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Resum 

L’objectiu d’aquests projecte és estudiar les possibles alternatives als recobriments de crom 

electrolític, utilitzats en aplicacions decoratives, mitjançant recobriments obtinguts per 

deposició física en fase vapor (PVD). Aquesta tècnica permet obtenir acabats superficials 

amb una bona resistència a la abrasió i a la corrosió i una amplia varietat de coloracions. 

S’ha realitzat un estudi de les propietats mecàniques, tribològiques i de resistència a la 

corrosió dels recobriments de Cr, CrN, TiN, TiAlN, ZrCN i ZrN de diferents gruixos, 

deposades mitjançant la tècnica PVD/CAPD (“Cathodic Arc Plasma Deposition”), en 

substrats d’Alumini 6063 niquelats electrolìticament. Aquests resultats s’han comparat amb 

els obtinguts amb els recobriments de Cr electrolític. Els assaigs tribològics s’han portat a 

terme utilitzant un tribòmetre Pin-on-disc i la caracterització de les propietats mecàniques 

(duresa i mòdul d’elasticitat) s’ha realitzat mitjançant assaigs d’ultramicroindentació. 

L’adherència dels recobriments s’ha realitzat mitjançant tècniques d’indentació i scratch test, i 

la resistència a la corrosió s’ha analitzat amb assagis en càmera de boira salina. 
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1. Introducció 

La tecnologia de deposició en buit neix amb el creixent coneixement sobre els productes 

tòxics resultants dels mètodes d’electrodeposició, (especialment en la deposició de Cr) per a 

la producció de recobriments durs decoratius.  

L’electrodeposició s’efectua mitjançant banys químics a on s’utilitzen substàncies tòxiques 

que provoquen l’existència de residus, pol·lució de l’aire i contaminació de l’aigua. El principal 

reactiu en aquests processos és el crom hexavalent (Cr+6). Segons la “United States 

Envitomental Protection Agency EPA” el crom hexavalent és causa directa del càncer de 

pulmó. El primer exemple de la intenció d’eliminar dels processos productius el Cr+6, és la 

directiva 2000/53/CE publicada per el Parlament Europeu. En aquesta directiva el crom 

hexavalent queda prohibit en els materials i components dels vehicles des del 1 de juliol de 

2003, excepte en els recobriments antioxidants i els refrigerants d’absorció de caravanes. 

A partir d’aquest moment comença a créixer un gran interès en el desenvolupament de les 

tecnologies netes. En la dècada dels 60 neix el PVD per aplicacions mircroelectróniques i no 

és fins els anys 90 que es comencen a emprar per a l’obtenció de recobriments 

decoratius[1]. 

Per a que la substitució de les tècniques sigui viable, els recobriments obtinguts per PVD 

deuen assegurar bones propietats en quant a: propietats òptiques (color/ lluentor), 

resistència al desgast, resistència a la corrosió i excel·lent adhesió entre les diferents capes. 

En aquest projecte s’ha valorat el comportament de diversos recobriments obtinguts per 

CAPD (“Cathodic Arc Plasma Deposition”). Aquests procés és una tècnica d’obtenció de 

recobriments per deposició física en fase vapor, en el que, mitjançant l’ús d’un arc elèctric es 

genera un vapor metàl·lic en un atmosfera altament ionitzada per un plasma. Aquesta tècnica 

proporciona una elevada velocitat d’ionització i deposició, junt amb temperatures del procés 

relativament baixes. Amb aquest procés es poden dipositar compostos ceràmics com nitrurs, 

òxids, carburs i barreges d’ells, amb una combinació de resistència al desgast, a la corrosió i 

a colors atractius. 
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2. RECOBRIMENTS 

Un recobriment és una capa de material formada de forma natural, sintètica o dipositada 

artificialment sobre la superfície d’un substrat preparat expressament. 

Els recobriments s’apliquen a les superfícies dels materials per a que realitzin una o més de 

les següents funcions: protegir el material de l’ambient que produeix reaccions de corrosió o 

de degradació; millorar l’aparença i millorar les propietats mecàniques i/o tribològiques del 

material base.  

Les principals aplicacions d’un recobriment són: 

− Eines: eines de tall i inserts, eines de conformació i motlles d’injecció de plàstic. 

− Elements mòbils: components de motors, engranatges, coixinets, vàlvules, bulons,... 

− Matrius 

− Sistemes hidràulics, d’aire i gas: components de compressors i turbines. 

− Aplicacions mèdiques: estris de cirurgia i pròtesis. 

− Components aeroespacials 

− Elements decoratius: guarniments, poms de portes, marcs de portes i finestres,... 

− Òptica: recobriment de vidres i muntures. 

Els recobriments que ocupen aquests estudi són recobriments decoratius. A aquest grup de 

recobriments se’ls hi demana els següents requeriments: 

• Propietats òptiques: color / lluentor 

• Resistència a la corrosió 

• Resistència als productes de neteja 

• Resistència al xoc tèrmic 
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• Excel·lent adhesió entre les diferents capes. 

• Resistència al desgast 

Moltes aplicacions requereixen que el recobriment operi d’una manera multifuncional, per 

exemple amb alta resistència al desgast, bon comportament davant de la corrosió i un baix 

coeficient de fricció, sota unes condicions en servei canviant.  La demanda d’aquestes 

característiques a un recobriment requereix propietats físiques, químiques i mecàniques que 

normalment no poden ser aconseguides mitjançant una recobriment monolític. La resposta 

és l’ús de dos o més capes de diferents recobriments. 

Els recobriments decoratius que es tracten en aquest projecte consten d’una capa de Ni 

electrolític, encarregada de donar resistència a la corrosió, proporcionar una bona adhesió 

entre la capa de PVD o Cr electrolític i el substrat i conferir la textura necessària per 

assegurar l’acabat superficial i l’aspecte desitjat de la peça. 

2.1. Tipus de recobriments  

Existeixen moltes tècniques per l’obtenció de recobriments i les podem diferenciar segons si 

es tracta d’un procés de modificació de la peça, alterant o no la composició química del 

substrat, o un procés additiu, d’addició d’una capa de material sobre la superfície a recobrir. 

En aquest treball els recobriments que es tracten són els recobriments electrolítics i PVD 

(deposició física en fase vapor). 

2.1.1. Recobriments electrolítics 

L’objectiu d’una deposició electrolítica és l’obtenció de recobriments metàl·lics, que presentin 

una bona adherència sobre el substrat, a partir de la reducció dels ions presents en solució 

mitjançant un pas d’energia elèctrica. 

Poden estar constituïts per capes metàl·liques de metalls purs, Ni, Cu, Zn, Cd, Ag, Au, 

Cr....dipositats per l’acció d’una corrent. Generalment el substrat és un material metàl·lic 

diferent al del recobriment, si be també pot ser un material no metàl·lic. 

Les característiques dels recobriment obtinguts per electrodeposició són: 
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• Gruixos, normalment, menors que 50 µm. En alguns casos es pot arribar a gruixos 

molt superiors 

• Adhesió mitja de la capa 

• Possibilitat de recobrir peces metàl·liques i no metàl·liques 

• Depenent del material dipositat i del tipus de procés la duresa del recobriment pot 

variar en rangs amplis. Entre 200 i 600HV per el cas del Ni i entre 800 i 1000 per el 

Cr. 

• Possibilitat d’aconseguir acabats superficials diferents  

• Pot ser un procés potencialment contaminant.  

• Empitjora, normalment, la resistència a fatiga dels components mecànics recoberts. 

2.1.1.1. Fonaments teòrics 

El substrat fa la funció de càtode i la peça a recobrir fa d’ànode, que pot ser de dos tipus, 

soluble o insoluble. Els dos components es submergeixen al bany electrolític i se’ls aplica un 

corrent contínua. L’acció de la corrent provoca una reacció redox. 

• Un electrolit, que actua  com a conductor iònic, i conté una sal conductora, els ions 

del metall a dipositar i altres components com reguladors de pH, additius, etc. 

• El material a recobrir (càtode), que ha de ser conductor elèctric. 

• L’ànode, també conductor elèctric, que pot ser soluble (ànode de sacrifici) o 

insoluble (ànode inert). 

• Recipient inert 

• Una font de corrent contínua 

Les reaccions que es produeixen o fan segons la Figura 2.1.: Mn+ + ne- → M. Prenent com a 

exemple la deposició d’una capa de Ni.:   Ni+2 + 2e- → Nio 
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La cinètica de la deposició està controlada per la llei de Faraday, on la massa m de metall 

dipositat ve donada per l’equació  (Eq. 2.1.)  
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      (Eq.2.1.) 

On: M= Pes atòmic; q= càrrega transferida; I= intensitat de corrent; Φ= eficiència del procés 

catòdic, que deu ser el més pròxim a 1.; m/t= velocitat de deposició.  

Industrialment es parla de densitat de corrent j=I/S (S en dm2) 

La reacció catòdica te lloc principalment en dos etapes :transport de cations des de l’electrolit 

a la superfície de l’electrode i transferència d’electrons des del càtode a l’ió en la superfície 

de l’electrode. La velocitat global del procés la determina la etapa més lenta. 

El creixement de la capa també es pot dividir en diferents etapes: 

• Transport dels ions des de la solució cap al càtode 

• Transferència electrònica. Reducció dels ions  i formació de nuclis sòlids sobre el 

substrat 

Figura.2.1. Cel·la electrolítica 
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• Creixement i solapament dels cristalls 

• Formació d’una capa metàl·lica contínua sobre la superfície del càtode. 

• Creixement de la capa 

Hi ha dos aspectes fonamentals que determinen la qualitat d’un recobriment. Per una banda 

el nivell d’adhesió. En cas de mala adhesió el recobriment es pot desprendre total o 

parcialment. La mala adhesió pot venir donada per una incorrecta preparació superficial del 

substrat (falta de neteja), o per una incompatibilitat de naturaleses entre la peça i el 

recobriment (el Cr s’adhereix malament sobre el Fe).  

D’altre banda la qualitat també be definida per l’aspecte: la regularitat del gruix, la lluentor i la 

finura del dipòsit. Els tres estan lligats al nombre de nuclis formats a l’inici de la deposició. 

Quant més gran és la densitat de nuclis major és la qualitat del recobriment. La densitat de 

nuclis depèn de la concentració d’ions metàl·lics a la fase líquida pròxima al càtode. Quant 

menor és la concentració metàl·lica més gran es la densitat de nuclis i millor es la qualitat de 

la capa deposada. 

Així doncs podem controlar la qualitat del recobriment controlant aquests factors: 

• Densitat de corrent. Al augmentar la densitat de corrent es disminueix la 

concentració d’ions metàl·lics en la pel·lícula líquida. Una densitat excessiva 

produeix dipòsits de metall hidratat ( dipòsits cremats). 

• Agitació del bany. L’agitació transporta ions facilitant l’arribada d’aquests a la 

superfície del càtode (acció cinètica) i elimina irregularitats del creixement (acció 

mecànica). Excessiva agitació posa en suspensió els precipitats del fons de la cuba. 

• Temperatura. Al augmentar la temperatura els ions es desplacen més ràpidament, 

es té que augmentar la densitat de corrent per a mantenir la qualitat del dipòsit. 

• Enlluentadors. Són productes químics que s’afegeixen en petites quantitats. 

Interrupeixen el creixement dels cristalls i permeten augmentar la velocitat de 

nucleació 

El rendiment be controlat per: 
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• Els fenòmens catòdics. En el cas d’electrolits àcids hi ha codeposició del metall i de 

l’hidrògen. El rendiment baixa. 

• Fenòmens anódics. Els ànodes s’oxiden i això fa que la dissolució de l’ànode no 

sigui perfecte. Els òxids s’oposen al pas de la corrent. Per aquests motiu en el cas 

del Cr s’empra un ànode insoluble. 

Abans de la electrodeposiciò pròpiament dita s’aplica un procediment de preparació del 

substrat que segueix les següents etapes: 

• Tractament mecànic: per eliminar defectes superficials i rugositat de la superfície, 

com són els processos de polit o rectificat. 

• Desengràs: eliminació de restes de grasses que provenen dels processos anteriors 

utilitzats com a refrigerants i lubricants (taladrina, oli, etc.). S’utilitzen dissolvents 

orgànics o solucions alcalines amb poder emulsionador. 

• Rentat: amb aigua per eliminar les dissolucions anteriors. 

• Decapat: Eliminació de capes d’òxid formades per el contacte de la superfície de la 

peça amb l’atmosfera. S’eliminen mitjançant immersió en una solució àcida o 

alcalina en funció del tipus de material. 

• Rentat: amb aigua 

• Activació de la superfície: també anomenat neutralitzat. S’utilitza per a eliminar la 

capa d’òxid formada sobre la superfície del metall una vegada la superfície ha estat 

tractada i rentada molts cops ja que la capa d’òxid formada passiva la superfície i 

per tant es mal conductora. S’utilitzen solucions àcides diluïdes. 

De la mateixa manera al acabar l’electrodeposició existeix un procés d’acabat: 

• Rentat: amb aigua per eliminar restes de bany electolític. 

• Passivat de la superfície: S’utilitza per a evitar la corrosió de la superfície recoberta.  

• Es passiven amb banys de sals de crom amb processos no electrolítics. 

• Secat: de la superfície, per evitar la formació de taques. 
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• Control de qualitat: Es procedeix a revisar que l’acabat superficial és correcte per 

donar finalitzat el procés. I evitar l’’aparició de taques, pèrdues de color, 

despreniment del recobriment, etc. 

2.1.1.2. Aplicacions 

Tradicionalment aquesta tecnologia s’ha fet servir per produir recobriments que: 

• Augmentin la resistència a la corrosió en diferents tipus d’atmosferes 

• Depenent del tipus de recobriment la protecció pugui ser anòdica o catòdica 

• Proporcionin resistència al desgast (Ex. Cr dur) 

• Tornin a posar en tolerància peces desgastades o mal elaborades 

• Tinguin objectius ornamentals o decoratius 

• Tinguin un multipropòsit, cas dels recobriments multi capa 

2.1.1.3. Problemàtica ambiental dels recobriments electrolítics 

Els requeriments que la tecnologia moderna exigeix a motlles, útils i components, en sectors 

de l’automòbil i l’aeronàutic, fan que cada vegada més s’utilitzin els recobriments per millorar 

les propietats de desgast i corrosió d’aquests. Els recobriments més estesos i més utilitzats 

són els recobriments electrolítics, a causa del seu bon rendiment a un baix cost, com són: el 

cromat, el niquelat, el cobrejat, etc. Però un dels problemes més greus dels recobriments 

electrolítics és la contaminació del medi ambient. 

El procés electrolític crea residus entre els quals, els més importants i perillosos són els 

ocasionats pels banys electrolítics (en les aigües residuals), on un dels elements més reactiu 

a part del cianur és el crom hexavalent, el qual segons nombrosos estudis s’ha demostrat 

que es cancerigen. El crom pot estar en quatre estats d’oxidació diferents: Cr2+, Cr3+, Cr5+ i 

Cr6+. El crom hexavalent Cr6+ és altament tòxic i la seva utilització té un alt risc en la salut 

de les persones. Els productes de Cr (VI) són solubles en l’aigua per lo que s’incorporen 

fàcilment a les aigües residuals.  
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Els banys electrolítics es consideren residus tòxics i perillosos (segons la llei 20/1986, del 14 

de Maig i al reglament per al compliment d’aquesta llei el Reial decret 833/1988 del 20 de 

Juliol, tot aquest conjunt es denomina com llei RTP), que es troben als fangs de depuració 

dels residus líquids de rentat de les línies galvàniques i els banys  electrolítics esgotats.  

La directiva 2000/53/CE, publicada al Setembre del 2002 i vigent des el 2003, té la finalitat de 

reduir les repercussions dels vehicles sobre el medi ambient, on indica com gestionar els 

residus així com prevenir de crear-ne més. Això implica tan a les empreses del sector 

automobilístic com als fabricants que han de limitar l’ús d’alguns components que contenen 

substàncies perilloses per el que queda limitada la quantitat de Crom dipositat a partir de Cr+6 

a menys de 2 grams per vehicle. 

2.1.1.4. Recobriment de Níquel electrolític 

Els recobriments de Ni electrolítics es solen fer servir com anti-corrosius en tot tipus 

d’ambient, com decoratius i/o antirreflectants. Normalment es diposita abans una capa de 

coure per millorar l’adhesió. 

Els dipòsits de Ni tenen diferents propietats depenent de la composició del bany i les 

condicions de deposició. Es classifiquen en: 

• Aplicacions generals. Com protecció anticorrosiva en tot tipus d’aleacions  

metàl·liques i atmosferes. S’utilitzen banys sulfonats i fluorats. 

• Aplicacions especials. El cas més estes és el Ni dur (HV 600). 

• Níquel Negre. Per acabats decoratius no reflectants. Són poc protectors. S’empren 

banys de sulfat de Zn o Clorur de Zn. 

• Níquel Brillant. En acabats decoratius amb un “flash” de Cr. Aquest és el tipus que 

s’ha fet servir a les provetes utilitzades en el present estudi. 

2.1.1.5. Recobriment de Crom electrolític  

De recobriments de Cr electroltític trobem dos grans tipus, el Cromat decoratiu i el dur. És el 

Cromat decoratiu el que s’estudia en el present treball. 
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El cromat decoratiu s’aplica quan es combina resistència a la corrosió amb un acabat lluent i 

decoratiu (peces ornamentals no sotmeses a cops).  

Normalment la capa de Cr és un flash (0,5-1,5 µm) que es deposa sobre d’altes capes ( Ni o 

Cu+Ni), és adir, forma part d’un recobriment multicapa, tal i com es veu a la Figura 2.2. 

 

 

Conté esquerdes fines amb una densitat uniforme de ∼475 grts/cm. A la Figura 2.3. es 

relaciona el gruix de la capa amb el nombre de porus per cm2. 

 

 

2.1.2. Deposició en fase vapor 

Els processos de deposició en fase vapor poden dividir-se en dos grans grups: 

• Deposició Química en Fase Vapor- CVD (“Chemical Vapor Deposition”) 

Figura.2.3. Gruix de recobriment [µm] envers nombre de porus per cm2 

Figura.2.2. Recobriment multicapa 
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• Deposició Física en Fase Vapor- PVD (“Phisical Vapor Deposition”) 

Tant el procés CVD com al PVD comporten l’obtenció d’un material en forma de vapor/gas i 

la seva posterior condensació sobre el substrat formant un recobriment. Mentre que en el 

procés PVD la deposició és purament física, en el procés CVD a mesura que es deposa el 

material es produeix una reacció química amb el substrat. El procés CVD requereix en 

general majors condicions de temperatura 

2.1.2.1. Deposició Física en Fase Vapor- PVD 

El PVD és un procés que permet la deposició sobre substrats de capes primes produïdes per 

la condensació d’un vapor que és generat mitjançant diversos medis físics, alguns dels més 

importants són 

• Evaporació tèrmica (“Evaporation”): s’escalfa el material que subministra els 

elements a dipositar (blanc) mitjançant resistències elèctriques, inducció 

(radiofreqüència), arc elèctric, etc. Aquest escalfament provoca l’evaporació dels 

àtoms que condensen sobre la superfície del substrat. 

• Pulverització catòdica (“Sputering”): El procés d’evaporació d’aquesta tècnica és 

assistit per plasma. Es creen ions Ar+ a partir d’un plasma d’Argó ( o d’un altre gas 

noble) els quals bombardegen el “blanc” (càtode) amb una gran energia cinètica que 

fan que es desprenguin àtoms del blanc, això fa l’efecte de pulverització. 

• Deposició iònica (“Ion Plating”): en aquest cas no estaria definit per la manera de 

evaporació ja que es diferencia per el procés que hi ha entre la evaporació i la 

deposició. El “blanc” es pot vaporitzar tan per evaporació com per sputtering, però el 

material vaporitzat junt amb l’Argó que hi ha dintre la cambra, passa per una 

descàrrega luminiscent que provoca la ionització i a la mateixa vegada se li aplica un 

sputtering per a la deposició del recobriment. Per això aquesta tècnica s’anomena 

híbrida, perquè combina l’evaporació amb el sputtering. 

El metall evaporat en contacte amb el gas reactiu forma el compost que es diposita sobre la 

peça per l’acció de la diferencia de potencial existent entre les peces i el càtode(blanc) (200-

400V, generalment). 
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El mètode PVD no assoleix altes temperatures com el mètode CVD, la temperatura de 

deposició varia entre 200 i 550ºC.  

Les instal·lacions PVD són hermètiques, el procés de recobriment es realitza en estat d’alt 

buit, sobre els 10-5Torr i les reaccions s’aconsegueixen ionitzant els reactius (estat de 

plasma). En el cas del CVD la pressió pot ser atmosfèrica. 

L’aplicació de recobriments ceràmics obtinguts per PVD aporta excel·lents resultats tant en 

recobriments tecnològics (3-10µm): en sectors industrials com en el mecanitzat, conformat, 

estampació, troqueleria, motlles, etc. Com en recobriments decoratius(0,3-1µm), per la seva 

bona resistència a corrosió i per la gran varietat de colors i tonalitats.  

El gruix de les capes dels recobriments per PVD són de reduït espessor, es poden 

aconseguir capes de 0,3 µm, en canvi en el cas del CVD es fan servir capes més gruixudes. 

Al contrari que en el mètode CVD, en el mètode PVD es pot fer un control de cada etapa del 

procés (creació de la fase vapor, transport d’aquesta fins al substrat i creixement de la capa) 

ja que no es fan simultàniament. D’aquesta manera s’obté un millor control de les propietats 

de les capes dipositades. 

Es poden dipositar tot tipus de metalls i compostos ceràmics. Els camps d’aplicació són: 

microelectrònica, òptica i recobriments durs, entre d’altres. 

S’aconsegueixen gruixos petits però molt controlables i un bon acabat superficial. A la Taula 

2.1. es mostren les característiques més importants dels processos de PVD en vers als 

processos CVD. 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.1. Principals característiques dels recobriments PVD 



Pàg. 18  Memòria 

 

2.1.2.2. Comparativa entre PVD i Electrodeposició 

A la Taula 2.2. es pot veure una la comparativa amb les principals característiques dels 

recobriments PVD i dels recobriments de crom electrolític. 

 

 

Característiques PVD Crom electrolític 

Duresa Excel·lent Baixa 

Resistència al desgast Excel·lent Baixa 

Adherència Molt bona 
Bona però fràgil, es poden 

formar esquerdes. 

Temps del procés Molt curt Curt 

RECOBRIMENTS PER PVD 

Avantatges Inconvenients 

• Menor temperatura del procés (entre 

200 i 550ºC). 

• Major velocitat de deposició. 

• Possibilitat de variar les 

característiques del recobriment a 

partir del control dels paràmetres del 

procés. 

• Possibilitat de dipositar gran varietat 

de materials inorgànics (metalls, 

aliatjes...) i  orgànic. 

• Dificultat per mantenir uniforme la 

composició del blanc i del 

recobriment. 

• Les condicions per realitzar el procés 

han de ser en buit. 

• No hi ha uniformitat de la capa, al ser 

un procés molt direccional hi ha més 

gruix de capa a la zona del substrat 

situada en línia recta al “blanc”. 

• Menor adherència del recobriment. 

Taula.2.2. Taula comparativa de les característiques entre els processos PVD i 
Electrolítics. 
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Costos del procés Alts Baixos 

Impacte ambiental Cap Alt 

Consum d’aigua durant el 

procés 
Poc Molt elevat 
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3. ESTAT DE L’ART 

L’impuls en el desenvolupament dels recobriments PVD que es va produir durant la dècada 

dels anys setanta tenia per objectiu dipositar capes d’elevada duresa que milloressin la 

resistència al desgast. Aquestes capes estan formades per compostos ceràmics. El compost 

que va aconseguir major expansió i popularitat fou el TiN (Nitrur de Titani). El seu color 

daurat va obrir grans expectatives en quant al se us en aplicacions decoratives: l’atractiu del 

color es suma a l’elevada duresa superficial. D’aquesta manera es va iniciar la deposició de 

capes PVD com a capa única o capa complementaria a les obtingudes per processos 

electrolítics. 

En el present projecte s’estudien i comparen tot una sèrie de recobriments dipositats per 

PVD que són capa complementaria al Níquel dipositat electrolíticament sobre un substrat 

d’Alumini. 

Avui dia es troben els següents processos de deposició per PVD segons la forma 

d’evaporació del càtode o blanc, i dintre de cada procés poden haver-hi diferents tècniques. 

A continuació s’expliquen breument les més importants. 

3.1. Evaporació tèrmica 

El procés de evaporació consisteix en evaporar el “blanc” en estat sòlid, càtode. Hi ha molts 

mètodes per vaporitzar el “blanc”: resistències elèctriques, inducció, arc elèctric, feix 

d’electrons o làser.  

Per altra banda el substrat pot ser escalfat o carregat negativament per l’aplicació d’una 

diferència de potencial entre l’ànode i el càtode, amb l’ús d’una font de corrent continua o una 

font de radiofreqüències. A la Figura. 3.1. es mostra un esquema dels procés. 
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L’evaporació es porta a terme a unes pressions d’entre 1,3 *10-3 i  1,3 *10-5 Torr. 

En els processos PVD s’utilitzen uns suports rotatius per a evitar al màxim les possibles 

diferencies entre la part de la peça recoberta en direcció perpendicular al càtode i la part més 

allunyada. Els gasos inerts que s’introdueixen a la cambra ajuden a que els àtoms del 

material evaporat es dispersin per tota la superfície, i això provoca una millor uniformitat a la 

capa. 

Els gasos inerts que es fan servir en els processos amb una cambra de buit són l’Argó i el 

Nitrogen (N2). 

Més endavant es tractarà el procés d’evaporació per arc catòdic en el qual es podran veure 

els avantatges e inconvenients d’aquesta tècnica. 

3.2. Pulverització catòdica  o “sputtering”  

Aquest procés és una tècnica assistida per plasma, on s’utilitzen àtoms neutres o ionitzats 

que bombardegen la superfície del “blanc” (també anomenat target o càtode), provocant que 

es desprenguin àtoms de la superfície, efecte que rep el nom de polvorització. 

El procés PVD sputtering és dels més utilitzats avui en dia, juntament amb l’evaporació per 

arc catòdic, que s’explicarà més endavant. 

Per a que es produeixi el bombardeig dels àtoms ha d’haver-hi una diferència de potencial 

provocada per la connexió del “blanc” o càtode a una font d’alimentació de corrent continu. 

Figura.3.1. Esquema del procés PVD per Evaporació Tèrmica 
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Els àtoms neutres són ionitzats i bombardejats sobre el “blanc” a una elevada energia 

cinètica, (transferència de moment d’ions), els àtoms es desprenen del “blanc” fent aquest 

efecte de polvoritzar. Aquests àtoms arriben al substrat en forma d’àtoms (l’energia dels 

quals es troba entre 1 i 40 eV). 

Els àtoms que bombardegen el “blanc” procedeixen del plasma. La generació del plasma es 

realitza mitjançant una descàrrega luminiscent “glow discharge”. L’esquema del procés es 

mostra a la Figura 3.2. 

 

 

 

Hi ha diferents tipus de varietats en el procés de polvorització. Són principalment diode 

sputtering, magnetron sputtering, sputtering per radiofreqüència i sputtering per feix d’ions.  

 

3.3. Deposició iònica o “ion plating” 

La deposició iònica (Ion Platting), es considera un procés híbrid perquè es la combinació de 

la tècnica d’evaporació i la tècnica de pulverització (sputtering). 

Per una banda en el substrat es produeix un moviment o flux de partícules d’alta energia que 

poden afectar a les propietats de la capa (adherència, densitat, tensions residuals, etc.) 

Figura.3.2. Esquema del procés PVD per  sputtering. On 
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D’altra banda, a l’hora d’evaporar el blanc es poden fer servir els mètodes PVD per 

evaporació o el procés sputtering o bé a partir de gasos i vapors (procés semblat al CVD). 

Una vegada el material està evaporat es dirigeix cap a la superfície del substrat passant per 

una descarrega luminiscent (núvol d’ions) que provoca la seva parcial ionització i posterior 

deposició. 

A la Figura.3.3. es mostra un esquema del procés. 

 

 

 

Durant el procés el substrat es bombardejat amb ions gasosos d’alta energia mitjançant 

sputtering que provoca un procés de neteja inicial al substrat i millora la seva adherència.  

En el procés de deposició iònica hi ha dos tipus de gasos: gasos inerts i gasos reactius. 

Aquests gasos són introduïts a la cambra de buit, que mitjançant l’aplicació d’un voltatge 

negatiu al substrat (d’entre -2 i -5KV) es produeix una descàrrega luminiscent . Llavors es 

forma un plasma al voltant dels substrats o càtodes que provoca que les partícules 

vaporitzades (evaporades o polvoritzades) siguin absorbides pel plasma produint-ne la 

ionització.  

En el cas de que la evaporació del blanc es produeixi per la tècnica de polvorització 

(sputtering) o amb fonts d’arc, el blanc actua com a càtode i en el cas de les tècniques que 

utilitzen evaporadors per feix d’electrons, el blanc actua d’ànode. 

Figura.3.3. Esquema del procés PVD per deposició iònica 



Pàg. 24  Memòria 

 

El procés iònic reactiu funciona de la mateixa manera que el procés iònic però amb aquest 

procés es poden aconseguir recobriments compostos com són els carbonitrurs, aplicant una 

pressió més elevada als gasos (pressió parcial dels gasos, RIP,10-2 Torr) que a la pressió 

aplicada en el procés iònic (RIP 10-4 Pa) i fent servir un plasma auxiliar per a produir la 

reducció dels ions incidents amb els gasos presents a la cambra. 

3.4. Condicionants dels recobriments decoratius per PVD 

Tot i que és possible aconseguir metal·litzacions en buit amb les instal·lacions actuals de 

PVD, sempre s’associa al recobriment PVD, la reactivitat de gasos i metall per obtenir el 

compost específic. 

El desenvolupament tecnològic del recobriment PVD en decoració s’ha centrat en l’obtenció 

de nous recobriments amb diferents textures i colors, recobriments de nous materials i sobre 

tot en aconseguir reproducibilitat de color, lluentor, tonalitat, i adherència a cada procés. A 

diferencia del recobriment de peces funcionals a on duresa, baix coeficient de fricció i 

adherència són les propietats a tenir en compte, els aspectes estètics són els fonamentals en 

PVD decoratiu. La reproducibilitat s’aconsegueix mitjançant un estricte control dels 

paràmetres involucrats en cada tècnica PVD independentment de quina sigui la tècnica.  

Previs al procés: 

• Qualitat en la neteja de les peces a recobrir 

• Qualitat dels recobriments que presenta la peça previ al recobriment PVD 

Durant el procés: 

• El grau de buit màxim abans d’iniciar el recobriment 

• Cabdal del grup de buit 

• Velocitat de vaporització del metall 

• Cabdals màssics dels gasos reactius 

• Temperatura del substrat 
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El control precís condiciona l’equipament de reactor i les instal·lacions auxiliars. És comú 

veure a les plantes de recobriments grans instal·lacions de rentat i eixugat, i reactors 

equipats amb grups de buit duplicats, cabdalímetres màssics d’alta precisió i equips 

electrònics sofisticats per controlar la velocitat d’evaporació del metall. D’altre banda la 

potència de calefacció, neteja iònica i polarització de les peces són menys  crítiques que en 

el recobriment de peces de sol·licitació mecànica.  

La mida de la camera útil dels reactors és indispensable  per aconseguir la rentabilitat dels 

processos. Degut a que les capes, generalment, són de poc gruix (en moltes aplicacions no 

superen 0,1-0,5µm) les etapes que ocupen més temps són les d’obtenció de l’alt buit. Per 

tant la rentabilitat de cada procés s’aconsegueix mitjançant un gran nombre de peces 

recobertes per cicles, el que suposa càmeres de grans dimensions. 
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4. OBTENCIÓ DELS RECOBRIMENTS 

Els recobriments de les mostres a estudiar s’han obtingut al centre tecnològic Tekniker 

mitjançant la tècnica de deposició per evaporació amb arc catòdic assistida per plasma 

(CAPD Cathodic Arc Plasma Deposition). Aquesta tècnica consisteix en la unió de dos 

processos: el procés d’evaporació amb arc catòdic i el procés de deposició iònica per 

plasma. A la Figura 4.1. es mostra un esquema del procés. 

 

 

 

Primerament es produeix el buit a la cambra, ha d’haver-hi una pressió d’aproximadament 

7*10-5Torr. Mitjançant les fonts d’arc catòdic el blanc actua com a càtode i el substrat actua 

com a ànode. Començant per un punt on incideix l’arc i sobre tota la superfície del càtode es 

produeix l’evaporació del material de capa. El material evaporat travessa el plasma d’argó, 

on s’ionitza i reacciona amb els gasos reactius com el nitrogen (N2) i/o el acetilè (C2H2) per a 

formar compostos com són els estudiats en aquest projecte: TiN, AlTiN, CrN, ZrN i ZrCN. A 

continuació, al aplicar una polarització negativa al  substrat (actua com a ànode), anomenada 

BIAS, el metall evaporat i ionitzat és projectat cap al substrat i el metall queda dipositat. 

El material de deposició sobre el substrat esta format pels ions metàl·lics produïts en 

l’evaporació del càtode mitjançant les fonts d’arc catòdic, i partícules no metàl·liques que 

provenen de la descomposició dels gasos que formen el plasma. 

En aquest projecte el gas inert que s’utilitza és l’argó. I els gasos reactius són el nitrogen (N2) 

i el acetilè (C2H2). 

Figura.4.1. Esquema del procés PVD amb arc catòdic assistit per plasma 
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La maquina que realitza aquest procés s’anomena reactor, format per diferents elements, 

entre els quals es troba la part més important, la cambra de deposició de buit, on es 

col·loquen els càtodes (blancs) i els ànodes a més d’un sistema anomenat planetari per fer 

girar els càtodes (com es pot observar en la figura 4.1) i un sistema d’escalfament per 

resistències. 

4.1. Instal·lació de recobriments PVD per arc catòdic 

En aquest projecte, l’equip utilitzat és el MIDAS 450 en el centre tecnològic Tekniker, Figura 

4.2. 

 

 

L’equip consta de: 

• Cambra de buit en acer inoxidable de Æ 1200x1100 mm. 

• Zona efectiva de recobriment Æ 400x500 mm.  

• Porta amplia de càrrega i descàrrega frontal. 

• S’utilitza un càtode rectangular podent arribar fins a tres. 

Els principals components d’un sistema de recobriment són els següents: 

• Reactor 

• Equip de buit 

• Sistema de gasos 

Figura.4.2. Esquema del procés PVD amb arc catòdic assistit per plasma 
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• Panells de control 

4.1.1. Reactor 

El reactor és la part principal i més important de l’instal·lació. En el reactor trobem la cambra 

de buit, escalfadors de substrat, evaporadors per arc i generador de corrent continua (DC 

BIAS) 

4.1.1.1. Cambra de buit 

La cambra del reactor és on es col·loquen les peces per ser recobertes. Aquestes es mouen 

contínuament gràcies a un sistema planetari que va rotant. 

Una vegada col·locades les peces es procedeix a realitzar el buit.  

L’interior de la cambra té un circuit de refrigeració per aigua per a refrigerar-la durant el 

procés de recobriment, a més d’evitar que hi hagi condensació de humitat. Aquest circuit té 

un termòstat, escalfant les parets de la cambra a l’hora d’obrir el reactor per fer el següent 

procés, ja que l’aigua calenta facilita la desgasificació de les parets de la cambra.  

Dins de la cambra hi ha un sistema planetari, un suport per les peces que en un eix les fa 

girar al voltant de si mateixes i amb l’altre les fa girar sobre un l’eix central de la cambra, de 

manera que mentre giren es recobreixen dels càtodes col·locats en les parets de la cambra. 

A la Figura 4.3. es mostra un exemple del sistema planetari del suport dels substrats. 

 

 
Figura.4.3. Suport dels substrat, sense recobrir, en el planetari. 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 29 

 

4.1.1.2. Escalfadors del substrat 

Per obtenir una bona adherència entre el substrat i el recobriment, el substrat s’ha d’escalfar 

a una temperatura determinada abans d’iniciar el recobriment pròpiament dit i durant el 

procés. 

En el cas d’aquest projecte s’han fet servir resistències elèctriques. 

4.1.1.3.  Evaporadors per arc 

Els evaporadors són fonts d’arc catòdic que fan passar corrent continua entre un ànode i un 

càtode creant un arc entre dos punts i fent evaporar el material.  

S’utilitzen fonts d’arc de baixa tensió o voltatge i baixa intensitat. La font d’alimentació té una 

inductància elevada per formar un pic d’alt voltatge per reiniciar l’arc si s’extingeix. 

4.1.1.4. Generador de corrent contínua (DC BIAS). 

Aquest generador s’utilitza per aplicar una polarització negativa al substrat de manera que 

els ions evaporats al càtode són atrets per el substrat i es forma la capa del recobriment. 

Es connecta una vegada s’ha realitzat l’escalfament previ dels càtodes, durant el procés de 

deposició hi ha una tensió de aproximadament 30V i una intensitat de 3A. 

4.1.2. Equip de buit 

Bomba primària. És una bomba de buit que passa d’una pressió atmosfèrica a una pressió 

d’aproximadament 2,5*10-1 mbar.  En les instal·lacions de Tekniker s’ha utilitzat una bomba 

primària mecànica de paletes de doble etapa. 

Aquest tipus de bomba funciona fent moure les paletes dins d’un estator i obliga a l’aigua que 

porta dintre a moure’s al voltant de l’estator formant un anell, per això també s’anomenen 

bombes d’anell d’aigua. Una bomba de dues etapes té un màxim d’utilització, 

aproximadament sobre els 100 Torr. En aquest cas pot operar a una pressió d’entre 25 Torr i 

pressió atmosfèrica, per això s’utilitza com a prèvia abans de passar a la bomba difusora.   

Les característiques de la bomba són les següents: 

• Velocitat nominal: 1500rpm. 
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• Velocitat de bombeig: 4.5 m3/h. 

• Pressió ultima: inferior a 1*10-4bar. 

Bomba difusora o d’alt buit: Aquesta bomba absorbeix les partícules d’aire gràcies al 

efecte venturi, l’oli vaporitzat es desplaça a gran velocitat emportant-se les partícules de l’aire 

i mitjançant una diferencia de densitats es separen, treien així les partícules de l’aire. 

Finalment es realitza el buit de aproximadament 10-5 mbar. 

Les característiques de la bomba d’alt buit difusora són les següents: 

• Interval de pressions: 1*10-3 a <1*10-9 Torr (on la pressió normal de treball es 1*10-5 

Torr). 

• Temps d’escalfament: 9 minuts. 

• Temps de refredament: 10 minuts. 

Només s’utilitzen aquestes dues bombes, la primària i la difusora d’alt buit connectades en 

sèrie. 

4.1.3. Sistema de gasos 

El sistema de gasos està format per una electrovàlvula que regula els cabals dels diferents 

gasos  que entren dins la cambra, l’electrovàlvula rep el senyal d’un mesurador de pressió. 

Els gasos utilitzats en els recobriments PVD en aquest projecte són: 

• Argó (Ar): per formar el plasma inicial, on es comencen a evaporar els càtodes, el 

caudal màssic d’aquest es de 0 a 200 sccm. 

• Nitrogen (N2): S’utilitza en la segona fase de la deposició, per a crear els compostos, 

nitrurs, el caudal màssic d’aquest és de 0 a 200 sccm. 

• Acetilè (C2H2): S’utilitza a la vegada que el N2, en la segona i/o tercera fase de 

deposició, per crear compostos, en aquest cas carbonitrurs, com el ZrCN. El seu 

caudal màssic és de 0 a 100 sccm. 
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4.1.4. Sistemes de control 

Els sistemes de control, són els encarregats de controlar el procés. Hi han panells de control 

per controlar les diferents parts d’una instal·lació PVD: el sistema de buit, els evaporadors 

(un per a cada càtode), el control dels gasos i de la refrigeració. 

També hi ha les mires de control, on es pot controlar la temperatura que hi ha a la cambra 

observant el color dels substrats, el control dels sistemes mòbils on estan situats els càtodes 

i el color del plasma generat. 

4.2. Procés de recobriment 

El procés de recobriment consta de diferents etapes: neteja dels substrats, procés de 

deposició i refredament 

4.2.1. Neteja dels substrats 

La neteja dels substrats també esta subdividida en etapes, el procés de neteja efectuat per 

l’empresa Tekniker es el següent: 

− Neteja amb acetona (desengreix). 

− Neteja amb detergents alcalins. 

− Esbaldida (aclarat) amb aigua de xarxa. 

− Esbaldida (aclarat) amb aigua destil·lada. 

− Rentat amb alcohol. 

− Assecat amb aire. 

4.2.2. Procés de deposició 

L’etapa de deposició realitzada a Tekniker es pot subdividir en diferents subetapes que 

s’explicaran a continuació. 

En el cas dels recobriments de TiN, ZrN i ZrCN no s’ha realitzat la etapa de la “glow estàtica” 

prèvia. 
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Prèviament abans del escalfament es produeix el buit fins 7*10-5Torr. 

4.2.2.1. Escalfament 

Primerament, es col·loquen les mostres a recobrir en els suports giratoris de dins la cambra. 

Després es procedeix a l’escalfament de la cambra i dels càtodes, per adequar tot l’equip a 

una temperatura de 350ºC amb un conjunt de resistències. Aquest escalfament pot durar 

sobre una hora aproximadament, tenint en compte que en el cas dels recobriments d’aquest 

estudi només es carregava la cambra amb un càtode, quan el reactor té una capacitat de 

tres càtodes. La pressió en aquesta etapa és de 7*10-5Torr. 

4.2.2.2.  “Glow estàtica” 

Es tracta d’un plasma previ al utilitzat a la deposició total, per tal de millorar l’adherència dels 

recobriments. S’utilitzen els gasos d’argó i hidrogen per crear el plasma i es mantenen les 

resistències connectades. Es connecta també la BIAS, que es una font de corrent que crea 

la polarització negativa al substrat fins a aconseguir una tensió d’entre 300 i 350V. Amb 

aquesta “glow estàtica” també aconseguim netejar la superfície dels substrats per tal de 

dipositar millor el recobriment en la següent etapa. La pressió en aquesta etapa es de 9,7*10-

1Torr. 

Aquesta etapa només s’ha realitzat en els recobriments de Cr, CrN i AlTiN. 

Aquesta etapa dura aproximadament 30 minuts. 

4.2.2.3. “High bias” 

Aquesta etapa s’anomena “HIGH BIAS” perquè és quan es connecta la font d’arc catòdic 

situada en els càtodes, en aquest cas si només tenim un càtode, tenim una font de corrent.  

En aquesta etapa es desconnecten les resistències i es connecta només el gas argó. La 

tensió de la “high BIAS” és de 350V i entre 2,5 i 3 A d’intensitat i la intensitat de la font d’arc 

catòdic depèn del càtode utilitzat.  

La etapa té com a objectiu el preparar els càtodes per la deposició de manera que els 

comença a evaporar. El procediment només dura dos minuts, el primer minut es connecta la 

high BIAS i el següent minut es desconnecta i a continuació es continua amb l’etapa de 

deposició. La pressió durant aquesta etapa es d’entre 3 i 4mTorr. 
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4.2.2.4. Deposició 

En aquesta etapa hi ha diferents fases, segons el recobriment a obtenir. Si es vol aconseguir 

un nitrur, un carbonitrur o el AlTiN, que tenen fases diferents. 

• CAS 1: El recobriment sense nitrurs o carburs, com és el recobriment de crom 

metal·lic. En aquest cas només hi ha primera fase, on s’utilitza el gas argó i les 

següents són seguiments del procés. 

• CAS 2: En el cas de voler obtenir un nitrur, la primera fase és només amb gas argó 

(Ar)  i la segona amb nitrogen i argó i la resta són de seguiment del procés.  

• CAS 3: En el cas de voler obtenir un carbonitrur, en la primera fase només s’utilitza 

argó, en la segona fase s’utilitza argó (Ar) i nitrogen (N2) i en la tercera fase s’utilitza 

l’acetilè (C2H2) conjuntament amb l’argó i el nitrogen. 

• CAS 4: En el cas del AlTiN, es seguiria el procés d’un nitrur amb el càtode de AlTi ( 

en el cas de Tekniker utilitzen el càtode com un aliatge AlTi 50%, no dos càtodes 

independents de Ti i Al), però s’utilitza un càtode de crom fent una deposició prèvia 

del crom conjuntament amb la deposició del nitrur de AlTiN i després es desconnecta 

el càtode de crom i es segueixen els passos del “CAS 2”. Per tant en tot el procés de 

deposició s’utilitzen dos càtodes, un de AlTi i l’altre de Cr. 

Per als quatre casos especificats l’etapa es divideix en fases diferenciades segons els gasos 

a utilitzar, però en totes durant totes les fases s’utilitza la BIAS per crear un voltatge negatiu 

en el substrat de uns 30V i una font d’arc d’entre 120 i 150A depenent del material del 

recobriment. I la pressió durant el procés és d’uns 8mTorr. 

Tot el procés dura aproximadament entre 30 i 45 minuts. 

Els paràmetres específics per a la deposició dels diferents recobriments  es poden consultar 

a les “Hojas de control de Proceso” que s’ajunten a l’annex B. 

4.2.3. Refredament 

Després de l’etapa de deposició es procedeix al refredament dels substrats introduint dins la 

cambra nitrogen, a pressió inferior a l’atmosfèrica, ja que les peces durant el procés 
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assoleixen una temperatura d’entre 300 i 500ºC, si s’obrís la cambra sense refredar seria 

molt més fàcil que reaccionessin amb el medi ambient, amb l’aire i es corroirien.   

El temps emprat per al refredament és de 15-20 minuts aproximadament. 

4.2.4. La formació de “macros” o “gotes” 

La tècnica PVD d’evaporació amb arc és una tècnica que utilitza la vaporització d’un 

elèctrode sota condicions de buit. Aquesta tècnica amb arc consisteix en fer passar una 

corrent elèctrica d’alta intensitat i baix voltatge a través d’un gas o vapor del material del 

elèctrode.  

Per escalfar els càtodes s’utilitza una font d’arc, la qual fent saltar l’arc sobre la superfície del 

càtode s’aconsegueix la seva evaporació. El material vaporitzat és expulsat per dipositar-se 

sobre la superfície del substrat, però una part d’aquest material no es vaporitza i s’expulsa en 

forma de “gotes”. 

Les “macros” o “gotes” es formen per sublimació de partícules sòlides mitjançant xocs 

tèrmics i efectes hidrodinàmics, en un punt fos en una superfície sòlida.  

La mida i quantitat de les “gotes” depèn de la pressió de buit del càtode, del seu punt de fusió 

i de la intensitat de corrent de l’arc, així com del moviment de l’arc. En el cas de que l’arc 

sigui dirigit es produeixen menys “gotes”. 

Degut al punt de fusió i al moviment dels arc es poden diferenciar, per una banda els 

materials d’alt punt de fusió que obtenen “gotes” d’una mida més petit (menors de 1µm) amb 

ràpids moviments de l’arc. Per altra banda, els materials de baix punt de fusió que obtenen 

unes gotes més grans (majors de 10µm) amb moviments lents de l’arc. 

L’efecte de les “macros” o “gotes” pot afectar a la composició de la capa dipositada, 

depenent del gruix de la capa dipositada i la col·locació del substrat. 

Existeix la manera de filtrar els glòbuls que es formen en l’evaporació del càtode, mitjançant 

uns conductes de plasma. Consisteix en fer passar el vapor i les “macros” a través d’un 

plasma d’alta densitat, que les evapora, d’aquesta manera es redueix el nombre de “macros”. 
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Altres solucions per a minimitzar el nombre de “macros” són, disminuint la corrent de l’arc, 

augmentant la distància entre la font de l’arc i el substrat, incrementant la pressió del gas i/o 

mitjançant la utilització d’un camp magnètic coaxial que fa augmentar la densitat del plasma. 

4.3. Capes deposades per CAPD 

4.3.1. Principals caracteristiques de les capes. 

4.3.1.1. Tensió residual de capa. 

Les capes dipositades amb processos atòmics presenten a posteriori certs nivells de 

tensió residual que pot ser de caràcter de tracció o de caràcter de compressió, que poden 

afectar al límit de fractura i/o resistència a fractura dels materials involucrats. Aquesta 

tensió pot estar composta; de tensions que sorgeixen de la diferència dels coeficients 

d’expansió tèrmica entre el substrat i la capa quan la deposició es du a terme a elevades 

temperatures, de tensions de creixement degudes a que els àtoms no es troben en les 

seves posicions energètiques més favorables, i a tensions degudes al canvi de fase del 

material de la capa després de la deposició. Aquestes tensions residuals són molt 

sensibles a la forma del substrat i de les fixacions, al moviment així com als paràmetres 

de deposició. La tensió total present en la capa és determina mitjançant la suma dels 

nivells tensionals, que poden variar a través de l’espessor de la capa, a través de 

l’espessor de la capa. 

La tensió cristal·lina és causada per la tensió residual de la capa i representa l’energia 

emmagatzemada. Aquesta tensió cristal·lina pot ser mesurada amb el mètode de 

“difracció de Raig X” per tal de mesurar els paràmetres de xarxa. La desviació d’un feix fi i 

estret per part de les tensions de la capa és la tècnica més generalitzada per a la mesura 

de la tensió de capa (l’estat tensional de la capa dipositada). La desviació del feix pot ser 

mesurada amb “interferometria”, a nivell òptic utilitzant un feix làser i mitjançant mesures 

de la capacitància. La força sobre un substrat deguda a la tensió de la capa es troba en 

funció de l’espessor de la mateixa, amb la força proporcional a l’espessor, tot i que 

generalment hi ha un gradient de tensions en la capa. 

La tensió (estat tensional) d’una capa és un factor d’importància pel que fa referència a 

l’adherència i a l’estabilitat de la mateixa. Un elevat grau tensional isotròpic de tipus 

compressiu de la capa produeix la formació “d’ampolles” en la superfície de la capa en 
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forma de “camins de cuc”. Un elevat grau tensional isotròpic de tipus traccional produeix 

microfractures en la capa; les fractures tendeixen a formar polígons “illes” o “virutes” 

sobre la superfície. Si les tensions de caràcter compressiu són altament anisotròpiques, 

la disposició en forma de “camins de cuc” evolucionarà cap a una altre en forma de “línies 

d’ampolles”. Si les tensions de caràcter traccional són altament anisotròpiques, la 

disposició en forma “d’illes poligonals” evolucionarà a una altre en forma de d’esquerdes 

longitudinals. 

Si l’adherència entre el substrat i la capa és elevada, la tensió de capa pot causar 

fractures en el material de la capa i/o substrat abans que en la interfase. El pandeig o la 

fractura de la capa pot dependre del temps i de la humitat disponible en l’ambient (fatiga 

estàtica). Si el substrat és dúctil, la fractura de la capa serà diferent a les ja esmentades 

amb anterioritat. En termes generals, les tensions de tipus residual han de mirar de 

minimitzar-se per tal de prevenir la fallida a llarg termini.  

La tensió de la capa canvia generalment amb l’espessor. Poden existir gradients 

tensionals en les capes dipositades degut al tipus de creixement i a l’historial tèrmic 

diferent de cadascun dels substrats de la capa. Els gradients tensionals de capa 

condueixen a l’ondulació de la mateixa quan aquesta es separa de la superfície. Poden 

localitzar-se regions d’elevada tensió intrínseca en capes degut a discontinuïtats o als 

defectes de creixement, com ara nòduls, o bé a característiques superficials com 

protuberàncies; que poden donar lloc a la fallida localitzada d’adherència sota l’aplicació 

d’un cert esforç o tensió de treball, donant lloc a possibles forats en la capa i a la formació 

d’escates en la superfície del recobriment que poden esdevenir contaminants potencials 

en la cambra de deposició. Quan l’angle d’incidència del flux de deposició d’àtoms no és 

isotròpic, el flux de bombardeig energètic no és isotròpic, o hi ha present algun tipus de 

textura superficial indesitjada, pot produir-se una tensió de capa de tipus anisotròpica.  

4.3.1.2. Microestructura de les capes. 

Les condicions cinètiques de nucleació i creixement de la capa, o el que és el mateix, la 

microestructura, estan condicionades per tot un seguit de factors, com són: la velocitat 

d’arribada del vapor al substrat, l’índex o grau de ionització del vapor, la naturalesa de les 

espècies que formen l’esmentat vapor (la composició del vapor), la temperatura del 

substrat, les espècies que formen el substrat (composició del substrat), l’angle 
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d’incidència del flux de vapor sobre el substrat i la pressió residual del gas o gasos 

presents en la cambra. 

Donat que la microestructura determina les propietats principals de la capa deposada, és 

d’una importància transcendental saber com evoluciona aquesta i conèixer la influència dels 

factors principals que la determinen, amb la finalitat d’utilitzar-los convenientment per tal 

d’obtenir, finalment, les propietats desitjades de la capa. 

Dintre de la gran quantitat de models microestructurals en destaquem tres de més 

representatius, en funció del seu grau d’acceptació i propagació dins l’entorn científic, que 

són: el model de “Movchan-Demchishim”, el model de “Thornton” (ampliació de l’anterior) i el 

model de “Messier-Col”. 

El primer d’aquests models fou proposat per “Movchan-Demchishim” per tal de classificar les 

estructures de les capes de metalls i d’òxids d’espessor considerable (0,2-2 mm) obtingudes 

per evaporació. Aquests investigadors ens representen les microestructures dels 

recobriments estudiats en funció de la relació (T/Tm), sent (T) la temperatura del substrat, i 

(Tm) la temperatura de fusió del material que es diposita. D’aquesta manera s’obtenen tres 

zones característiques, cadascuna de les quals posseeix propietats microestructurals i 

físiques pròpies, Fig.: 

• Zona I: l’estructura d’aquesta zona, corresponent a una deposició a temperatura del 

substrat petita [(T/Tm) < 0,3], està formada per grans columnars punxeguts amb 

juntes de creixement on hi ha presència de porus, acabats generalment en 

superfícies semiesfèriques, abovedades. 

• Zona II: l’estructura d’aquesta zona, corresponent a una deposició a temperatura del 

substrat mitja [0,3 < (T/Tm) <0,5], consisteix també en grans columnars amb juntes 

metal·lúrgiques sense presència de porositats, amb mida de gra que augmenta 

juntament amb el valor de (T/Tm); la part superior és llisa, sense alteracions 

topogràfiques aparents. 

• Zona III: l’estructura d’aquesta zona, corresponent a una deposició a temperatura del 

substrat elevada [(T/Tm) > 0,5], està constituïda per grans equiaxials de forma 

polièdrica, la mida de gra dels quals creix amb les energies d’activació pròpies de la 

difusió en volum del material dipositat.  
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El segon dels models, el model de “Thornton”, és una ampliació del model anterior a les 

condicions  de la deposició per polvorització catòdica amb magnetron “Magnetron Sputtering” 

sense polarització del substrat, afegint un nou eix de coordenades que determina l’efecte 

produït per la pressió d’argó. El nou model es basa en l’examen de nombroses estructures 

de capes fines (0,025 – 0,25 mm d’espessor) de metalls i d’aliatges, relacionant les tres 

zones del model anterior amb les condicions físiques del creixement, que depenen de les 

relacions mútues entre la intercepció atòmica (zona I), la difusió superficial (zona II), i la 

difusió massiva (zona III). Aquest model es destaca per l’aparició, entre les zones I i II, d’una 

quarta zona (zona  T): A la Figura 4.4 es poden apreciar les diferents zones. 

 

 

• Zona T: aquesta quarta zona, constituïda per una formació densa de grans fibrosos 

mal definits, es presentada com a una zona de transició entre les zones del model 

base I i II. Una estructura de grans separats per buits, microporositats, és el resultat 

d’una difusió superficial insuficient per a contrarestar els efectes de la intercepció 

atòmica, mentre que si la estructura es densa, sense porositat present entre els 

grans, ha predominat la difusió i la recristal·lització superficials i volumètriques. 

L’últim model és el proposat per “Messier-Col”, model que es basa en la idea de que 

l’estructura física de la capa varia amb l’espessor. Segons aquest model, hi ha una 

repetició aparent d’estructures quan [(T/Tm) ≤ 0,5], desenvolupant-se les columnes amb 

Figura.4.4.Model tridimensional d’estructura de zones. 
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forma quasi cònica, amb una densitat determinada per la mida de les agrupacions 

d’àtoms nucleadors que existeixen damunt el substrat, tal i com es veu a la Figura 4.5. 

 

 

4.3.1.3. Porositat, microporositat i vacants. 

Generalment el fenomen de la porositat no és desitjable en una capa. La porositat 

present en una capa pot estar composta de: una porositat oberta on els porus estan 

interconectats, una porositat tancada on els porus estan isolats i no interconectats, i de 

forats (porus de gran fondària que travessen la capa des de la superfície fins al substrat). 

Qualsevol capa dipositada tindrà ambdues classes de porositat, oberta i tancada, en 

termes generals. Un material que presenti porositat de tipus tancada patirà una 

disminució de densitat, mentre que un material que presenti porositat de tipus oberta ho 

patirà o no ho patirà (depenent de la tècnica de mesura utilitzada, la detectarà o no la 

detectarà). Les “vacants”, és un altre terme amb el que ens identificarem amb els porus 

isolats, mentre que anomenarem “microvacants” a aquelles vacants molt petites que 

s’agrupen en les vacants de la xarxa cristal·lina (amb diàmetres de porus 

d’aproximadament ∅ ≈ ∑). Les microvacants poden alinear-se donant lloc a les 

microporositats a través de la capa, trobant-se generalment al llarg de  les fronteres de 

gra i de les fronteres de columna en la capa.  

Les vacants es formen en una massa o volum de material degut a fenòmens de 

creixement o a concentració de defectes, durant o després del procés de deposició. La 

porositat pot afectar a les propietats de la capa de moltes i diverses maneres; l'elevada 

àrea superficial present en un material porós provoca un elevat grau de gravat químic, un 

elevat índex de corrosió, una fàcil contaminació i una difícil neteja, la dependència 

d’algunes propietats sobre defectes superficials com ara l’oxidació, una excessiva 

deformació sota l’aplicació d’una certa càrrega.  

Figura.4.5.Model de creixement evolutiu  
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Si hi ha presència de vacants en la interfase, entre el recobriment i el substrat, aquests 

poden disminuir l’adherència del recobriment en vers el substrat; disminuint l’àrea efectiva 

de contacte del recobriment, actuant com a defectes concentradors de tensions i 

proporcionant direccions de fàcil iniciació i propagació de fractures. La presència de 

vacants en la interfase provoca a més, un increment de la resistència al contacte entre el 

substrat i la capa,. La formació de les vacants en la interfase pot ser deguda a: 

• El procés de creixement durant la formació de la interfase. 

• L’acumulació de defectes produïts pels processos de transport de massa. 

• La pèrdua de materials per processos de difusió. 

Una disminució de l’adherència de la capa, un augment de la resistència de contacte o 

una disminució de la conductància tèrmica, evidencien la presència de vacants en la 

interfase. 

4.3.1.4. Color. 

Mitjançant tècniques PVD es poden dipositar una gran varietat de capes colorejades, amb 

finalitats decoratives. El color es quantifica amb els següents paràmetres: 

L*: paràmetre que expressa el llustre o lluentor de la capa. 

a*: paràmetre que expressa el contingut de color de verd a vermell. 

b*: paràmetre que expressa el contingut de color de blau a groc. 

El color pot estar influenciat per la composició i la morfologia superficial de la capa. Una 

morfologia superficial rugosa disminueix l’aparent brillantor de la superfície. Degut al 

reduït espessor de les capes dipositades, aquestes tendeixen a copiar l’estat superficial 

de la proveta o objecte que recobreixen. Així doncs, si es recobreix una proveta 

d’apariència brillant, un cop recoberta obtindrem una capa brillant. I si per el contrari, es 

recobreix una proveta d’aspecte no llustrós, un cop recoberta obtindrem una capa 

d’aspecte no llustrós. 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 41 

 

4.3.1.5. Mòdul elàstic transversal 

És el calculat amb l’ultramicroduròmetre. El mòdul elàstic quantifica les propietats elàstiques 

del recobriment. En principi la pendent de la corba de descàrrega a l’assaig de duresa 

universal poden utilitzar-se per el càlcul del mòdul elàstic transversal [1].  El Mòdul elàstic 

transversal segueix la realció de l’equació 4.1. amb el Mòdul d’elasticitat. 

Mòdul elàstic transversal = E/(1-ν2)      (Eq.4.1) 

Degut a que generalment resulta impossible separar la capa del substrat sense produir 

una alteració de les seves propietats les mesures hauran de ser efectuades sobre el 

substrat, fet que sovint influenciarà les propietats mesurades. Una de les tècniques més 

esteses en la actualitat és el test d’indentació “Fischer” o tècnica de microindentació, per 

tal de determinar les propietats mecàniques d’una capa. S’ha de tenir molt de compte 

alhora de realitzar les indentacions, degut a que si aquesta és massa profunda els 

resultats poden quedar afectats per les propietats del material base, quedant totalment 

falsejats. 

4.3.1.6. Duresa. 

La duresa d’un material esta determinada fonamentalment per la intensitat de les forces 

interatòmiques. En general, els materials que posseeixen dureses intrínseques elevades 

tenen una energia de cohesió gran, unions de curt abast i una elevada proporció 

d’enllaços covalents. Per exemple, el diamant (el cos més dur conegut) està unit 

solament per enllaços covalents, mentre que el nitrur de bor (c-NB), que és el següent en 

duresa després del diamant, està constituït de forma predominant per enllaços covalents i 

per una petita part d’enllaços iònics. Així doncs, és del tot previsible que la duresa 

intrínseca d’un material estigui condicionada en primer grau per la naturalesa i la 

proporció dels enllaços que formen part de l’estructura cristal·lina, tot i que s’admet també 

que d’altres factors estructurals, com defectes puntuals i dislocacions a més de la mida 

de gra, influeixen directament en les característiques de duresa de les capes. 

La duresa d’un material es defineix generalment com a la resistència a la deformació i 

sempre és mesurada com a una deformació permanent de la superfície provocada per un 

indentador específic sota una càrrega determinada. La duresa d’un material pot estar 

influenciada per la mida del gra, fases dispersades, defectes estructurals, 
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microestructura, densitat, temperatura, grau de deformació, etc. Per el cas de les capes 

dipositades i dels recobriments, la duresa pot estar influenciada per les propietats del 

substrat que poden afectar a les mesures. Com a norma la profunditat de mesura de 

l’indentador (profunditat d’indentació) hauria de ser 1/10 part de la capa per tal d’obtenir 

resultats significatius; la càrrega aplicada al indentador així com la profunditat 

d’indentació assolida en la mesura han d’afectar únicament i exclusivament a la capa, 

evitant que les propietats del substrat tinguin cap mena d’influència sobre els resultats 

obtinguts. Els defectes superficials també poden influir sobre les mesures de dureses en 

capes fines, sobretot en aquells casos on hi hagi presència de capes d’òxid. Les 

tècniques de mesura especials per a mesurar microdureses utilitzen tècniques de 

microindentació. A més de la duresa, amb aquestes tècniques també podem calcular les 

propietats elàstiques; mitjançant la comparació entre la profunditat màxima d’indentació i 

la recuperació experimentada pel material, un cop retirat l’indentador. 

4.3.1.7. Resistència al desgast. 

El desgast és la deformació i la pèrdua de material d’un material en moviment en contacte 

amb un altre . El procés de desgast es pot produir per diferents mecanismes: Desgast 

adhesiu, abrasiu, erosiu i per fatiga superficial. 

El desgast adhesiu és el que es produeix per contacte entre dues superfícies en 

lliscament. El mecanisme de desgast adhesiu és complex, podent-se produir diferents 

processos de desgast plàstic, oxidació (baixes velocitats de desplaçaments) i fusió (altes 

velocitats de desplaçament). 

El desgast abrasiu és el que es produeix per la presencia de partícules dures atrapades 

entre les dues superfícies en contacte. Aquestes partícules poden ser arrancades per 

l’efecte de la rugositat del material més dur contra el més tou, o be per desprendiment de 

partícules dures en els recobriments reforçats. Aquest mecanisme de desgast pot ser de 

dos tipus: desgast abrasiu de dos cossos o de tres cosos. 

El desgast erosiu es produeix quan partícules dures (immerses en un gas o en un líquid) 

colpegen la superfície d’un material més tou. 

El desgast per fatiga superficial es dona en aquells processos de fricció en que les 

càrregues són cícliques. L’energia aplicada s’inverteix en la nucleació d’esquerdes. 
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Posteriorment hi ha un creixement i coalescència de les esquerdes fins que comporten el 

despreniment del material.Fricció. 

La fricció es una propietat funcional fonamental dels materials i el seu valor variarà 

depenent de com s’hagi mesurat. La fricció pot ser de dues classes o tipus; estàtica o 

dinàmica. La fricció és molt sensible a la química superficial, duresa i morfologia 

superficial (rugositat). La fricció es mesura utilitzant una sèrie de superfícies en contacte, 

amb càrrega variable, en moviment sobre la superfície a estudiar, essent mesurada amb 

una “cèl·lula de càrrega”. El coeficient de fricció ve donat per la relació entre la força de 

moviment i la càrrega aplicada, essent l’assaig “pin-on-disk” el més generalitzat. 

4.3.1.8. Resistència a la corrosió. 

La corrosió és un problema econòmic d’importància i molt sovint s’utilitzen les capes fines 

i els recobriments per tal de proveir de protecció en vers la corrosió a tot tipus d’eines i 

útils. La resistència a la corrosió en medis aquosos (a pH variables), els més propensos a 

patir aquestes conseqüències, sovint és mesurada en funció de l’augment de pes, la 

generació d’hidrogen, o el potencial de corrosió electroquímica. Un dels tests de corrosió 

ambiental d’ús més generalitzat, sobretot en el sector de l’automòbil, és el “test d’ambient 

salí”. 

La corrosió de les capes fines pot veure's agreujada per la presència de camps elèctrics. 

Fins i tot petites quantitats residuals de materials en la superfície poden produir fenòmens 

de corrosió. L’envelliment accelerat degut a la resistència a la corrosió sovint ve es 

provocada per l’increment de la concentració química i/o per l’increment de la 

temperatura, cosa que provocarà la pèrdua de les propietats de la capa, com ara la 

duresa o l’adherència, provocant conseqüentment la fallida prematura de la l’eina 

recoberta implicada.  

4.3.1.9. Adherència 

La vida útil d’una peça recoberta depèn de la resistència que ofereixi el recobriment a la seva 

separació del substrat quan el conjunt està sotmès a esforços de cisalla o de tracció. A 

l’instant en que part o tota la capa es desprèn del substrat, com a conseqüència de les 

condicions de servei, desapareix la protecció de la superfície recoberta, accelerant-se el 
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desgast per l’acció deteriorant de les partícules dures despreses del propi recobriment que 

es trobin en contacte amb les superfícies lliscants. 

Experimentalment s’ha comprovat que el valor de la càrrega crítica depèn del gruix del 

recobriment, de la duresa i la preparació de la superfície del substrat, del material i 

dimensions de la punta, de la fricció entre la punta i el recobriment i de les tensions internes 

d’aquest , entre altres factors de menys importància. Tot això fa que la interpretació dels 

resultats obtinguts en un “Scratch Test” sigui una tarea plagada de dificultats, amb la limitació 

de que els valors de Lc només reflexen l’adherència vertadera de la capa quan la resta dels 

factors, gruix, duresa del substrat, punta amb el mateix radi de curvatura, etc., es mantenen 

constants.  

Existeixen estudis que relacionen la influència de la polarització a la càrrega crítica o 

adherència, però són resultats que s’han de prendre amb prudència. 
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5. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

5.1. Assaigs tribológics 

La tribologia es centra a l’estudi dels tres fenòmens: 

• La fricció entre dos cossos en moviment 

• El desgast com efecte natural d’aquest fenomen 

• La lubricació com un medi per evitar el desgast. 

5.1.1. Rugositat superficial 

Els assaigs de rugositats s’han realitzat mitjançant un rugosimetre-perfilometre "Taylor-

Hobson Rugosimeter-Perfilometer", Figura 5.1., "form talysurf plus”. L’assaig s’ha realitzat 

segons la normativa (UNE 82-301-86, UNE 82-302-92). 

 

 

 

Primerament es mesura la rugositat superficial de la mostra del material base, alumini 6063 

niquelat, i després es mesura la de totes les peces amb recobriment, amb la finalitat 

d’apreciar diferencies segons el material que s’ha utilitzat per recobrir. 

Figura.5.1. Fotografia del Rugosimetre “Taylor-Hobson Rugosimeter-Perfilometer” 
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Més endavant s’utilitzarà aquest aparell ("Taylor-Hobson Rugosimeter-Perfilometer") per 

mesurar les àrees dels canals de desgast produïts en l’assaig “Pin on Disk”. 

L’assaig de rugositats s’ha realitzat de la següent manera: 

1. Col·locació de la peça: Primerament es fa una mesura a 0º, és col·loca la peça 

paral·lela al palpador. Després de seguir els passos següents, es realitza la mateixa 

operació a 90º, perpendicular al palpador. 

2. Mesura: s’ha establert una longitud de mesura estàndard per a la determinació de la 

rugositat superficial , el valor del qual és de 4mm, realitzant cinc mesures en direcció 

longitudinal i cinc en direcció transversal. 

3. Tractament de dades: Una vegada he obtingut les dades, es fa el tractament 

d’aquestes amb el programa Talyprofile, per obtenir les gràfiques que ens 

interessen. 

4. Obtenció dels paràmetres: Una vegada fet el tractament de les dades, el programa 

dibuixa automàticament les gràfiques corresponents de les quals s’han extret els 

paràmetres característics que ens interessen. 

DESCRIPCIÓ DELS PARAMETRES OBTINGUTS 

En total s’han realitzat deu mesures per mostra. D’aquestes deu mesures, 5 per a cada 

orientació, s’ha calculat la mitjana aritmètica de les tres mesures més similars de cada 

orientació i després es torna a calcular la mitjana global de la proveta. 

Els paràmetres obtinguts de les mesures de rugositat (segons normativa UNE 82-301-86) 

són: 

Ra: és el paràmetre d’aspresa internacional més utilitzat i internacionalment acceptat. Es la 

mitjana aritmètica de variacions del perfil de la línea mitja tal i com es veu a la Figura 5.2. 
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L’equació que defineix Ra és la exposada més endavant (Eq.5.1.) 

dxxzLRa
L

⋅= ∫0 )(/1     (Eq.5.1.) 

Rt: Es l’altura màxima de pic a vall del perfil en la longitud avaluada, Figura 5.3. 

 

 

 

Rz: També denominat el paràmetre d’altura 10 punts ISO. La longitud avaluada (4mm en 

aquest cas) es divideix en cinc parts, de cada una d’aquestes cinc parts (Z1, Z2, Z3, Z4 i Z5) 

s’agafa l’altura màxima de pic a vall, i finalment es fa la mitjana aritmètica d’aquests valors tal 

i com s’indica a la Figura 5.4. 

Figura.5.2. Dibuix representatiu del valor de Ra. 

Figura.5.3. Dibuix representatiu del valor de Rt. 
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Rmax: Es el valor més gran de l’altura màxima de pic a vall de les cinc parts esmentades en 

l’explicació de Rz. Segons la figura 3.4 seria Rmax = Z4. 

Alhora de descartar les dues mesures menys significatives s’ha de tenir en compte les 

preferències, ja que els valors que menys han de dispersar-se són per ordre de preferència: 

Ra<Rt<Rz<Rmax. A la pràctica el valor més representatiu utilitzat es el valor de Ra. 

5.1.2. Coeficient de fricció. 

El coeficient de fricció es la relació entre la força de fricció (F) i la reacció normal (N) que 

sorgeix al aplicar una càrrega o força que pressiona dos cossos, i va dirigida 

perpendicularment a la superfície de contacte. 

El coeficient de fricció depèn en gran mesura de les propietats mecàniques dels materials de 

les superfícies en contacte. 

El fonament físic del coeficient de fricció és el següent: 

Quan s’aplica una càrrega a sobre d’una superfície (F) aquesta fa que aparegui una d’igual 

direcció i sentit contrari (N), i en el sentit contrari al moviment apareix una força anomenada 

“Força de fregament” la qual és proporcional a la carrega aplicada, en aquest cas, 

multiplicada per un coeficient, el coeficient de fricció o fregament. A la Figura 5.5. és mostra 

un esquema de les forces. 

Figura.5.4. Dibuix representatiu del valor de Rz. 
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L’equip que s’ha fet servir per mesurar el coeficient de fricció és el “Pin-on Disk” (CSEM). 

L’assaig consisteix en fer lliscar un bola o esfera de WC-6Co de diàmetre 6mm, sobre la 

superfície la proveta recoberta. S’estableixen uns paràmetres per l’assaig que són; velocitat 

lineal, càrrega, radi de gir, i humitat per veure com varia el coeficient de fricció en funció del 

nombre de cicles i de la càrrega pels diferents recobriments, Figura 5.6. 

 

 

Desprès d’haver fet una sèrie de proves per determinar el radi i la càrrega a la que es farà 

l’assaig s’ha determinat que els paràmetres d’assaig més adients són els de la Taula.5.1.: 

 

 

 

Figura.5.5. Representació de les forces implicades a  l’assaig de Pin on Disk.. 

Figura.5.6. Fotografia de l’equip “Pin on Disk” (CSEM) 
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Assaig amb lubricant Assaig en sec 

Lubricant Repsol 15W40 Lubricant - 

Càrrega/Radi 10N/6mm i 20N/8mm Càrrega/Radi 2N/12mm i 5N/10mm 

Velocitat de gir de 

la bola 

10cm/s Velocitat de gir de la 

bola 

10cm/s 

Cicles 30000 Cicles 10000 

Els resultats que s’obtenen en total són 4 canals per peça, després amb el rugosímetre es 

calcularà l’amplada i l’àrea. 

5.1.3. Velocitat específica de desgast 

La velocitat de desgast no es pot mesurar directament fent un assaig sinó que s’ha de 

mesurar l’àrea del canal produït per l’assaig Pin on Disk, explicat a l’apartat 5.1.2. 

Per mesurar l’àrea de desgast s’utilitza un rugosimetre-perfilometre "Taylor-Hobson 

Rugosimeter-Perfilometer", utilitzat anteriorment en l’assaig de rugositat superficial.  

S’obté una gràfica del perfil superficial i unes gràfiques on s’observen els valors de les àrees i 

de l’amplada del canal.  

Per a cada canal s’han realitzat cinc mesures d’àrees i d’amplades, de la mateixa manera 

que es feia amb els valors de rugositat. D’aquests cinc valors s’han triat els tres més propers 

i s’ha fet la mitjana aritmètica de l’àrea i de l’amplada de canal. 

Un vegada es té la mitjana de l’àrea de cada canal per recobriment, quatre canals per 

recobriment, s’introdueix el valor al programa “tribometer” del Pin on Disk. Aquest programa 

calcula la velocitat de desgast per a cada canal amb l’àrea establerta i els paràmetres inicials 

de l’assaig realitzat anteriorment. 

Si s’hagués de realitzar el càlcul manualment utilitzaríem aquesta formula (Eq. 5.4.) 

Velocitat específica de desgast = Volum/ d * càrrega [m3/Nm]    (Eq.5.4.) 

Taula.5.1. Paràmetres de l’assaig Pin on Disk en sec 
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On: Volum = volum eliminat al realitzar l’assaig; d= distancia recorreguda per la bola (numero 

de voltes multiplicat per el perímetre); càrrega = força aplicada  

La velocitat específica de desgast ens dona a conèixer el volum de material [m3] que es perd 

per desgast per unitat de càrrega aplicada [N] i cicle [m] 

5.1.4. Adherència 

Per mesura l’adherència dels compostos durs en capes fines s’han desenvolupat una gran 

varietat d’assaigs. En aquest estudi es fan servir tres mètodes que s’expliquen a continuació. 

“Scratch TesT” 

De tots ells, l’únic que s’utilitza de manera general és l’”Scratch Test”, tant en les operacions 

de control de qualitat durant la fabricació dels recobriments, com en els treballs d’investigació 

i desenvolupament. 

L’indentador de diamant ratlla la superfície del recobriment incrementant la càrrega aplicada. 

Normalment es fan servir càrregues entre 5 y 200N. La càrrega crítica es defineix com la 

càrrega a la que es produeix la fissura del recobriment (Lc). La càrrega crítica es pot emprar 

com una mida qualitativa de l’adhesió entre el recobriment i el substrat. Es considera que un 

par recobriment/substrat presenta bona adhesió quan la fissura esdevé a partir dels 50N. 

Poden ocórrer un gran nombre de danys durant l’assaig i només les exposades a la Figura 

5.9. són els associats a l’adhesió. S’ha de tenir en compte que els resultats es veuran 

afectats per la interpretació de l’observador. Això limita la precisió per l’avaluació dels 

resultats obtinguts. A la Figura 5.7. es mostra un esquema d’un Scratch Test. 

 

 

 Figura.5.7. Esquema  de l’equip “Scratch Test” 
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El paràmetre característic definit per l’”Scratch Test” és la càrrega crítica (Lc), que correspon 

a la càrrega mínima ala que es produeix la separació de la capa del substrat per una punta 

de diamant sotmesa a càrregues normals creixents, quan la punta es desplaça al llarg del 

recobriment. El valor de la càrrega crítica es determina per microscopia òptica o electrònica, 

per el augment de les emissions acústiques (EA) o per l’increment sobtat del coeficient de 

fricció. En aquest treball s’ha considerat més oportú fer servir la microscopia. A la Figura 5.8. 

es mostra una exemple d’una de les gràfiques obtingudes durant l’assaig. 

 

 

 

L’equip emprat per les mesures d’Scratch fou un “Reve Tets” marca “+csm Instruments”. La 

força normal, la força de fricció, el coeficient de fricció, l’emissió acústica, la profunditat de 

penetració i la residual són els paràmetres monotoritzats per l’equip 

Els paràmetres de l’assaig han sigut les següents: velocitat d’aplicació de la càrrega 37,5 

N/min de mode agressiu, càrrega inicial 5N i final 50N, longitud de la ratlla 4 mm i sensibilitat 

acústica (AE) 6. 

La classificació dels modes de trencament s’ha fet segons la Figura.5.9. 

 

 

Modes de ruptura fràgil 

Figura 5.8. Força Normal (N), Força de Fricció(N), coeficient de Fricció, Emisió 
acústica (%), Profunditat de penetració (µm), Profunditat residual(µm). 
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Gross 

Spallation 

Compressive 

Spallation 

Recovery 

Spallation 

Hertz Cracking Tensile Cracking 

Modes de ruptura dúctil 

   

 

Spallation Buckling Conformal 

Cracking 

Tensile Cracking  

 

Indentacions 

Per trobar l’adherència dels recobriments ha estudiar mitjançant indentacions s’ha fet servir 

un duròmetre. S’ha realitzat l’assaig de dureses convencional Rockwell i Vickers on 

s’observa la petjada que deixa sobre la peça, aquest mètode d’estudi és qualitatiu, ja que no 

obtenim cap valor numèric. 

Mitjançant l’observació per microscòpia òptica es pot veure si hi ha esquerdes al voltant de la 

petjada i la forma d’aquestes. Comparant les petjades amb un patró de referència, on es 

veuen diferents tipus de fractura o despreniment de la capa, s’avalua el grau en que es 

desprèn la capa. 

Es realitza l’assaig Rockwell C, Rc, amb una càrrega de 150N.  

Es fa servir el duròmetre “Emco test M4U-025” 

Figura.5.9. Tipus de fractura a  Scratch Test 
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Després d’haver fet l’assaig de dureses observem la petjada al microscopi òptic.  

Amb un patró de referència,Figura 5.10, (segons norma DIN 50103/1) per a l’assaig Rockwell 

C a 150N, s’ha realitzat l’avaluació de l’adherència. 

 

 

 

També s’han realitzat uns assaigs amb duresa Vickers aplicant diferents càrregues per veure 

el comportament dels recobriments. En l’assaig Vickers l’indentador té una forma piramidal. 

L’assaig s’ha realitzat amb carregues de:10N, 20N, 50N i 100N. 

S’ha avaluat la qualitat de l’adherència de cada recobriment tenint en compte el patró 

següent de l’assaig Vickers, Figura.5.11. 

 

 

5.2. Assaigs mecànics 

Els assaigs mecànics duts a terme en aquests treball pretenen aconseguir els valors de 

dureses i de mòduls d’elasticitat dels recobriments a estudiar. 

Assaig Vickers
Acceptable No acceptable

Figura.5.10. Patró de referència per avaluar qualitativament l’adherència amb 
l’assaig Rockwell c a 150N de càrrega 

Figura.5.11. Patró de referència per avaluar qualitativament l’adherència de cada 
recobriment 
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5.2.1. Duresa universal 

És una característica per a cada material que reflexa la seva resistència mecànica i plasticitat 

així com també la resistència a la penetració sota una càrrega estàtica o dinàmica.  

Els assaigs de ultramicrodureses s’han realitzat amb el ultramicrodurometre “Fischerscope 

H100”, segons normativa ( UNE-EN ISO 6507-1, UNE-EN ISO 6507-2), utilitzant un 

indentador vickers de base piramidal, segons normativa (ASTM E384-99). 

En la següent figura, Figura 5.12., podem observar com s’aplica la força a través de 

l’indentador i la seva forma piramidal. 

 

 

La determinació de la duresa en els recobriments PVD que no arriben a la micra de gruix es 

pràcticament impossible realitzar la medició per mitjans òptics. En aquest cas la possibilitat 

de mesurar instantàneament la profunditat de penetració representa un gran avantatge. 

Altres aventatges del càlcul de la duresa universal respecte de la convencional són que: 

• La medició es realitza automàticament mitjançant un sistema electrònic de detecció i 

posicionament de l’indentador. Elimina la subjectivitat i permet l’aplicació de 

càrregues de fins 0,04g., sense importar la profunditat de penetració. 

• La medició de la duresa es fa sota càrrega, amb el que la mesura es correcta 

independentment de l’elasticitat del material 

La fòrmula empleada per el càlcul de duresa és la Equació 5.5: 

HU=K(F/d2)         (Eq.5.5) 

A 

Figura 5.12. A. Dibuix de l’aplicació de la força segons Vickers.  
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Per tal de determinar la càrrega d’aplicació correcta s’han realitzat tota una sèrie d’anàlisis,  

per als assaigs de dureses, amb diferents càrregues fins a obtenir un valor de profunditat 

representatiu per aquest estudi. 

El software informàtic de l’ultramicrodurometre “Fischer” permet l’establiment dels 

paràmetres d’assaig tant del cicle de càrrega com del cicle de descàrrega de l’aplicació. Els 

paràmetres establerts en cada cicle són els següents: 

• Cicle de càrrega: És el procés en el qual es realitza la indentació, l’aplicació de la força 

(carrega). En aquest procés es defineix la força aplicada o càrrega, la profunditat 

màxima d’indentació, el nombre de “steps” ( nombre de passos que fa el indentador 

per aplicar aquesta força). 

• Cicle de descàrrega: Els paràmetres establerts són els mateixos que en el cicle de 

càrrega. Poden modificar-se ja que els dos cicles són independents l’un de l’altre. 

Permet calcular la corba de descarrega i així calcular la recuperació elàstica del 

material. 

Els valors inicials han sigut: carrega aplicada: 20 mN; profunditat màxima: 0,2µm; nombre 

total de passos: 20; pausa entre passos: 1s 

S’ha de tenir en compte segons la normativa (ASTM E384-99), que la profunditat de 

penetració d’un assaig de dureses sobre un recobriment no pot superar en cap cas el 10% 

del gruix del recobriment. 

En el cas d’ aquest projecte seria una profunditat màxima de 0.03µm, que correspondria a 

una carrega d’aplicació aproximada de 1mN. Amb aquesta carrega s’ obtindria una 

variabilitat tant elevada de resultats que els valors obtinguts no serien representatius per 

realitzar l’estudi. A més, el valor límit inferior del ultramicrodurometre utilitzat és de 1mN i no 

es aconsellable treballar amb rangs de valors límits d’aparell. 

Una vegada definits els valors inicials per fer l’assaig, s’han de determinar els diferents punts 

on es faran les mesures. L’equip “Fisher” incorpora un mòdul de visualització amb una 

pantalla per poder veure la superfície de la peça i triar els diferents punts. A la Figura 5.13. es 

mostra una fotografia de l’aparell emprat. 
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Els punts es seleccionen manualment un per un amb un comandament i el programa 

determina les coordenades. En aquest estudi, per a més exactitud i representativitat s’han 

seleccionat tres zones diferents de la peça, en cadascuna de les quals  s’han efectuat 25 

indentacions (25 punts), obtenint-ne un total de 75 indentacions per peça.  

Mitjançant el tractament de dades disponible dins el software informàtic de l’aparell, s’han 

efectuat 75 indentacions i d’aquestes s’han escollit les més representatives per l’estudi. Les 

zones escollides per les indentacions es representen a la Figura.5.14. 

 

 

Una vegada s’han descartat els valors menys representatius de les 75 indentacions,  

mitjançant el programa “Fischer” s’ha procedit a realitzar la mitjana de les indentacions 

escollides (com a mínim 15). En la gràfica mitjana queda representada la corba de càrrega i 

la corba de descàrrega. En l’eix d’ordenades queda representada la càrrega (load) i en l’eix 

d’abscisses la profunditat de penetració tal i com mostra la Figura.5.15. 

Figura.5.13. Indentador i microscopi òptic. 

Figura.5.14. Zones triades (línies discontinues blaves), per fer les indentacions. 
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Els resultats obtinguts en aquest assaig són: Wt: Energia total. En la gràfica seria: Wt = 

WC+WR ; We: Energia elàstica, en la gràfica correspon al valor WC; Wr: Energia plàstica, en la 

gràfica correspon al valor WR; E/(1-ν2): Mòdul transversal; Hplast.: Duresa plàstica i HU Corr.: 

Duresa universal 

5.3. Corrosió 

Els assaigs de corrosió s’han fet per exposició de les provetes a una atmosfera salina creada 

artificialment en un cambra climàtica model SSC a la casa DYCOMETAL, Fig.5.16. 

 

 

Figura.5.15. Gràfica representativa de les energies i profunditats obtingudes en 
l’assaig de ultramicrodureses Vickers. 

Figura.5.16. Cambra climàtica 
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El funcionament de la cambra està regulat per la normativa UNE 112-017-92 “Assaigs de 

corrosió en atmosferes artificials”. Les condicions d’operació especificades per la norma són 

les següents: temperatura interior de la cambra 35ºC±2ºC, conductivitat de l’aigua destil·lada 

o desionitzada de 20µs/cm a 25ºC±2ºC, concentració de NaCl de 50g/l ± 5g/l i un rang de pH 

de 6,5 a 7,2. El cabal es mesura mitjançant uns dispositius de recollida a on es mesura la 

recollida durant 24h i ha de ser de 1ml/h a 2ml/h per una superfície horitzontal de 80cm2. 

La disposició de les peces a dins de la cambra ve definida per l’angle d’exposició que ha 

d’estar comprés entre 15º i 30º respecte de la vertical. Per aconseguir-ho es va fer el 

muntatge que es mostra a la Figura.5.17. 

 

 

El període d’exposició de les provetes be definit per la norma prUNE67100 (Borrador nº7 

2001-11-21) a on es demanen 200 hores d’assaig i es requereix una valoració mínima de 9 

segons la norma UNE-EN ISO 1462. 

Per fer la valoració de les peces s’han seguit les normatives UNE-EN ISO 1462, a on es 

tabula el grau d’afecció de la peça segons la taula presentada a la Taula. 5.2. 

 

Freqüència, en percentatge d’afecció Classificació 

0 (cap taca de corrosió) 10 

De 0 a 0,25 9 

Figura.5.17. Muntatge provetes  

Taula.5.2. Grau d’afecció superficial segons la normativa ISO 1462:1973  
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De 0,25 a 0,5 8 

De 0,5 a 1 7 

De 1 a 2 6 

De 2 a 4 5 

De 4 a 8 4 

De 8 a 16 3 

De 16 a 32 2 

De 32 a 64 1 

Más de 64 0 

La classificació del tipus de corrosió  s’ha fet segons la normativa UNE-EN ISO 4540, seguint 

els criteris exposats a continuació. 

Tipus de defectes 

R: Corrosió del metall base ( tipus permanent o massiu): picadures, zones despullades, 

cràters o ampolles obertes). 

Rs: Taques degudes a productes de corrosió en el metall base, com taques d’òxid que 

poden ser netejades fàcilment amb un drap humit i un abrasiu. 

S: Taques o punts diferents dels produïts per la corrosió en el metall base. 

Sp: Picadures superficials. Absència de productes evidents de la corrosió del metall base, 

que surtin per les picadures de corrosió i que probablement no arribin al metall base. 

F: Pèrdua del recobriment 

B: Aparició d’ampolles 

C: Fissures 

Z: Aquarteraments 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 61 

 

W: Esquerdaments (o defectes amb forma d’estrella.) 

Grau o extensions de la corrosió per picadura, taques superficials, pèrdua de 

recobriment, etc. 

Vs: Molt lleuger 

S: Lleuger 

M: Moderat o intermedi 

X: Important 

Descripció de els butllofes 

A: ∅ < 0,5 mm 

B: 0,5 < ∅ < 2 mm 

C: ∅> 2mm 

D: < 5 

E: > 5 a 10 

F: >10a 25 

G: > 25 a 50 

H: > 50 

Descripció de la localització dels defectes 

Y: Cantó 

Z: General 
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6. RESULTATS EXPERIMENTALS I DISCUSSIÓ 

El substrat dels materials deposats per PVD és Alumini de forja 6063 niquelat 
electrolíticament. La deposició de les diferents capes s’ha fet a l’empresa Tekniker. A la 
Taula.6.1. es presenta la composició de l’Alumini 6063. 

 

Component Al Cr Cu Fe Mg Mn Si  Ti Zn  Altres 

Percentatge 
en pes (%) 

Max 
97.5 

Max 
0.6 

Max 
0.6 

Max 
0.35 

0.45-
0.9 

Max 
0.6 

0.2-
0.6 

Max 
0.6 

Max 
0.6 

Max 
0.65 

El niquelat s’ha fet per electrodeposició i s’han aconseguit dos acabats, mate i brillant, que 
després presentaran els recobriments deposats. A la Figura 6.1 es presenten dues provetes 
d’alumini niquelat amb diferent acabat. Les fotografies de les provetes s’han obtingut 
mitjançant un Scaner i la micrografia per microscopia òptica a 1000 augments 

Els assaigs explicats al capítol 5 s’han realitzat sobre els recobriments exposats a la Taula. 
6.2: 

 Acabat Brillant Acabat Mate 

Al Niquelat 

 
 

Taula6.1. Composició química d’Al 6063 en Percentatge en pes (%) 

Figura 6.1. Aspecte dels acabats mate i brillant de l’Alumini Niquelat 
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Recobriment Tècnica de deposició Gruix Acabat 

AlTiN PVD 0,3-0,4µm Brillant 

AlTiN PVD 0,3-0,4µm Mate 

Cr PVD 0,3-0,4µm Brillant 

Cr PVD 0,3-0,4µm Mate 

CrN PVD 0,3-0,4µm Brillant 

CrN PVD 0,3-0,4µm Mate 

TiN PVD 0,3-0,4µm Brillant 

TiN PVD 0,3-0,4µm Mate 

TiN PVD 0,6-0,7µm Brillant 

TiN PVD 0,6-0,7µm Mate 

ZrCN PVD 0,3-0,4µm Brillant 

ZrCN PVD 0,3-0,4µm Mate 

ZrCN PVD 0,6-0,7µm Brillant 

ZrCN PVD 0,6-0,7µm Mate 

ZrN PVD 0,3-0,4µm Brillant 

ZrN PVD 0,3-0,4µm Mate 

ZrN PVD 0,6-0,7µm Brillant 

ZrN PVD 0,6-0,7µm Mate 

Taula 6.2. Tipus de recobriments estudiants
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Cr Electrodeposició 0,5 µm Brillant 

A l’annex B s’adjunten els fulls de control de procés, per les peces recobertes per PVD, a on 
s’especifiquen les variables del procés per a cada recobriment. 

Un cop presentats els recobriments a la Taula.6.2 es recórrer a la següent notació per 
simplificar l’anomenament dels recobriments al llarg del document. Així doncs s’estableix: 
N/g; a on N és el nom del recobriment i g el gruix sense unitats, ja que s’entén sempre seran 
µm.  

Per exemple: Cr/0,3-0,4.  

Per a diferenciar l’acabat mate del brillant s’adjudica la lletra B a l’acabat brillant i la M al 
mate. 

Aquesta notació es farà servir al llarg de tot el capítol de Resultats Experimentals i a l’annex 
A. 

S’ha presentat a l’annex A una ampliació dels resultats experimentals per a cada 
recobriment, a on s’inclouen les gràfiques obtingudes durant els diferents assaigs, i més 
informació que pot resultar clarificadora a nivell consultiu.  

6.1. Anàlisis macrogràfic 

El primer anàlisis que s’ha dut a terme ha sigut un examen visual del color, acabat i estat de 
totes dels provetes que s’han analitzat.  

En la Figura 6.2. es presenten els diferents recobriments així com els seus acabats. Es pot 
apreciar la gamma de colors i textures aconseguides mitjançat el PVD. Les fotografies de les 
provetes s’han obtingut mitjançant un Scaner i la micrografia per microscòpia òptica a 1000 
augments.  

 

 

 

 

 Acabat Brillant Acabat Mate 
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AlTiN 

Gruix: 

0,3-0,4µm 

Color: Violeta 
fosc   

Cr 

Gruix: 

0,3-0,4µm 

Color: gris 
plata   

CrN 

Gruix: 

0,3-0,4µm 

Color: gris 
metàl·lic fosc   

TiN 

Gruix: 

0,3-0,4µm 

Color: daurat 
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TiN 

Gruix: 

0,6-0,7µm 

Color: daurat 
  

ZrCN 

Gruix: 

0,3-0,4µm 

Color: daurat 
fosc   

ZrCN 

Gruix:  

0,6-0,7µm 

Color: daurat 
fosc 

  

ZrN 

Gruix:  

0,3-0,4µm 

Color: groc 
palla   
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ZrN 

Gruix: 

0,6-0,7µm 

Color: groc 
palla   

A continuació a la Figuraura.6.3 es presenta el recobriment de Cr electrolític. 

 

 Acabat Brillant 

Cr 

Gruix: 0,5µm 

Color: Gris 
metàl·lic 

 

Una de les avantatges que ofereix el PVD sobre l’electrólisi és el fet que permet vaporitzar 
molts elements impossibles de deposar electrolíticament. Això permet l’obtenció d’un gran 
ventall gran de colors. 

No s’observen diferencies de color amb l’increment de gruix. 

En quant a l’estat inicial del recobriment s’ha de comentar que el forat central existent a  totes 
les provetes de PVD presenta falta de recobriment. Així doncs els següents assaigs es faran 
lluny d’aquesta zona. 

Figura 6.2. Aspecte dels acabats mate i brillant per a cada recobriment obtingut per PVD 

Figura 6.3. Aspecte de l’acabat brillant del Cr electrolític 
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6.2. Assaigs tribológics 

Dins d’aquests apartat es presenten i comenten els resultats experimentals obtinguts en 
quant a rugositat, coeficient de fricció, velocitat de desgast i adherència. 

6.2.1. Rugositat 

La rugositat de cada una de les provetes s’ha determinat mitjançant un rugosímetre tal i com 
ha quedat explicat al Capítol 5 

La rugositat per cada una de les provetes, s’ha obtingut realitzant cinc mesures per cada 
orientació, a 0º i 90º,  d’aquestes mesures s’han triat les tres més properes i s’ha realitzat la 
mitjana. De tots els paràmetres de rugositat s’agafa la rugositat mitja (Ra) com a més 
representatiu per fer la comparació entre els recobriments, Figura 6.4. 
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Tal i com era de suposar, dels valors obtinguts de rugositat es pot apreciar com la tècnica de 
PVD que s’ha fet servir per aquests recobriments reprodueix la topografia del substrat [3]. 

Figura 6.4 Valors mitjos de la rugositat mitja, Ra  [µm] 
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L’acabat mate presenta un rugositat més elevada que no pas els recobriments d’acabat 
brillant. Dintre de l’acabat brillant s’observa com el PVD aconsegueix recobriments més llisos 
que no pas l’electrodeposició. 

En el cas concret dels recobriments de TiN, ZrCN i ZrN, en els que s’ha estudiat l’efecte del 
gruix de capa, s’observa un petit increment de la rugositat, sobre tot per els acabats mate. 

El recobriment AlTiN presenta una rugositat una mica més elevada, tant en acabat mate com 
brillant. 

6.2.2. Coeficient de fricció 

Per a la mesura del coeficient de fricció s’han fet quatre assaigs amb condicions diferents 
que han donat origen a quatre canals per proveta. Així al canal 1 les condicions han sigut un 
radi de 6 mm i una càrrega de 10 N; al canal 2 un radi de 8mm i una càrrega de 20 N; al 
canal 3 un radi de 10 mm i una càrrega de 5 N i per últim al canal 4 un radi de 12 mm i una 
càrrega de 2 N. Dels quatre canals el 1 i el 2 s’han fet amb lubricat emprant oli mentre que el 
3 i el 4 s’han fet en sec. 

A les Figura 6.5. i 6.6. es mostren els resultats obtinguts dels assaigs en lubricat: 
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Figura 6.5 Coeficients de fricció del canal de  r=6mm, P=10N lubricat 
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la tendència general, sempre salvant excepcions, es que els recobriments per PVD presentin 
coeficients de fricció més baixos que el Cr electrolític. 

Es pot observar, de manera general, un increment del valor del coeficient de fricció al aplicar 
una major càrrega.  

Veient la Figura 6.5. s’observen que els recobriments mate presenten, de manera genèrica, 
un coeficient de fricció més elevat envers als seus homòlegs brillants. Val a dir però, que els 
recobriments de AlTiN/0,3-0,4, Cr/0,3-0,4 i TiN/0,3-0,4 han presentat més coeficient de fricció 
en l’acabat brillant que en l’acabat mate al aplicar una càrrega de 20N, fet que no ocorria 
amb càrregues inferiors (10N).  

Assagis en sec: 

Els valors de la Figura.6.7.i Figura. 6.8. són els valors del coeficient de fricció fins que es va 
observar el trencament de la capa. Així doncs no són coincidents amb els valors de 
coeficient de fricció a 30000 voltes exposats a l’Annex A 

 

Figura 6.6 Coeficients de fricció del canal de  r=8mm, P=20N lubricat 
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En els assaigs en sec s’observa un augment elevat del coeficient de fricció respecte els 
assaigs en lubricat.  

En aquests dos assaigs la tendència s’ha invertit, són els recobriments mate els que 
presenten menys coeficient de fricció envers els brillants amb excepció del TiN/0,3-0,4. 

Figura 6.7 Coeficients de fricció del canal de  r=10mm, P=5N en sec 

Figura 6.8. Coeficients de fricció del canal de  r=12mm, P=2N en sec 
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6.2.3. Velocitat específica de desgast 

La velocitat de desgast s’ha determinat a partir dels canals obtinguts a la mesura dels 
coeficients de fricció i segons les especificacions del capítol 5. 

A la Figura.6.9. i 6.10 es presenten els valors obtinguts per els assaigs en lubricat.  
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Figura 6.9 Velocitat específica de desgast [(*10-16)m3/mN] del canal de  r=6mm, P=10N lubricat 

Figura 6.10. Velocitat específica de desgast [(*10-16)m3/mN]  del canal de  r=8mm, P=20N lubricat 
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La tendència general és que els recobriments PVD presentin menors velocitats de desgast 
que el recobriment electrolític.  

La velocitat específica de desgast sol ser major per els recobriments mate que per als 
brillant.  

Cal destacar el comportament anòmal del recobriment AlTiN en la Figura 6.10.  

A les Figures.6.11 i 6.12 es representen els valors del assaigs en sec. 
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Figura 6.11. Velocitat específica de desgast del canal de  r=10mm, P=5N en sec 
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Existeix un increment generalitzat de la velocitat específica de desgast dels assaigs en sec 
envers els lubricats, per el fet de l’absència de lubricant. Aquesta absència fa que el 
coeficient de fricció sigui major, augmentant el desgast adhesiu, i per tant, la velocitat de 
desgast. 

La velocitat específica de desgast sol ser major per els recobriments mate que per als 
brillant, tal i com ja s’havia observat als assaigs en lubricat. 

El Cr electrolític presenta major velocitat de desgast tant en sec com el lubricat, tot i que es 
presentin excepcions.  

 

 

 

Figura 6.12. Velocitat específica de desgast del canal de  r=12mm, P=2N en sec 
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6.2.4. Adherència 

Per a la valoració de l’adherència s’han realitzat tres assaigs diferents: l’assaig Rockwell, 
l’assagi Vickers i l’”Scratch Test”. A les Figures 6.13 i 6.14 es mostren les indentacions 
Rockwell C per poder ser valorades segons el patró esposat al Capítol 5.  

 

TiN /0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

TiN/0,6-0,7  

Avaluació: HF1 

AlTiN/0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

Cr/0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

CrN/0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

   

ZrCN/0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

ZrCN/0,6-0,7 

Avaluació: HF1 

ZrN/0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

ZrN/0,6-0,7  

Avaluació: HF1 
 

   

 

Figura 6.13. Indentacions Rockwell C en recobriments mates. 
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Totes les provetes presenten una adherència acceptable excepte el Cr electrolític, que tal i 
com es pot veure a les Figuraura. 6.13. presenta nombroses esquerdes radials i aixecament 
del material adyacent, HF5. 

Gairebé totes les provetes tenen la puntuació HF1( fines esquerdes a l’àrea de la indentació 
del cràter), però dins d’aquest rang es poden apreciar diferències.  Entre les provetes 
d’acabat mate són el Cr, AlTiN, CrN i ZrN 0,6 els que presentes més esquerdes i per tant, 
pitjor adhesió. Dels acabats brillant destaquen els Cr, AlTiN i ZrN 0,6, com els més 
esquerdats. Val a dir que les diferències són petites. 

La diferencia més gran es troba entre els diferents acabats, a on es pot apreciar que els 
acabats mate presenten millor adhesió que els brillants. 

A la Figura.6.15 i 6.16 es mostren les indentacions Vickers per a les provetes mate i brillants 
respectivament: 

 

TiN /0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

TiN /0,6-0,7 

Avaluació: HF1 

AlTiN/0,3-0,4 

Avaluació: HF2 

Cr/0,3-0,4 

Avaluació: HF3 

CrN/0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

  

ZrCN/0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

ZrCN/0,6-0,7 

Avaluació: HF1 

ZrN/0,3-0,4 

Avaluació: HF1 

ZrN/0,6-0,7 

Avaluació: HF2 

Crom electrolític 

Avaluació: HF5 

  

Figura 6.14. Indentacions Rockwell C en recobriments lluents. 
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Segons la seqüència de fotografies presentades a la Figura. 6.15 no s’aprecien esquerdes 
en cap de les indentacions per les diferents càrregues ni recobriments, el que ens ratifica una 
bona adherència per els recobriments mate. Segons els patrons establerts al capítol 5 tots 
els recobriments es consideren acceptables.  
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Figura 6.15 Indentacions Vickers en recobriments mate. 
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Figura 6.16 Indentacions Vickers en recobriments brillants. 
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Segons la seqüència de fotografies presentades a la Figuraura. 6.16 gairebé totes les 
provetes comencen a ser no acceptables a partir de les càrregues de 50 Kg presentant les 
primeres esquerdes als 20Kg. Els  recobriments de CrN/0,3-0,4, Cr/0,3-0,4 i ZrN /0,6-0,7 
presenten pitjor adhesió tal i com havíem vist a l’assaig Rockwell, per no ser acceptables a 
menors càrregues crítiques, 20Kg, i presentar majors volums d’indentacions. 

Cal destacar que es torna a posar de manifest la pitjor adherència dels recobriments 
d’acabat brillant en front dels d’acabat mate.  

El Cr electrolític presenta una adhesió no acceptable des de la primera càrrega de 10 Kg. La 
seva adherència és molt pitjor que la de la resta de recobriments.  

A la Figura 6.17 es mostren els valors de la càrrega crítica  Lc per a cada recobriment, 
obtinguts amb l’Scratch Test. A la Figura.6.18 es mostren els modes de trencament de cada 
recobriment. 
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Figura 6.17. Valors de càrrega critica de ruptura (Lc) [N] 
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Brillants  

 

Mates 

 

Recobriment TiN /0,3-0,4 TiN /0,6-0,7 ZrCN /0,3-0,4 

Brillants   

 

Mates 

 

Recobriment ZrCN /0,6-0,7 ZrN /0,3-0,4 ZrN/0,6-0,7 

Brillants   

 

Mates 
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Recobri-
ment 

Cr electrolític   

Brillants    

Els valors de càrrega crítica Lc s’han avaluat òpticament en el punt del canal a on es 
comencen a observar esquerdes o despreniment de material, segons l’ho esposat al capítol 
5. 

Els recobriments deposats per PVD presenten una major adherència sobre el substrat que el 
Cr electrolític. Aquesta observació coincideix amb les citades per altres autors [7,8] 

A la Figura. 6.16. s’observa, de manera general, com els recobriments brillants necessiten 
menys aport d’energia per trencar envers els recobriments mate. Aquesta informació ens 
indica una menor adhesió al substrat que els primers.  

En la Figuraura 6.17 es mostren els modes de trencaments característics de cada 
recobriments durant l’”Scratch test”. Pot apreciar-se, segons els criteris introduïts al capítol 5, 
que la fractura cohesiva dels recobriments brillants és “Tensile cracking”. D’altre banda el 
mode de trencament adhesiu es diferent a cada cas. Els recobriments TiN i AlTiN es 
comporten d’una manera més dúctil que els Cr i CrN. Els Cr i CrN tendeixen a presentar 
“Hertz Cracking”[5], sovint barrejat amb el despreniment de tot el recobriment, tots dos 
definits com a mecanismes de fractura fràgils. Els recobriments TiN tendeixen a un 
despreniment exclusiu dins del canal , el que atén a mecanismes de fractura més dúctils. Els 
recobriments de ZrN i ZrCN també presenten mecanismes de fractura fràgils com els Cr i 
CrN però amb l’aplicació de molta més càrrega. 

Els recobriments d’acabat mate es comporten d’una forma més dúctil, el que comporta més 
energia per el seu trencament. Aquestes diferencies poden no ser gaire grans. Els 
mecanismes de descohesió s’observen  en major grau que en els recobriments brillants 

Els mecanismes de fractura adhesiva no canvien al augmentar el gruix de recobriment 
tampoc els cohesius. 

Figura 6.17. Modes de ruptura durant l’”Scratch test” 
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6.2.5. Discussió 

Rugositat: 

Donat la bona reproducibilitat del perfil del substrat amb el PVD es pot suposar que els 
càtodes fets dels elements metàl·lics deposats ( Cr, Zr i Ti ), s’han vaporitzat  correctament i 
l’Argó ha dispersat els ions del metall vaporitzat, per aquests motius no s’han format 
macropartícules o aglomerats dins la cambra. Si es formen aglomerats les partícules 
dipositades al substrat són més grans i per tant l’acabat final no és tant bo. 

Es possible  que l’existència d’aglomerats o macropartícules al recobriment d’AlTiN hagi 
augmentat els seus valors de rugositat per damunt de la resta de recobriments. També s’ha 
de contemplar la possibilitat de que el substrat d’aquesta proveta contingués : òxids, sals, 
dissolvents, olis, taladrines, gasos, líquids, humitat, desengreixants, productes provinents de 
les operacions de rentat i polit prèvies a la deposició. Aquestes substàncies es vaporitzen al 
escalfar-se a l’interior de la cambra de deposició. L’evaporació d’aquestes substàncies 
residuals, des de l’interior dels porus cap a l’exterior dels mateixos, impedeix la correcta 
deposició de les superfícies colindants als porus; sense impedir, no obstant, la deposició en 
la superfície restant 

Amb la tècnica de PVD s’han obtingut acabats més lluents que amb la electròlisis doncs els 
valors de Ra trobats per el Cr electrolític són més elevats que per a la resta de recobriments 
brillants fets per PVD.  

Coeficient de fricció: 

Era d’esperar un major coeficient de fricció en els recobriments mate ja que també havien 
presentat majors rugositats. Igualment ocorre pels recobriments brillants envers al Crom 
electrolític. 

Els recobriments de AlTiN/0,3-0,4, Cr/0,3-0,4 i TiN/0,3-0,4 han tingut diferents 
comportaments segons la càrrega aplicada en els assaigs en lubricat. Amb càrrega de 10N 
segueixen la tendència general de presentar més coeficient de fricció a l’acabat mate que al 
brillant, succeeix a l’inrevés quan la càrrega aplicada és de 20N. A l’observació dels canals 
produïts durant els assaigs s’ha vist com el recobriment s’ha després. Es possible que els 
socs produïts pel despreniment dificultessin l’avanç del Pin. Aquesta teoria porta a pensar en 
una baixa adhesió del recobriment amb el substrat. 

L’augment del coeficient de fricció en els assaigs en sec envers als assaigs amb lubricat és 
degut a l’efecte del lubricant. L’oli emprat en els assaigs en lubricat fa disminuir la fricció al 
formar una pel·lícula entre el pin i la superfície de la proveta, suavitzant per tant l’efecte de la 
força aplicada. En els assaigs en sec no existeix cap pel·lícula intermitja, i tot i que les 
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càrregues aplicades son més baixes, a vegades els recobriments han trencat abans d’acabar 
l’assaig, el que fa menys fiables les dades obtingudes en els canals 3 i 4. 

En els assaigs en sec la fricció adhesiva pren una major importància que els assaigs en 
lubricat, degut precisament a la falta de lubricant. Així doncs el canvi de tendència del 
comportament dels recobriments mate respecte els brillants al fer servir un lubricant, podria 
explicar-se per una diferencia d’importància dels tipus de desgast, mentre als acabats lluents 
presenten més desgast adhesiu els mate presenten més desgast abrasiu de dos cosos. 
També és possible que la participació de fenòmens de soldadura, presents als assagis en 
sec, fos més important als acabats brillants que als mate. 

Velocitat de fricció 

Els recobriments que presenten major rugositat, mates, són els que han presentat també un 
major coeficient de fricciót i una major velocitat específica de desgast. El que vol dir que 
l’acabat superficial influeix a la vida útil de la proveta. El mateix es pot dir del Cr electrolític 
que, d’una manera general presentava majors velocitats de desgast que els recobriments 
deposats per PVD 

El comportament anòmal del recobriment AlTiN, Figura 6.10. es pot atribuir a un desgast 
abrasiu per el despreniment de les pròpies partícules del recobriment que han quedat 
suspeses al lubricant. 

Els assaigs realitzats en sec comporten un ràpid deteriorament  del recobriment a pocs cicles 
de l’assaig, més com a conseqüència de la pèrdua d’adherència del recobriment que no pas 
degut a un procés de desgast. 

El canvi en la velocitat de desgast dels recobriments PVD respecte al Cr electrolític, segons 
si l’assagi ha sigut en sec o en lubricat, fa pensar en l’existència de porositat a la 
microestructura obtinguda en la deposició per PVD. En els porus dels recobriments PVD 
s’albergaria el lubricant fent com una mena d’esponja que evitaria el desgast en els assaigs 
en lubricat. Si acceptem la possibilitat de l’existència de porus, que caldria verificar mitjançant 
altres assaigs, tenim en compte que per el present estudi T/Tm=0,52, i acceptem el model 
microestructural de Thornton, segons l’apartat 4.3.1.2., l’estructura de les capes de PVD 
correspondria a la Zona T, grans fibrosos mal definits i amb microsporositats  

 

 

Adherència: 
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A més de la millor adherència al substrat, els PVD aguanten a càrregues crítiques més grans 
perquè estan fets de compostos durs. Els recobriments durs tenen els àtoms units per forces 
cohesives grans. Per aquest motiu fins que no se’ls aplica una càrrega elevada no 
s’esquerda la capa.  

Les millors adherències dels recobriments mate envers els brillants es podrien explicar per el 
fet que el relleu rugós del Níquel mate a recobrir, suposés una major superfície de contacte 
amb les partícules del recobriment, i per tant, aquestes quedessin millor adherides. 

L’observació microscòpica de les marques de l’Scratch ens ha indicat que els recobriments 
mate s’han després  majoritàriament per descohesió. Aquest fet podria ser explicat per una 
estructura columnar porosa i per tant, amb forces d’adhesió febles. Aquesta associació ja ha 
estat introduïda en altres estudis[6].  

No s’ha pogut observar un augment de Lc amb el gruix del recobriment, tla i com calia 
suposar segons altres autors [4].  La disminució de la Fc al augmentar el gruix del 
recobriment podria ser explicat per una menor influència del substrat dúctil a l’assaig. 
D’aquesta manera el recobriment es mostra més fràgil. Els mecanismes de fractura adhesiva 
no canvien al augmentar el gruix de recobriment tampoc els cohesius. 

Així doncs com a observacions generals podem dir que: 

− Les característiques tribológiques d’un material van interrelacionades entre si. Així 
doncs els recobriments mate presenten més rugositat i per tant més velocitat 
específica de desgast i més coeficient de fricció que els brillant. D’altre banda 
presenten millor adherència al substrat. Tant en els assaig de Pin-On-Disc com en 
els modes de trencament observats a l’Scratch els recobriment mate han presentat 
baixes forces de cohesió. A l’inrevés succeeix amb les provetes brillants a on els 
mecanismes de trencament fràgils s’atribueixen a forces cohesives més grans que 
als acabats mate, així presenten menors coeficients de fricció i velocitats de desgast. 
Les baixes Lc ens fan pensar en menor adherència al substrat que en el cas dels seu 
homòlegs d’acabat mate. 

− Tot i que calia esperar un tendència al augmentar el gruix de recobriment aquesta no 
ha pogut ser observada. Cal tenir en compte que l’augment de gruix estudiat és tan 
sol de 0,3µm.  

− El mateix relleu de la superfície és en gran part el responsable. Els acabats mate 
presenten un relleu esquerp a on el Pin topa i l’hi a d’arrencar partícules de material 
per avançar. A les provetes mate són crítiques les forces cohesives per una bona 
prestació en servei. D’altre banda la major superfície específica d’un relleu esquerp fa 
que les adhesions al substrat siguin més elevades. 
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− El Cr electrolític presenta més rugositat que les provetes PVD brillants i menys que 
les mate, aquesta relació es manté a les característiques de velocitat de desgast i 
coeficient de fricció. L’adhesió al substrat del Cr electrolític és menor que la dels 
recobriments PVD i per tant trenca a Lc més baixes. 

6.3. Assaigs mecànics 

6.3.1. Duresa Universal (HU) 

A la Figura 6.19 es presenten els valors més representatius de l’assaig de microduresa. 
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Els valors obtinguts son inferiors als trobats a la bibliografia obtinguts mitjançant tècniques 
d’ultra-microindentació i/o nanoindentació en recobriments més gruixuts deposats sobre 
substrats durs[3,4].  

De la Figura 6.19. s’extreu que, d’una manera general, els recobriments PVD presenten 
majors dureses que l’electrolític. I dintre d’aquests que els recobriments d’acabat brillant són 
una mica més durs, tot i que la diferencia és petita. Els recobriments de Cr, CrN i TiN han 
obtingut les menors dureses. 

Figura 6.19 Valors de Hu corr  [GPa] 
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D’acord amb d’altres treballs [4], calia esperar un augment de la duresa amb el gruix de 
capa. Els increments de HUcorr entre recobriments de diferent gruixos no es poden considerar 
significatius  

La superfície recoberta de TiN (0,6-0,7µm) mate feta servir per aquest assaig presentava 
molt poca homogeneïtat el que va provocar una dispersió molt gran de resultats, és per això 
que tant a la Figura 6.19 com a la Figura 6.20, els valors corresponents a aquesta proveta no 
han estat representats. 

L’AlTiN és el recobriment més dur dels estudiats. 
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Els valors obtinguts de Mòdul Elàstic es corresponen amb els valors de duresa. Els 
recobriments més durs son els que presenten el Mòdul Elàstic més elevat, així el Crom 
electrolític és el que presenta el valor més baix i el AlTiN el més alt. 

6.3.2. Discussió 

Els baixos valors de duresa trobats es poden explicar per la influència del substrat a les 
propietats mecàniques del recobriment superficial. Tal i com s’ha esmentat en el capítol 5 , 
cal recordar que amb les càrregues aplicades s’ha arribat a profunditats clarament superiors 
al 60% del gruix del recobriment, per tant, la influència del substrat és gran. 

Figura 6.20. Valors de E/(6-ν2) en [GPa] 
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La baixa duresa obtinguda també és atribuïble a factors estructurals com la presencia de 
defectes puntuals o dislocacions i la mida de gra. Aquests factors són regulables mitjançant 
les variables del procés com s’ha explicat al capítol 5. Val a dir que la influència d’aquests 
factors és mínima envers a las influència del substrat comentada anteriorment. 

L’AlTiN és el recobriment més dur dels estudiats i el que presenta un mòdul elàstic 
transversal més elevat , es a dir el més fràgil, això unit al fet de que l’adhesió no es gaire 
bona explicaria els problemes de desgast abrasiu en els assaigs de coeficient de fricció i 
velocitat de desgast, doncs es va trencar amb més facilitat que la resta de recobriments 
deixant partícules al lubricant. 

Els materials que presenten dureses elevades tenen grans energies de cohesió, unions de 
curt abast i una proporció elevada d’enllaços covalents. Aquesta deducció està d’acord amb 
les estretes dels assaigs tribológics. Així mateix són més fràgils i l’adhesió es pitjor. Quan 
més dur sigui el recobriment més rígid serà i trencarà abans de deformar elàsticament, es a 
dir, el recobriment no es capaç d’assumir el mateix grau de deformació que el substrat i 
acaba trencant. 

 

6.4. Corrosió 

Els assaigs de corrosió accelerada s’han realitzat sota una atmosfera salina, tal i com ha 
quedat explicat al capítol 5. Les hores d’assaig representades a la Figura 6.21 són les 
corresponents a una classificació de l’estat de la peça de 9 segons la normativa ISO 
1462:1973 i ISO 4540:1980 . 
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Cal destacar el dolent estat inicial de les provetes amb els recobriments TiN 0,3 d’acabat 
mate (falta generalitzada de recobriment) i ZrCN 0,6-0,7 d’acabat brillant (presentava una 
falta greu de recobriment localitzada que va actuar com a iniciadora de la corrosió). Queden 
descartats, per tant, aquests recobriments de la discussió de resultats 

S’observa com els recobriments obtinguts per PVD presenten un pitjor comportament a 
corrosió en comparació amb el Cr electrolític. Els recobriments que millor s’han comportat a 
l’assaig de corrosió son aquells en que el Zr participa en la seva composició.  

A la Figura.6.22. es mostra l’estat de les provetes a les 202,5h d’assaig. 

 

Recobriment Al Niquelat AlTiN/0,3-0,4 Cr/0,3-0,4 CrN /0,3-0,4 

Brillants 

    

Mates 

    

Recobriment TiN/0,3-0,4 TiN/0,6-0,7 ZrCN/0,3-0,4 ZrCN /0,6-0,7 

Brillants 

   

Figura 6.21. Temps de resistència a la corrosió amb afecció 9. 
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Mates 

    

Recobriment ZrN/0,3-0,4 ZrN/0,6-0,7 Cr electrolític  

Brillants  

Mates 

  

  

Tots els recobriments menys aquells que porten Zr a la seva composició han patit un pèrdua 
de lluentor total en les primeres etapes de la corrosió.  És a dir, no mostren estabilitat de 
color en condicions adverses. 

També cal destacar que estat final de les peces de ZrN és de pèrdua total del recobriment, 
aquest efecte desapareix en els recobriments de ZrCN. 

Aquesta pèrdua d’adherència també ha afectat, tot i que de manera menys estesa però més 
prematura, als recobriments de Cr. 

D’altre banda la resta de recobriments, desprès de patir el deslluïment, han mostrat l’aparició 
de les picadures típiques de la corrosió de l’Alumini, en la majoria dels casos, amb caràcter 
profund i superficialment acotat, estenent-se per sota del recobriment en sentit vertical Tal i 
com es veu a la Figura 6.23. 

 

Figura 6.22 Estat de les provetes sotmeses a 202,5h a la boira salina. 



Alternatives al Cr electrolític decoratiu: recobriments PVD  Pàg. 91 

 

 

 

Com a variable important en l’efecte de la corrosió també s’ha intentat avaluar la participació 
del gruix de la  capa de Ni de cada una de les provetes, Taula 6.3. 

 

Figura 6.23 Corrosió en forma de picadura d’un alumini 6063 niquelat 
electrolíticament 
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Segons bibliografia [7], el gruix i la qualitat de la capa de Ni es qui dona les propietats 
anticorrosives deixant un paper secundari als recobriments més superficials, per els que la 
funció principal és la decorativa.  

A la Taula 6.3. s’han ordenat els recobriments primer per hores de resistència a la corrosió i 
després per gruix de Ni. Com es pot veure no es pot trobar cap relació entre el gruix de Ni i 
les hores de resistència a la corrosió. 

Recobriment AlTiN 0,3 TiN 0,6-0,7 AlTiN 0,3 Cr 0,3 TiN 0,3 

Acabat Brillant Brillant mate Brillant mate 

H d’assaig 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Gruix de Ni(µm) 63,7 64,3 22 22 23,6 

Recobriment Cr 0,3 CrN 0,3 TiN 0,6-0,7 CrN 0,3 ZrN 0,3-0,4 

Acabat mate mate mate Brillant mate 

H d’assaig 3,5 6,5 25 25 42,5 

Gruix de Ni(µm) 35,5 69,3 26,5 28,5 63,5 

Recobriment TiN 0,3 ZrCN 0,6-0,7 ZrN 6-0,7 ZrN 6-0,7 ZrN 0,3-0,4 

Acabat Brillant Brillant Brillant mate Brillant 

H d’assaig 50,5 64,5 94,5 94,5 94,5 

Gruix de Ni(µm) 68,2 29,6 60,5 36 38,7 

Recobriment ZrCN 0,3 ZrCN 0,6-0,7 ZrCN 0,3 Cr electrolítico  

Acabat Brillant mate mate Brillant  

H d’assaig 656,5 679,5 679,5 202,5  

Gruix de Ni(µm) 9,6 25,3 33 65,8  

Taula 6.3. Relació entre les hores d’assaig i el gruix de Ni . 
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6.4.1. Discussió 

El millor comportament del Cr electrolític enfront de la corrosió respecte als recobriments 
PVD concorda amb altres estudis realitzats, en els que es relaciona aquest comportament 
amb la estructura columnar dels recobriments obtinguts per PVD [2] y [7], en referència al 
seu caràcter porós.  

La contribució a la resistència a la corrosió del Zr ja havia estat observada per altres autors 
[3] y [7].  

Comparant els recobriment de ZrN i ZrCN s’ha observat que en el cas de ZrN existeix una 
gran desadhesió, cosa que no succeeix amb el ZrCN. 

La desahdesió del Cr ha sigut provocada per la corrosió del material base. Els productes 
d’aquesta corrosió són de major volum que els elements originaris i aixó, unit a una baixa 
adherència, ha provocat un esquerdament de la capa que poc a poc a separant-se del 
substrat. 

Val a dir que no només l’estat inicial de les provetes ha influït força al comportament posterior 
en front a la corrosió, també s’ha de tenir en compte l’efecte de la geometria de les provetes. 
El forat que presenten totes les provetes, excepte la de Cr electrolític, no presentava en totes 
elles el mateix grau de recobriment, quedant en alguns casos substrat al descobert. Aquest 
forat s’ha comportat com a iniciador del procés de corrosió afectant de manera diferent a 
cada proveta i desvirtuant l’assaig. Es per aquests motius que els resultats obtinguts 
d’aquests assaig s’han de prendre amb certa reserva, sempre comparativament entre 
provetes, i en cap cas extensible a d’altres assaigs. 
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7. CONCLUSIONS 

Els recobriments obtinguts per PVD presenten avantatges respecte als recobriments 
obtinguts per electrodeposició:  

− Els recobriments PVD reprodueixen perfectament el relleu del substrat en el que es 
dipositen, permetent diferents acabats superficials. A més cal tenir en compte que el 
ventall de colors que es poden obtenir amb les tecnologies PVD és més ampli que 
amb la electrodeposició.  

− En general els recobriments deposats per PVD presenten millor adherència al 
substrat, menors velocitats de desgast i més duresa que els recobriments 
electrolítics. 

D’altre banda els recobriments deposats per PVD continuen presentant certes 
desavantatges: 

− Pitjor comportament a la resistència a la corrosió i a la estabilitat de color en 
condicions adverses. 

Per la deposició PVD es necessària l’optimització de cada variable del procés per cada 
recobriment a deposar. Els recobriments emprats en aquest treball han estat deposats amb 
similars paràmetres i així s’ha obtingut que: 

− Els recobriments de Cr, CrN i AlTiN són els pitjor deposats, doncs han presentat les 
velocitats de desgast més elevades, els valors d’adhesió més baixos, les dureses 
més baixes i pitjor comportament a corrosió. Comparant amb les característiques 
atribuïdes per bibliografia podríem dir que aquests recobriments són defectuosos. 

− Els recobriments de Zr són els que més s’han apropat a la resistència a la corrosió i 
estabilitat de color del Cr electrolític. Probablement el procés productiu ha sigut més 
adient per aquesta mena de recobriments. Cal destacar que també són els que han 
obtingut valors de velocitat de desgast més baixos i millors adhesions. 

La textura superficial del recobriment afecta a les característiques tribológiques i 
mecàniques: 

− Els recobriments brillants presenten cohesions entre partícules més grans que els 
recobriments mate i pitjors adhesions al substrat. Aquest fet fa que la velocitat de 
desgast i el coeficient de fricció siguin més baixos, i que al mateix temps es comportin 
d’una manera més fràgil i presentant pitjors adhesions.  
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− Tot el contrari és el que succeeix amb els recobriments mate que presenten 
cohesions més baixes que els acabats brillants, el que es tradueix en velocitats de 
desgast més grans i  comportaments mes dúctils. Les capes d’acabat mate es 
presenten millor adherides. 

La influència del gruix del recobriment en les propietats tribològiques, mecàniques i de 
corrosió no ha pogut ser avaluades ja que la diferencia de resultats no ha estat significativa ni 
ha marcat cap tendència. Així doncs podem dir que una diferència de gruix de 0,3 µm no és 
suficient com per variar significativament les característiques del recobriment. 

Dels tres assaigs d’adhesió realitzats s’han estret resultats comparables i els mecanismes de 
fractura dels recobriments a cada assaig són aproximadament els mateixos. Val a dir que 
dels tres mètodes emprats és l’”Scratch test” el que dóna la possibilitat d’extreure més 
informació i fer una avaluació més acurada del comportament del material. 

 

Com a conclusió fina es pot dir que els recobriments PVD poden ser una alternativa menys 
contaminant respecte als recobriments electrolítics, oferint millors propietats mecàniques i 
tribològiques, si bé, s’ha de seguir millorant les característiques dels recobriments PVD per 
millorar la seva resistència a la corrosió. 

També s’ha de valorar la gran gama de colors i tonalitat s que es poden obtenir amb els 
recobriments PVD en comparació amb els electrolítics. 
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