecte de la capa d’esmorteïment de Cr. 

Els processos de dipòsit s’han realitzat a diferents potències entre els 40 i els 

100 W per poder registrar les diferències entre les velocitats de dipòsit i les propietats 

de les capes obtingudes. 
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Un cop acabat el procés, extraiem el capçal de la cambra principal del reactor i 

el passem a la precambra, la qual aïllem. Trenquem el buit de la precambra amb 

l’ajuda de N2 (g), obrim la precambra, extraiem el capçal càtode i retirem les mostres 

recent sintetitzades, que emmagatzemarem per a caracteritzar-les. 

 

Figura 4.7: Mostres de  DLC recent dipositades en procés d'extracció del reactor. 

 

4.4. Tècniques de caracterització 

4.4.1. Microscopi confocal-interferomètric 

Instrument que ens permet combinar tècniques interferomètriques i confocals; 

tot i que nosaltres només treballarem en mode confocal. (Figura 4.8) 

La microscòpia confocal és una tècnica que permet de forma acurada i no 

destructiva, seccionar òpticament una mostra en diferents plans, sense la influència de 

senyal fora del pla de focus. Aquesta propietat, per una banda augmenta la resolució i 

el contrast de les imatges respecte la microscòpia de fluorescència convencional, i 

d’altra banda permet reconstruir imatges tridimensionals utilitzant un “pinhole” 

espacial per a eliminar la llum desenfocada o centelleigs de la lent en espècimens que 

són més gruixuts que el pla focal. El “pinhole” és una obertura localitzada davant del 

fotomultiplicador que evita el passatge de fluorescència de les regions de la mostra 
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que no estiguin en focus, la llum que prové de regions localitzades per sobre o per sota 

del pla focal no convergeix en el “pinhole” i no es detectada per el fotomultiplicador. 

Aquest equip s’ha utilitzat per a determinar la rugositat mitjana (RA) i el 

diàmetre de la petjada que deixa el Calotest per tal de calcular la taxa de desgast (W). 

 

Figura 4.8: Microscopi confocal interferomètric Sensofar PLu 2300. 

 

4.4.2. Goniòmetre KSV CAM200-Auto4  

La mullabilitat és una característica superficial que s’ha de minimitzar en 

materials destinats a aplicacions de contacte amb fluids. El paràmetre físic que la 

descriu és la energia superficial, i s’estima a través de mesures d’angle de contacte. La 

següent expressió s’utilitza quan es diposita una gota sobre la superfície d’una mostra: 

                     (4.1) 

On les energies superficials es corresponen amb la interfície sòlid-gas, γsg, la interfície 

líquid-gas, γlg, i la interfície sòlid-líquid, γsl. L’angle de contacte θ, es defineix com 

mostra la figura 4.9, i dóna una mesura de la hidrofobicitat del material. Un material és 

hidrofòbic quan (θ>70°) o hidrofílic  (θ<70°) quan presenta una baixa o alta 

mullabilitat, respectivament. 
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Figura 4.9: Definició de l'angle de contacte d'una gota reposant sobre la superfície d'una mostra. Els vectors de 

tensió per efecte de les energies superficials també s'hi representen. 

 

 

Figura 4.10: KSV Instruments CAM200-Auto4. Extreta de la pàgina web de KSV. 

 

4.4.3. CSM  Calowear test 

La taxa de desgast (W) d’un material es definida per el volum de material (V) 

eliminat en una test de lliscament per unitat de distància de lliscament (s) i força 

normal aplicada (F):  

  
 

   
      (4.2)  
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Aquesta magnitud no és independent de les condicions de mesura, depèn de 

l’ambient, l’ús de lubricants o abrasius, els materials de la superfícies en contacte... Per 

tant, l’ús de condicions constants i repetibles és una necessitat. A més, la comparació 

entre els diferents valors només és possible quan s’utilitzen condicions de test similars 

o iguals. En el nostre cas hem utilitzat el Calotest (Figura 4.11) per a fer mesures 

repetibles de desgast.  

El mètode de mesura consisteix en una bola d’acer inoxidable ② recolzada en 

la superfície d’interès ① (inclinat en un angle conegut α) i en un eix de rotació ③ a 

una distància coneguda de la superfície. Com que el centre de la bola no es mou 

relativament respecte la superfície, la petjada del test és molt petita. (Figura 4.9) 

 

Figura 4.11: Esquema del mecanisme del calotest i la petjada que deixa: (1) superfície delrecobriment, (2) bola 

d'acer inoxidable, (3) eix de rotació. 

 

Per a desgastar pel·lícules dures, una suspensió de micropartícules (1 μm) 

d’alúmina (Al2O3) en glicerina s’utilitza generalment com abrasiu entre la bola i el 

recobriment. S’ha d’intentar treballar en condicions ambientals (temperatura i 

humitat) semblants durant els diferents tests.  

A partir del pes i el radi (R) de la bola, l’angle α i la distància entre l’eix i la 

superfície del recobriment, la força normal (F) pot ser determinada. Per altre banda, la 

distància de lliscament depèn de la velocitat de rotació (ω) i la duració (t) del test. 
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Finalment, per a calcular el volum eliminat, mesurem el diàmetre de la petjada (en el 

nostre cas amb el microscopi confocal) i en calculem la profunditat (h).[2]  

 Així l’equació 4.2 queda de la següent manera: 

  
 

 
         

    
     (4.3) 

 

 

Figura 4.12: CSM Calowear test. 

 

4.4.4. Perfilòmetre 

Un mètode simple per a mesurar la topografia 1D d’una pel·lícula o una mostra 

és sondejar la superfície amb una punta usant una certa força constant. Aquest és 

l’enfocament del perfilòmetre Dektak 3030 de Veeco (Figura 4.13), que utilitza una 

punta de diamant i mesura el seu desplaçament vertical per mitjà d’un transductor de 

capacitància.  

L’objectiu d’aquest tipus d’equip és permetre la mesura de grans distàncies (de 

50 μm a 50mm) amb alta resolució vertical (0.1 nm, 1 nm o 2 nm per 6.5 μm, 65.5 μm 

o 131 μm). Depenent de la duresa de la mostra a mesurar, la força aplicada es pot 

ajustar entre 10 i 40 μN.[2]  
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En aquest treball s’ha utilitzat per a mesurar l’espessor del recobriment 

dipositat, i a partir d’aquest, calcular la taxa de dipòsit en les condicions de 

l’experiment. 

 

Figura 4.13: Perfilòmetre Dektak 3030. 

 

4.4.5. Nanotribòmetre 

L’instrument permet mesurar el coeficient de fricció (μ) en diferents 

configuracions de lliscament: “ball-on-disk”, “pin-on-disk”, “ball on linear track” i “pin 

on linear track”. Il·lustració 5.28  

En aquest projecte s’ha utilitzat la configuració de “ball-on-disk”, on l’aplicació 

d’una força coneguda (N) en una bola contra la superfície d’interès, i la mesura de la 

força de fricció tangencial (Ft) en moviment circular, permet la mesura del coeficient 

de fricció (μ): 

  
  

 
      (4.4) 

En aquesta configuració, la desviació horitzontal del braç de detecció està 

relacionada amb la força de fricció. Per tant, els paràmetres experimentals de la prova 
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són: la càrrega normal (N), la distància des de l’eix de rotació (r), la velocitat angular 

(ω), i el lubricant (si hi es present). D’altra banda, els paràmetres ambientals inclouen: 

temperatura, pressió, humitat relativa i composició dels gasos presents. [2] 

 

Figura 4.14: CSM Nano Tribometer. 
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5. Resultats i discussió 

En el transcurs d’aquest treball s’han realitzat 31 processos complets de dipòsit 

de DLC sobre 19 provetes d’acer inoxidable 304 polit a Ra≈150 nm i 12 provetes d’acer 

inoxidable super-polit a Ra≈30 nm. Les primeres mostres sintetitzades no presentaven 

bons nivells de cohesió de la capa, inclús en alguns casos presentaven un aspecte 

grafític de color poc brillant que es ratllava amb facilitat, i que per tant no contenien 

DLC correctament. Després d’unes quantes proves d’ajust del procés es van començar 

a obtenir mostres amb un aspecte molt més interessant, les quals van ser sotmeses a 

les proves de caracterització. El nombre de mostres sotmeses a les esmentades proves 

és de 17 mostres. 

A la següent taula es llisten les mostres que es van triar per a les tasques de 

caracterització i les condicions de dipòsit que es donaren en la seva producció: 

mostra Substrat dipòsit t plasma Ar (s) t Cr (s) t DLC (s) Bias RF DLC (V) 

14f1801 acer inox  DLC/Cr 600 1600 1800 -275 

14f1802 acer inox  DLC/Cr 600 1600 3600 -350 

14f1901 acer inox  DLC/Cr 600 1600 7200 -350 

14f1902 acer inox  DLC/Cr 600 1600 3600 -500 

14f2001 acer inox  DLC/Cr 600 1600 10800 -350 

14f2002 acer inox  DLC/Cr 600 1600 1800 -610 

14f2301 acer inox  DLC/Cr 600 1600 14000 -350 

14f2501 acer inox  DLC/Cr 600 1600 18000 -350 

14f2601 acer inox  DLC/Cr 600 1600 7200 -500 

14f2701 acer inox  DLC/Cr 600 1600 21600 -350 

14f3001 acer inox  DLC/Cr 600 1600 25200 -350 

14g0102 acer inox  DLC/Cr 600 3200 3000 -500 

14g0201 acer inox  DLC/Cr 600 2700 9000 -500 

14g0701 acer inox  extrapolit DLC/Cr 600 1600 3000 -500 

14g0702 acer inox  extrapolit DLC/Cr 600 1600 12600 -500 

14g0901 acer inox  extrapolit DLC/Cr 600 1600 10800 -500 

14g1001 acer inox  extrapolit DLC/Cr 600 1600 10800 -500 
Figura 5.1: Llistat de condicions de dipòsit de les mostres vàlides produïdes. 

 

A continuació es presenten els resultats més rellevants obtinguts a partir de 

l’anàlisi de característiques de les mostres produïdes. 
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5.1. Perfilòmetre 

A la figura 5.2 s’hi mostra la taula amb els valors mitjans dels espessors 

mesurats a cada mostra. Els esmenats valors mitjans s’han calculat a partir de 5 

mesures realitzades a cada mostra amb el perfilòmetre en el graó que es forma entre 

la part superior de la capa i la superfície de la mostra que es trobava emmascarada 

durant el procés de dipòsit. Els valors d’espessor inclouen la capa de DLC més els 100 

nm de gruix de la capa de cimentació de Cr que hi ha sota la de DLC. 

 A més dels valors dels espessors, hi ha el resultat d’un càlcul de la velocitat de 

creixement del DLC, que es poden emparellar amb els valors de la polarització que es 

donaven al càtode durant el dipòsit, factor característic de cada dipòsit i determinant 

sobre les propietats finals de la capa. 

mostra t DLC (s) Bias RF DLC (V) gruix total (nm) v creixement (nm/min) 

14f1801 1800 -275 645 21,5 

14f1802 3600 -350 1300 21,7 

14f1901 7200 -350 3100 25,8 

14f1902 3600 -500 2400 40,0 

14f2001 10800 -350 3660 20,3 

14f2002 1800 -610 1320 44,0 

14f2301 14000 -350 4500 19,3 

14f2501 18000 -350 6000 20,0 

14f2601 7200 -500 3800 31,7 

14f2701 21600 -350 7000 19,4 

14f3001 25200 -350 8070 19,2 

14g0102 3000 -500 1930 38,6 

14g0201 9000 -500 5200 34,7 

14g0701 3000 -500 1740 34,8 

14g0702 12600 -500 6950 33,1 

14g0901 10800 -500 5674 31,5 

14g1001 10800 -500 5734 31,9 
Figura 5.2: Gruixos i velocitats de dipòsit de les mostres produïdes. 

  

Cal remarcar que en un principi no s’esperava la obtenció de resultats de gruix 

tan elevats, doncs per una banda, un dels problemes típics associats a la síntesi de DLC 

és la limitació de gruix per causa del estrés intern característic d’aquest material, i per 
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altra banda, els gruixos típics assolits en treballs d’investigació no solen anar més enllà 

dels 500 nm. El rang d’aplicacions que requereixen gruixos per sobre del micròmetre 

se centra en temes de resistència al desgast. Les empreses punteres especialitzades en 

dipòsits de DLC ofereixen gruixos de fins a 5 µm en els seus recobriments més 

competents per garantir la màxima vida útil del seu producte (broques i eines de tall 

de per a mecanització de metalls). 

Els destacables nivells de gruix assolits en els resultats s’atribueixen a la capa de 

buffer de Cr, que dissipa amb notable èxit les tensions internes característiques de la 

capa de DLC. 

5.2. Microscopi confocal 

Els anàlisis realitzats amb el microscopi confocal interferomètric (4.4.1) van 

confirmar que els dipòsits de DLC copien la topografia del substrat, ja que es van 

trobar dos grups diferenciats de rugositats mitjanes, els quals coincideixen amb les 

rugositats mesurades en els substrats de prova de cada tipus (polit i super-polit). 

A la següent taula es reflecteixen els valors de rugositat obtinguts a les mostres 

analitzades amb el microscopi. 

Mostra 
substrat gruix total(nm) Ra (nm) 

Substrat acer inox  0 154 

Substrat acer inox  extrapolit 0 29 

14f1802 acer inox  1300 148 

14f1902 acer inox  2400 166 

14f2301 acer inox  4500 172 

14f2701 acer inox  7000 165 

14g0701 acer inox extrapolit 1740 33 

14g0702 acer inox extrapolit 6950 42 
Figura 5.3: Rugositats mesurades amb el microscopi confocal. 
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Les següents imatges mostren els dos tipus de morfologia superficial obtinguts 

en les mostres degut a les diferències entre els dos tipus de substrats utilitzats. 

 

Figura 5.4: Fotografia a 20x de la superfície de la mostra 14G0701, amb una Ra = 33nm. 

 

Figura 5.5: Fotografia a 20x de la superfície de la mostra 14F1902, amb una Ra 166 nm.  
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Figura 5.6: Reconstrucció tridimensional de la superfície de la mostra 14F1902 on s'aprecia la morfologia escarpada 

de la superficie. 

 

A la figura 5.6 s’aprecien dues ratllades transversals que trenquen el patró 

definit pel polit mecanitzat (ratlles verticals) que presenta la superfície del substrat. 

Aquestes ratllades ja es trobaven a la superfície del substrat i s’han traduït sobre la 

superfície de la capa de DLC, confirmant una vegada més l’efecte de la topografia del 

substrat sobre la superfície del recobriment de DLC 

5.3. Calowear test 

Els assajos es realitzen amb CSM Calowear test (4.4.3) a 60 r.p.m. durant 3 

minuts, amb una bola d’acer de massa 110 g i 30 mm de diàmetre i una suspensió de 

diamant 0,1 µm. 

Una vegada fet el solc, en mesurem el diàmetre amb l’ajuda del microscopi 

confocal, en mode Default i anem canviant l’objectiu (10X o 20X) segons convingui; es 

mesura el diàmetre determinant un punt de referència, en un extrem del solc amb el 
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cursor del microscopi, i mesurant el recorregut del cursor fins arribar a l’altre extrem 

del solc. 

A partir del diàmetre de la petjada en calculem la profunditat, i la comparem 

amb l’espessor de la capa de DLC, mesurada anteriorment. És important vigilar que el 

cràter resultant de l’assaig no perfori totalment la capa que volem analitzar. 

Si comparem els resultats obtinguts (Figura 5.7) sobre les mostres  amb 

l’obtingut  sobre el substrat d’acer inoxidable 304 nuu, tenim millores de resistència al 

desgast de fins a 18,4 vegades el valor inicial sense dipòsit. Això comportaria, en una 

aplicació del recobriment destinada a resistir el desgast a la fricció de lliscament, una 

prolongació de quasi 20 vegades la vida útil de la peça. Els valors més competents de 

taxa de desgast que ostenten les empreses dedicades al recobriment industrial de 

peces es mou en el rang de 10-16 m3/Nm, mentre que el millor dels nostres resultats 

s’ha quedat en 1,46·10-15 m3/Nm, entenent així que es podria seguir treballant en la 

qualitat del recobriment per arribar als nivells “top” de resistència al desgast. 

mostra Substrat gruix total(nm) Wear rate (m3/Nm) Bias RF DLC (V) 

substrat acer inox - 2,75E-14 - 

14f1801 acer inox 645 3,50E-14 -275 

14f1901 acer inox 3100 2,17E-15 -350 

14f1902 acer inox 2400 2,61E-15 -500 

14f2001 acer inox 3660 6,23E-15 -350 

14f2002 acer inox 1320 3,61E-15 -610 

14f2301 acer inox 4500 3,66E-15 -350 

14f2501 acer inox 6000 3,83E-15 -350 

14f2601 acer inox 3800 1,66E-15 -500 

14f2701 acer inox 7000 4,40E-15 -350 

14f3001 acer inox 8070 1,46E-15 -350 

14g0102 acer inox 1930 2,19E-15 -500 

14g0201 acer inox 5200 1,97E-15 -500 

14g0701 acer inox extrapolit 1740 2,21E-15 -500 

14g0702 acer inox extrapolit 6950 1,51E-15 -500 
Figura 5.7: Taxes de desgast calculades a partir dels resultats del CSM calowear test. 

 

En graficar els resultats de taxa de desgast en front als de polarització i als de 

gruix, no s’ha observat cap tendència clara que indiqués alguna dependència entre 
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aquests factors. Caldria realitzar més proves en estudis més profunds per indagar 

sobre aquestes dependències i poder afirmar amb seguretat la seva existència i definir-

ne el comportament. Tot i així, altres estudis que es poden trobar a la bibliografia 

sobre DLC sí que afirmen la dependència, com és evident, entre les condicions de 

dipòsit i les seves característiques. 

5.4. Nanotribòmetre 

Les mesures del coeficient de fricció es van realitzar amb CSM Nano Tribometer 

(4.4.5). Els assajos es van fer amb esfera de WC (carbur de tungstè) de 1 mm de radi. 

La trajectòria circular de l’assaig és de 0,5 mm, la càrrega és de 150 mN, la velocitat de 

1 mm/s i la durada de l’assaig és de pràcticament 1 h. 

 Per determinar la durada de l’assaig es van practicar uns quants assaigs pilot 

per veure quan trigava el valor del coeficient de fricció a estabilitzar-se. 

 A la taula de la Figura 5.8 s’hi presenten els resultats de coeficient de fricció 

final obtinguts després de la hora de cicle. Alguns dels resultats presenten una 

dispersió elevada, possiblement deguda a problemes de transferència de material de 

la capa a la bola de WC o incorrecta neteja del substrat i/o la bola. 

Mostra Substrat gruix total(nm) Coeficient de fricció Bias RF DLC (V) 

Substrat acer inox - 0,117 - 

14f1802 acer inox 1300 0,128 -350 

14f1902 acer inox 2400 0,074 -500 

14f2001 acer inox 3660 0,452 -350 

14f2002 acer inox 1320 0,114 -610 

14f2301 acer inox 4500 0,208 -350 

14f2501 acer inox 6000 0,113 -350 

14f2601 acer inox 3800 0,135 -500 

14f2701 acer inox 7000 0,181 -350 

14f3001 acer inox 8070 0,162 -350 

14g0102 acer inox 1930 0,388 -500 

14g0201 acer inox 5200 0,118 -500 

14g0701 acer inox extrapolit 1740 0,133 -500 

14g0702 acer inox extrapolit 6950 0,075 -500 
Figura 5.8: Resultats de coeficient de fricció final obtinguts amb el nanotribòmetre. 
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Els valors més satisfactoris són els obtinguts iguals entre ells (0,074 en la 

mostra 14f1902 i 0,075 en la 14g0702) i s’han donat en mostres amb diferents 

rugositats de substrat i diferents (tot i que elevats) gruixos, que només coincideixen en 

el valor de la polarització. Aquest fet tampoc es sustenta per sí mateix amb prou força 

com per extreure conclusions, donat que altres mostres amb la mateixa polarització 

presenten valors molt superiors de coeficient de fricció. 

Un altre cop ens trobem amb que el nombre d’experiments és insuficient per 

extreure conclusions i caldria realitzar més proves en estudis més profunds per indagar 

sobre aquestes possibles dependències. 

5.5. Goniòmetre de mesura d’angle de contacte 

Les mesures de mullabilitat realitzades amb el KSV CAM200 (4.4.2) van aportar 

els angles de contacte dels recobriments en contacte amb aigua. Com ja s’ha esmentat 

es considera que una superfície és hidrofòbica si presenta angles de contacte per sobre 

de 70°. En el nostre cas tots els valors d’angles de contacte mesurats es trobaven entre 

82° i 89°, sense presentar cap dependència especial respecte factors o condicions de 

dipòsit dels recobriments de DLC. 

5.6. Comentari sobre els resultats 

Els resultats obtinguts per les tasques experimentals realitzades en aquest 

treball no llueixen per la seva competitivitat respecte els millors recobriments 

aconseguits en laboratoris de gran renom o els aconseguits per les empreses més 

potents dels sectors d’alt estàndard industrial, sinó per la millora que confereixen a les 

propietats del substrat en tots els aspectes analitzats. 

Tant pel resultats de gruix aconseguit, que, amb les 8 µm de la capa més 

gruixuda, ja suposa un assoliment apte per a un elevat nombre d’aplicacions 

industrials; com pels obtinguts en qüestions de resistència al desgast, coeficient de 

fricció i hidrofobicitat, la relació entre el grau de millora aconseguida i la despesa 

econòmica, material i de treball humà necessàries per a la seva síntesi és prou notable. 

Aquest fet serveix com a demostració de que els recobriments basats en tecnologia de 
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plasma i les millores que introdueixen, estan llestos per entrar en una etapa 

d’ampliació del ventall d’aplicacions, que no es restringeix a les aplicacions més 

costoses dels sectors més punters, aproximant-se a les aplicacions que ofereixen 

avantatges en qüestions quotidianes, les més nombroses i, per tant, les que tenen un 

impacte més significatiu sobre les conseqüències del conjunt de la activitat humana. 

Els experiments realitzats pretenen demostrar que la branca de la tecnologia de 

plasma dedicada als recobriments està cada cop més a prop de formar part del conjunt 

de tecnologies més esteses i utilitzades en l’activitat industrial actual. El coneixement 

sobre les tècniques de dipòsit en condicions de buit amb la utilització de plasmes es 

troba en una fase de la seva evolució que permet considerar viable la seva introducció 

transversal en un gran nombre de processos tecnològics, complementant i ajudant a 

millorar els productes que resulten d’aquests processos. 

Així mateix, la hidrofobicitat del DLC representa una característica que pot 

trobar aplicacions interessants en l’àmbit de la auto-neteja (self-cleaning). La fluoració 

del DLC ha demostrat ser una de les opcions per potenciar aquesta característica 

superficial [2], que combinada amb un adequat control de la rugositat superficial, pot 

portar a obtenir resultats de superhidrofobícitat, amb tot un ventall d’aplicacions 

possibles en quant a reducció de manteniment d’elements que treballen a la 

intempèrie, com els panells solars o els acumuladors de calor. 
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6. Aplicació en àmbits d’estalvi energètic 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, actualment hi ha un ventall d’aplicacions 

de DLC relativament ampli. Dins d’aquest ventall, hi ha sectors de més pes que d’altres. 

Així ens trobem amb que els àmbits d’aplicació on s’estan explotant més els 

recobriments de DLC són aquells que aprofiten la baixa fricció que ofereix el DLC en 

lliscar contra altres materials, combinat amb la elevada duresa que presenta. Tot i així, 

exceptuant el cas de les fulles d’afaitar, aquestes aplicacions acostumen a ser dins del 

conjunt reservat per a oferir les més altes prestacions en sistemes com cotxes 

esportius de competició i instrumental quirúrgic, entre d’altres. Hom podria dir que 

encara no s’ha produït la popularització d’aquesta tecnologia. 

Per altra banda, de entre tots els fenòmens físics, la fricció és potser un dels 

majors reptes industrials significatius i té una relació directa amb la eficiència 

energètica i el respecte mediambiental de tots els sistemes mecànics mòbils. En la vida 

quotidiana, rarament pensem en la fricció o ens adonem de la seva importància, però 

no hi ha dubte que és una de les causes de notables pèrdues energètiques, així com de 

les emissions contaminants al medi ambient. Per tant, els esforços en reduir encara 

més la fricció en sistemes d’enginyeria té implicacions reals no només per a preservar 

els limitats recursos energètics, sinó també per protegir el planeta de les emissions 

perjudicials pensant en les futures generacions. Considerant que a la majoria de les 

nacions industrialitzades, la despesa anual derivada de la fricció i de les pèrdues 

energètiques i materials relacionades amb el desgast s’estima que és del 5 al 7% del 

seu PIB [67], una millora  en la reducció de la fricció en tots els tipus de sistemes 

mecànics seria extremadament beneficiosa tant per al benestar de les economies de 

les nacions com per la reducció de les emissions de CO2 associades amb el PIB 

d’aquestes. 

És per tant evident el potencial de benefici mediambiental associat a qualsevol 

millora en termes de reducció de fricció, de protecció contra la corrosió i en definitiva 

de prolongació de la vida útil de sistemes mecànics i dispositius en general. Queda així 

definida la fita que impulsa la implantació no només del DLC, sinó dels innumerables 



56 
 

nous “nanocomposites” i recobriments superficials nanoestructurats que confereixen 

una millora de les propietats tribològiques en tota classe d’àmbits. 
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7. Conclusions 

Durant les dues últimes dècades s’han dut a terme avanços significatius en la 

formulació i en diverses aplicacions dels recobriments de DLC de molt baixa fricció. 

Amb els recents avanços en el camp de les tecnologies de dipòsit, actualment és 

possible sintetitzar gran varietat d’aquest tipus de recobriments, anant des dels 

recobriments sense hidrogen fins els rics en hidrogen, que poden casar amb les 

creixents necessitats multifuncionals de diverses aplicacions industrials. També es 

poden dopar o formar aliatges amb tot tipus d’elements i ser produïts en forma de 

nanocomposites i/o estructures. 

En aquest treball s’han estudiat i aplicat de forma pràctica les tècniques de 

dipòsit de Sputtering Physical Vapour Deposition i de Plasma Enhanced Chemical 

Vapour Deposition per a la producció de capes de DLC. 

Per aconseguir-ho s’ha utilitzat un reactor dissenyat i fabricat pel grup FEMAN 

(Física i Enginyeria de Materials Amorfs i Nanoestructurats) en el sinus del 

Departament de Física Aplicada i Òptica de la Facultat de Física de la Universitat de 

Barcelona, amb el qual s’han realitzat processos en buit i alt buit amb plasma induït 

amb radiofreqüència i corrent polsada. Així mateix, aquestes tasques han comportat 

l’aplicació de tècniques de preparació, manipulació i neteja de substrats abans de 

sotmetre’ls als processos de recobriment, així com de tècniques de caracterització 

tribològiques. 

Com a conseqüència dels resultats obtinguts en aquest treball, s’ha pogut 

comprovar que la realització de recobriments de DLC és a l’abast de cada cop un 

nombre més gran d’investigadors i empreses, ja que donada la trajectòria de la recerca 

en aquest tipus de recobriments, s’ha assolit un nivell de qualitat suficient com per 

apropar-ne la seva utilització en aplicacions més quotidianes i esteses dels sectors de 

l’alimentació, la sanitat i el transport, obrint la possibilitat d’universalitzar-ne l’ús cap a 

noves millores en la eficiència energètica i la protecció del medi ambient. 

Finalment, aquest treball constitueix una eina d’introducció a les esmentades 

tecnologies de PVD i PECVD, així com al món del diamond-like carbon i la 
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caracterització tribològica per a tot aquell que pugui estar interessat en realitzar una 

primera aproximació a les noves possibles aplicacions als àmbits de la eficiència 

energètica i la protecció del medi ambient. 
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8. Perspectives de futur 

Aquest treball deixa la porta oberta a estudis més profunds que indaguin en la 

obtenció de millors resultats de resistència al desgast, coeficient de fricció i angle de 

contacte, que acabin de conferir unes característiques punteres a aquest tipus de 

recobriments. 

Es recomana estudiar a consciència cada una de les característiques 

esmentades mitjançant el disseny d’experiments, per poder arribar a controlar 

efectivament les propietats del DLC podent donar èmfasi a cada una d’elles (gruix, 

duresa, coeficient de fricció, resistència al desgast, hidrofobicitat, transparència en 

determinats rangs de l’espectre lumínic, color, ...) en funció de les aplicacions a les que 

es vulgui destinar el recobriment. 
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