
Deposició de titani sobre fibres de carboni per PVD 

tèrmic.  

 

Resum 

El present treball vol demostrar la viabilitat de dipositar 
una capa de TiC intermitja entre les fibres de carboni i un 
material base d’alumini de forma totalment experimental. 
L’objectiu primordial del projecte és dipositar titani per 
PVD tèrmic sobre fibres de carboni per tal que es formi 
una capa de TiC. També es centra en l’optimització de les 
condicions de deposició per controlar el creixement del 
recobriment mitjançant l’anàlisi i caracterització de les 
fibres tractades a partir dels equips d’anàlisi SEM 
(Scanning Electron Microscope) i el DRX (Difractòmetre 
de Raig X). L’experimentació consta principalment en 
tractar les fibres de carboni juntament amb pols de titani 
en un reactor mitjançant l’evaporació tèrmica per 
resistències en diferents condicions de treball, modificant 
els paràmetres de temps, temperatura, pressió i quantitat 
de substància per a la creació de dita capa i la seva 
posterior caracterització (IQS i EPSEVG).  
Es determina que l’obtenció d’un recobriment de TiC sobre 
les fibres de carboni mitjançant la PVD tèrmic, en les 
condicions experimentals utilitzades és pràcticament 
inviable. 

1. Introducció 

A. Motivació 

Els motius pels quals s’ha decidit realitzar aquest projecte 
són diversos. En primer lloc,  perquè està orientat cap a la 
branca de recobriments de materials que és un camp amb 
gran projecció per a la investigació i desenvolupament. En 
segon lloc, el fet d’utilitzar el mètode PVD tèrmic en 
l’experimentació del present projecte i  la implantació de la 
tècnica PVD per sputtering que es dura a terme per 
l’empresa Mahle Components situada a Vilanova i la Geltrú 
(ciutat natal) durant el 2014-2015 em dóna l’oportunitat 
d’endinsar-me en el món dels recobriments per PVD  i 
assimilar coneixements respecte a la matèria encara que es 
tractin de mètodes totalment diferents els que implanta 
l’empresa amb els utilitzats en l’experimentació. Finalment, 
tenir la oportunitat de poder desenvolupar un projecte 
d’aquestes característiques amb la possibilitat de realitzar 
un treball pràctic i no només teòric en un laboratori amb el 
que comporta una similitud amb treballs reals en empreses. 
A més a més l’ocasió de poder  realitzar l’estudi en una 
universitat tant prestigiosa com l’IQS-Universitat Ramón 
Llull han sigut factors clau a l’hora de prendre una decisió. 

 

 

 

 

B. Objectius 

El camp d’estudi dels recobriments progressa diàriament 
amb la innovació, creació i desenvolupament de nous 
recobriment amb la finalitat de millorar les característiques 
dels element a aplicar i evitar els inconvenients que es 
presenten en diversos materials. Per exemple, un 
inconvenient que presenten les fibres de carboni són que no 
s’adhereixen prou bé amb l’alumini com per a crear una 
element amb millors propietats mecàniques. Una solució a 
aquest fet és crear una capa intermitja entre les fibres de 
carboni i l’alumini per a que actuï com a substància de nexe 
entre aquests dos elements. 

La finalitat d’aquest treball és obtenir dita capa a partir del 
procés de PVD tèrmic, per el qual s’inicia l’estudi de 
recobriments metàl·lics sobre fibres de carboni. La proposta 
exactament és dipositar titani pel mètode físic d’evaporació, 
PVD (Physical Vapor Deposition), mitjançant la evaporació 
tèrmica per resistència per tal de que es formi TiC. La capa 
de TiC actuarà com a capa intermitja entre les fibres de 
carboni i l’alumini degut a la bona afinitat existent entre 
ambdós metalls. 

El principal objectiu d’aquest projecte, és dipositar titani 
per PVD tèrmic sobre fibres de carboni per tal que es formi 
un recobriment de TiC. Aquest procés té com a finalitat 
facilitar l’adherència dels aliatges d’alumini sobre les fibres 
de carboni, que és un dels principals problemes que es 
presenta en la fabricació d’aliatges d’alumini reforçats amb 
fibres de carboni. Una mala adherència alumini-fibres 
impossibilita la transferència de carrega entre ambdós 
materials, perdent-se totalment l’eficàcia del material de 
reforç en la millora de propietats de l’alumini reforçat.   

La capa de TiC que es vol aconseguir, ha de permetre 
obtenir una bona adherència entre les fibres de carboni 
recobertes i l’alumini donada la bona afinitat existent entre 
ambdós metalls, actuant com una capa intermitja entre les 
fibres de carboni i l’alumini. 

En resum, els objectius primordials del present treball són: 

1. Obtenció d’un recobriment de titani 
metàl•lic sobre fibres de carboni. 

2. Optimització de les condicions de 
deposició per controlar el creixement del recobriment. 

3. Anàlisis i caracterització de les propietats 
mecàniques de les fibres. 

4. Validació i/o optimització del procés 
PVD per a recobriments de fibres de carboni. 
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2. Deposició física en fase vapor (PVD) 

Un dels mètodes de deposició més utilitzats és la deposició 
en fase vapor (Physical Vapor Deposition, PVD). 
Consisteix bàsicament en vaporitzar àtoms o molècules 
d’un material per a la seva subseqüent condensació sobre un 
substrat. Aquest mètode s’utilitza típicament per a dipositar 
pel·lícules fines amb velocitats de deposició compreses 
entre  1 Å/s i 100 Å/s. Es pot descriure el procés de 
deposició en quatre passos: [1] 

 

a) Formació de la fase vapor. 

b) Transport dels àtoms de la font al substrat. 

c) Deposició dels àtoms en el substrat 
(Nucleació). 

d) Creixement dels nuclis. 

 

PVD (Physical Vapor Deposition) es refereix típicament als 
processos de evaporació, sputtering i deposició assistida 
(ion plating). Altres processos especialitzats han sigut 
desenvolupats en base als mencionats anteriorment, per 
exemple, deposició assistida reactiva, evaporació reactiva 
activada, sputtering reactiu, etc.  

Una classificació general dels mètodes inclosos en el procés 
PVD pot ser com s’indica a continuació: [2] 

 

a) Evaporació en buit. El material és evaporat i 
aconsegueix arribar al substrat sense col•lisió 
amb molècules de gasos.  

b) Sputtering. El material és bombardejat per un 
feix de ions normalment de gas argó. El 
dipòsit pot ser en alta o baixa pressió.  

c) Deposició per arc. S’utilitza un arc d’alta 
corrent i baix voltatge en una atmosfera de gas 
a baixa pressió per a erosionar el càtode sòlid 
per un arc mòbil o fondre i evaporar el 
elèctrode anòdic.  

d) Deposició assistida (ion plating). Es 
bombardeja el substrat i la pel·lícula 
dipositada utilitzant partícules atòmiques 
energitzades per a controlar o modificar les 
propietats de la pel•lícula dipositada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaporació tèrmica 

L’evaporació tèrmica és un procés físic de deposició en fase 
vapor (PVD), normalment en al buit (10·-5 tor o valors de 
buit superiors), en el qual àtoms o molècules agafen un 
substrat des d’una font tèrmica de vaporització sense 
col·lisions en la cambra de dipòsit. El material es col·loca 
sobre una font escalfada per una corrent elèctrica produïda 
per una resistència directa. Les partícules aterren sobre el 
substrat normalment. El vapor s’expandeix dins de la 
cambra que conté el substrat, y posteriorment condensa en 
el substrat que es manté a menor temperatura.  

En la Fig. 1 es representa un esquema d’un equip de 
deposició mitjançant un escalfament per resistència. 

 

Fig. 1: Equip de deposició mitjançant un escalfament per 
resistència. 

 

La pressió de vapor d’equilibri d’un material es defineix 
com la pressió de vapor del material en equilibri amb  la 
superfície d’un sòlid o líquid en un contenidor tancat. 

En la Fig. 2 es mostra la pressió de vapor d’alguns 
materials. 

 

Fig. 2: Pressió de vapor d’equilibri d’alguns materials incloent el 
Ti. [3] 

 
En la Taula 1 s’exposen algunes avantatges i desavantatges 
de l’ús d’aquesta tècnica respecte a altres tècniques PVD. 
Podem destacar entre les avantatges el fet de què una 
tècnica és més econòmica que altres per el dipòsit de 



materials d’alta puresa i a més a més de la seva facilitat 
d’ús. Entre les seves desavantatges, la principal resulta ser 
la dificultat per a dipositar alguns aliatges, particularment 
aquells els quals components tenen molta diferencia en la 
seva pressió de vapor. 

 

Avantatges Desavantatges 

Es poden utilitzar fonts de 
grans àrees. 

Pobre uniformitat en una 
gran àrea de dipòsit. 

Altes velocitats de 
deposició. 

Pel·lícula amb propietats no 
sempre òptimes. 

Controlar la velocitat de 
deposició és relativament 
fàcil. 

Altes cargues de radicació 
durant el procés. 

Les fonts poden ser de 
diferents formes. 

Pobre utilització del material 
vaporitzat. 

Poden dipositar-se 
pel·lícules d’alta puresa 
fàcilment sense 
contaminació alguna. 

Poques variables disponibles 
per al control de propietats 
en la pel·lícula fina. 

És molta més barata que 
altres tècniques PVD. 

Dificultats per a dipositar 
molts aliatges i compostos. 

Taula 1. Avantatges i desavantatges de l’evaporació tèrmica 
davant a altres mètodes PVD. 

 

 

4. Procés experimental 

En aquest treball es van utilitzar pols de titani i fibres de 
carboni tipus PAN per poder crear  fines pel·lícules de TiC 
sobre les fibres per mitjà del procés PVD tèrmic per 
diferents vies. Modificant els paràmetres de temperatura, 
pressió, temps i quantitat de substancies, s’ha anat 
experimentant per obtenir els resultants més òptims per a la 
creació de la capa de TiC a sobre de les fibres de carboni. 
S’han realitzat els experiments físics amb la seva posterior 
caracterització. 

Per dur a terme el procés PVD tèrmic s’han de realitzar  
primerament:  

A. Muntatge del sistema. 

En el laboratori cal disposar de les eines i materials 
adequats i d’un correcte muntatge del sistema per a poder 
començar a treballar en condicions i dur a terme la creació 
del recobriment sobre les fibres de carboni mitjançant la 
evaporació de pols de titani a partir del mètode de PVD 
tèrmic. 

L’equip muntat està format per: Bomba de buit: Adixen 
ACS, 2000 o Bomba de buit VARIAN DS 102 segons la 
pressió de treball desitjada; Tub de quars; Forn de 
resistències; Controlador de temperatura PXR459; 
Termoparell tipus K; Sensor de lectura de pressió mks 947 
HPS; Mànega de buit KF25; Llana de vidre; Racors 
swagelok PAT’D 316; Vàlvula d’agulla reguladora de 
pressió; Vàlvules de bola; Pinça per a segells metàl•lics 
ISO-KF; Vàlvula de palanca manual; Tub flexible de PFA 
de 6 mm. I d’un Filtre d’anell KF (ISO-KF Centering Ring 
with Sintered Metal Filter). 

En la Fig. 3 es mostra la imatge del muntatge del sistema. 

 

 

Fig. 3: Imatge del sistema muntat. 

 

B. Preparació de les mostres. 

S’ha treballat amb quatre mètodes diferents per a l’obtenció 
de la mostra i per al seu posterior tractament. 

En primer cas,  destacar que els quatre procediments tenen 
en comú:  

- Les mostres estan formades per fibres de carboni 
de 5mm de llargària i pols de titani.  

-Les fibres de carboni s’han tractat prèviament 
degut a que les fibres estan recobertes per un  polímer per 
protegir-les, per el qual s’ha procedit prèviament a  
l’eliminació del polímer escalfant les fibres de carboni a 
500-520ºC durant 30 minuts. Tasca  realitzada al laboratori 
de l’EPSEVG. 

Mètode A: Es mesura el vas de precipitats buit, la pols de 
titani (0.1000g. aprox.) i les fibres de carboni (0.0500g. 
aprox.) dins del mateix vas de precipitats en una balança 
gravimètrica. Tot seguit s’introdueix isopropanol 
[(CH3)2CHOH] o aigua desionitzada [H2O] fins a recobrir 
la mostra en el vas de precipitats i es sotmet a un bany per 
ultrasons durant 3-4 minuts  per a que la pols de titani quedi 
adherida a la superfície de les fibres de carboni. A 
continuació s’escalfa la mostra dins una cambra de calor per 
a que s’evapori el isopropanol o l’aigua desionitzada. 
Després s’extrau del vas de precipitats les fibres de carboni 
amb el titani adherit a sobre i  s’introdueix dins un dial. 
Aquesta serà la mostra llesta per ser tractada. Posteriorment 
es mesura el vas de precipitats de nou, en aquest cas amb el 
sobrant de pols de titani que no s’ha adherit a sobre de les 
fibres de carboni per a determinar les pèrdues de Ti. 
Finalment la mostra es col·loca dins del reactor tal i com es 
mostra en la Fig. 4 per a ser tractada. 

 

Fig. 4: Distribució de la mostra i dels encenalls de titani segons 
el mètode A. 

 

Mètode B: És mesura la pols de titani (0.1000g. aprox.) i 
les fibres de carboni (0.0500g. aprox.) per separat.  Tal i 
com disposem dels pesos de cada element, aquests són 



introduïts dins el tub de quars per a la seva reacció. La pols 
de titani es col·loca sobre la superfície interior del tub de 
quars quedant centrat dins el forn de resistències i per sobre 
de la pols de titani es col·loquen les fibres de carboni tal i 
com es mostra en la Fig. 5. 

 

Fig. 5: Distribució de la mostra i dels encenalls de titani segons 
el mètode B. 

 

Mètode C: Inicialment es mesura un dial buit,  la pols de 
titani (0.200g. aprox.) i les fibres de carboni (0.0500g. 
aprox.) per separat. Tot seguit, s’introdueixen les fibres de 
carboni juntament amb la pols de titani dins d’un dial 
lleugerament humidificat, es sacseja el dial durant 45-60s. 
fins que s’observa que la pols de titani queda solapada a 
sobre de les fibres de carboni. Posteriorment, s’extreu la 
mostra del dial i s’introdueix dins el reactor tal i com es 
visualitza en la Fig. 6. Finalment es mesura el dial amb les 
restes de pols de titani i es quantifica quina és la perduda de 
pols que no queda adherida a sobre de les fibres de carboni. 

 

Fig. 6: Distribució de la mostra i dels encenalls de titani segons 
el mètode C. 

 

Mètode D: Es mesura la pols de titani (0.1000g aprox.) i de 
les fibres de carboni (0.0500g aprox.) per separat. Tal i com 
disposem dels pesos de cada element, aquests són introduïts 
dins el tub de quars per a la seva reacció. La pols de titani 
es col·loca sobre la superfície interior del tub de quars 
quedant centrat dins el forn de resistències i pel costat on el 
tub està connectat a la bomba de buit  en la zona límit del 
forn de resistències es col·loquen les fibres de carboni. 

 

C. Procediment d’elaboració. 

Una vegada finalitzat el muntatge del sistema i de la mostra, 
ja es pot començar a treballar de cara a dur a terme el 
procés d’evaporació tèrmica per a realitzar l’estudi de la 
creació de la capa de TiC mitjançant el PVD tèrmic entre 
les fibres de carboni i la pols de titani. Per poder aconseguir 
aquesta fita, s’han de realitzar un passos previs per 
aconseguir un correcte funcionament del procés. A 
continuació es redacten el passos duts a terme i en el 
corresponent ordre tal i com s’ha procedit en el laboratori 
durant l’experimentació: 

1)  Introducció de la mostra (fibres de 
carboni més la pols de titani) dins del tub de quars tal i que 
quedi centrada dins el forn de resistències per a poder rebre 

la màxima quantitat d’energia (temperatura més alta) 
proporcionada per el forn. Segons el mètode utilitzat, la 
mostra queda introduïda dins el reactor tal i com s’observen 
en les Fig. 4, Fig. 5 i Fig. 6. 

2) Col·locació dels encenalls de titani al 
voltant de la mostra per a que en el cas de que hi hagi una 
mínima presencia d’oxigen dins el sistema de buit, aquest 
encenalls actuïn com a captadors d’oxigen. El les Fig. 4, 
Fig. 5 i Fig. 6 es mostren tal i com queden distribuïdes dins 
el tub de quars. 

3) Introducció del tub de quars dins del forn 
i fixació dels dos extrems del tub mitjançant els racors 
corresponents. 

4) Posar en marxa la bomba de buit i 
comprovació de que la pressió corresponent quan la bomba 
està tancada és pròxima a 5•10-5  mbar o 5•10-3 mbar segons 
la bomba ADIXEN ACS 2000 o la bomba VARIAN DS 
102 respectivament. 

5)  Obertura de la bomba de buit  per a crear 
el buit dins del tub de quars, observació de que el sensor de 
pressió en aquest cas marca valors propers a 5•10-4 mbar o 
3•10-2 mbar segons la bomba ADIXEN ACS 2000 o la 
bomba VARIAN DS 102 respectivament.  

6) Obertura de la vàlvula de palanca manual 
de pressió encarregada del pas i del tancament d’aire al 
sistema. 

7) Gràcies a la vàlvula d’agulla reguladora 
de pressió per on s’introdueix l’argó, es realitzen una sèrie 
d’escombrades (de 4 a 8 escombrats d’argó normalment) 
per a eliminar qualsevol presència de substancia gasosa (ex. 
Aire). El rang de pressió amb presència d’argó al sistema o 
sense, varia aproximadament des de 7•100 mbar a  5•10-4, és 
a dir, 4 ordres de magnitud de diferència amb la bomba 
ADIXEN ACS 2000 i de 6.5•100 fins 3•10-2 mbar amb la 
bomba VARIAN DS 102. 

8) Tancament de la vàlvula de palanca 
manual de pressió encarregada del pas i del tancament 
d’aire al sistema. En aquest cas el sistema està totalment 
tancat i la bomba està creant el buit amb pressions al voltant 
de 5•10-4 mbar o 3•10-2 mbar segons la bomba 
corresponent. 

9) Col·locació del termoparell tipus K tocant 
el tub de quars en la zona on es troba la mostra, suportat per 
un braç de l’estructura. És útil per a tenir un bon control de 
la temperatura. 

10) Es donen les ordres al controlador de 
temperatura per a que segueixi les rampes de temperatura 
desitjades en cada reacció i tenir sota control la temperatura 
del procés.  

11) S’engega el forn de resistències ja 
programat per a treballar en les condicions establertes.  

12) Finalitzat el procés d’esclafament i 
realitzada la reacció, es deixa refredar el sistema,  es tanca 
la bomba de buit i es procedeix a l’extracció de la mostra ja 
tractada. 

13) La mostra tractada es divideix en dos 
parts, on una part es sotmet a un procés de neteja i l’altre es 
guarda dins un dial tal i com s’extreu del reactor. 



13.1) La part de la mostra a netejar: 

13.1.1)  Es col·loca dins un dial, se li 
afegeix isopropanol i se’l sotmet a un bany per 
ultrasons (Veure Fig. 7). 

 

Fig. 7: Equip de bany de neteja per ultrasons de l’IQS. 

 

13.1.2) S’extreu la mostra neta i es 
col·loca en un dial.  Les fibres trencades 
(residuals) que queden també es guarden per 
separat. 

13.1.3) Tots dos envasos es col·loquen 
en una cambra de calor per a evaporar el 
isopropanol que contenen. Una vegada s’hagi 
evaporat el isopropanol, la mostra ja es troba en 
condicions de ser analitzada.  

13.2) Part de la mostra bruta:  

13.2.1) Es guarda directament per 
qualsevol incident i/o imprevist. 

13.2.2) Es pot analitzar directament per 
extreure conclusions. 

 

Finalitzat la etapa del tractament de la mostra per 
evaporació tèrmica, seguint els passos especificats 
anteriorment, es procedeix a l’anàlisi i caracterització de la 
mosta. Es van dur a terme dues tècniques de caracterització 
per a l’estudi de les mostres, caracterització per SEM i per 
DRX. 

 El SEM (Scanning Electron Microscope) es va 
utilitzar principalment per conèixer la composició 
química de les pel•lícules fines després del dipòsit 
per mitjà d’energia dispersiva de Raig X, i per a 
conèixer, en alguns casos, la morfologia i 
l’espessor de la pel·lícula.  L’equip utilitzat al 
laboratori de l’IQS és de la marca JEOL, model 
JSM-6460 Scanning Electron Microscope (Veure 
imatge (a) de la Fig. 8), mentre que en el laboratori 
de l’ESPEVG es va utilitzar l’equip SEM de la 
marca JEOL, model JSM-5600 Scanning Electron 
Microscope (Veure imatge (b) de la Fig. 8). 

 
(a)                                      (b) 

Fig. 8: Microscopi Electrònic de Rastreig (SEM) de l’IQS (a) 
l’EPSEVG (b). 

 

 El DRX (difractòmetre de Raig X) es va utilitzar 
principalment per determinar la intensitat i el perfil 
dels pics de difracció per determinar  la presencia  
o no de TiC en les mostres analitzades. L’equip 
utilitzat al laboratori del IQS és de la marca Philip, 
model X’Pert (Veure Fig. 9) amb el programa 
informàtic X’Pert highscore i amb la base de dades 
PDF-2 de panalytical. 

 

 

Fig. 9: Difractòmetre de Raig X (DRX) de l’IQS. 
 

 

5. Resultats experimentals. 

En aquest apartat es desenvolupa l’estudi analític de les 
mostres obtingudes després de ser tractades. Mitjançant les 
imatges obtingudes a partir del SEM i a partir de les 
representacions gràfiques dels resultats analítics obtinguts 
pel DRX  es determinen els aspectes i resultats més 
importants a destacar de les mostres amb els canvis més 
significatius respecte a les fibres de carboni en l’estat 
inicial. 

Al tractar-se d’un estudi totalment experimental i sense 
prèvies referències, s’han anat modificant els paràmetres 
més rellevants que intervenen el la reacció amb la finalitat 
d’ajustar les condicions necessàries per a l’adequada 
deposició i posterior creació del recobriment. Les 



condicions de treball modificats al llarg dels assajos en 
l’experimentació han estat: pressió, temperatura, temps i 
quantitat de substància. 

En la Taula 2 es poden observar les condicions més 
importants a les que han sigut tractades les mostres durant 
l’experimentació. 

 
*Valors aproximats degut al inadequat funcionament dels sensors de 
pressió. 

Taula 2. Condicions del tractament sotmès a les mostres. 

 

A. Caracterització mitjançant el SEM i el DRX. 

 

Es comença amb  el anàlisi de les fibres de carboni sense 
ser sotmeses a cap tractament i posteriorment a l’estudi de 
les fibres de carboni sotmeses únicament al tractament 
tèrmic sense addició del titani en pols. Aquestes dues 
mostres de fibres de carboni serviran com a mostres base o 
prototipus per a realitzar la comparació entre la resta de 
mostres sotmeses al tractament d’evaporació tèrmica. 

L’anàlisi s’ha realitzat tant en la part de la mostra neta com 
del sobrant residual de les mostres (la part residual fa 
referència a la resta de fibres de carboni que no formen un 
conjunt i que es troben disperses en el isopropanol quan es 
sotmeten al rentat). Cal destacar que les fibres de carboni 
residual també es troben netes degut a que se les a sotmès a 
un procés de colada per alliberar-les dels elements sòlids 
(ex. Pols de titani, encenalls de titani, etc.).  

En la Fig. 10 s’observa que les fibres presenten una 
continuïtat longitudinal però no ordenades direccionalment 
i un aspecte de netedat pròpies en aquests casos amb la 
única presencia de carboni on es corrobora amb l’espectre 
obtingut de la imatge de la Fig. 11.   

 

Fig. 10: Mostra kca0. Fibres de carboni (soles) abans de ser 
tractades. 

 

 

Fig. 11: Espectre de la mostra kca0. Fibres de carboni (soles) 
abans de ser tractades. 

 

A partir de les imatges de la Fig. 12 i Fig. 13 corresponents a 
la mostra kca1404 (fibres de carboni exposades al 
tractament tèrmic), s’extreuen resultats molt símils als de la 
mostra anterior (mostra kca0). 

 

 

Fig. 12: Mostra kca1404. Fibres de carboni (soles) després de ser 
tractades. 

 



 

Fig. 13: Espectre de la  Mostra kca1404. Fibres de carboni 
(soles) després de ser tractades. 

 
Amb aquest símil que presenten les dues mostres (Mostres 
kca0 i kca1404), es determina que la influencia de la 
temperatura, temps i pressió de la reacció sense presencia 
del titani en pols  és mínima, sense canvis significatius, per 
el qual, es pot considerar que les fibres de carboni no 
presenten alteració alguna amb les condicions de treball 
especificades en la Taula 2. 

Tal i com s’ha realitzat la comparativa de resultats extrets 
de les dues mostres anteriors, es continua fent el mateix 
procediment per a la resta de mostres. A continuació es 
mostra un exemple.   

 

kca140318 1000 ºC Mètode  A 50 min. 7,50E-04 mbar. 

 

 

   (a) 

 

(b) 

Fig. 14: Mostra kca140318. Fibres de carboni després de ser 
tractades. 

 

Fig. 15: Espectre 1 de la mostra kca140318. Fibres de carboni 
després de ser tractades.  

 

 

Fig. 16: Espectre 2 de la mostra kca140318. Fibres de carboni 
després de ser tractades.  

 
En la imatge (a) de la  Fig. 14, corresponent a la mostra 
kca140318 després de la neteja i eliminació d’elements 
sòlids per el bany en el ultrasons, s’observa que les fibres 
de carboni es troben clarament trencades. Incrementant els 
augments del SEM per a focalitzar individualment les fibres  
tal i com es veu en la Fig. 14 (c), s’observa la presencia 
d’una capa de titani adherida en un punt en concret  de la 
fibra i les Fig. 15 i Fig. 16 corroboren de que es tracta de 
titani. La diferència de les senyals dels pics de titani en els 
espectres són deguts a l’estudi de la zona en concret on es 
crea el recobriment (força presencia de titani) i al seus 
voltants respectivament. 

 

 

Fig. 17: Difractograma de la mostra kca140318. Fibres de 
carboni després de ser tractades. 

 
Els resultats de la mostra kca140318 (residus) analitzada 
per el DRX determina una presencia de TiC (veure Fig. 17). 
El primer senyal de pic elevat correspon a la presencia de 



carboni tal i com és d’esperar, en canvi, els dos senyals 
remarcats corresponen al TiC i són de menor intensitat 
degut a la poca presencia de dita substància.  

 
 

6. Resultats i discussions. 

Gràcies a l’estudi inicial de les fibres de carboni únicament, 
es determina que; la influencia de la temperatura, temps i 
pressió de la reacció sense presencia del titani en pols en el 
reactor  és mínima, sense canvis significatius, per el qual, es 
pot considerar que les fibres de carboni no presenten 
modificació alguna amb les condicions de treball 
especificades en la Taula 2, és a dir, les fibres de carboni no 
pateixen cap alteració significant treballant a baixa pressió 
(5E-04 mbar), a temperatures elevades (1100ºC) durant 
períodes de temps relativament llargs (1-4h). 

La presencia de titani en pols en el reactor, en compliment 
dels mètodes A o C, en les condicions de temperatura, 
temps i pressió més habituals dutes al llarg de 
l’experimentació,  ocasiona la formació d’una fina capa 
superficial de TiC a sobre de les fibres de carboni en zones 
molt puntuals el qual provoca la fragilització de les fibres 
de carboni (fibres residuals). Destacar que únicament són en 
els residus on es troba una certa pel·lícula o capa de TiC en 
zones molt puntuals de les fibres. A la resta de les mostres, 
la superfície presenta un aspecte molt similar a les fibres de 
carboni originals, no sotmeses al tractament tèrmic.  

Sens dubte, el fet de tractar la mostra utilitzant el mètode A 
o C representa un canvi significatiu en quan el 
comportament de les fibres de carboni i la creació d’una 
fina capa al seu voltant. Augmenta la superfície de contacte 
entre la pols de titani i les fibres i això a la vegada crea un 
major recobriment sobre les fibres.   

Es crea la pel·lícula de TiC en zones molt puntuals de les 
fibres, sent major a mesura que les fibres de carboni i la 
pols de titani estiguin més en contacte directe entre ells. Per 
el qual es demostra que no es crea el recobriment únicament  
per evaporació del titani (fet desitjat) sinó que ho fa per 
contacte directe amb les fibres de carboni, ja que només es 
detecta el recobriment en zones puntuals de tota la mostra 
on existeix contacte directe entre la pols de titani i les fibres 
de carboni. 

Els resultats obtinguts pel SEM i els extrets per el DRX 
presenten en algunes ocasions una certa contradicció. Un 
dels principals motius és perquè les mostres no són 
representatives en la seva totalitat degut a que no 
s’aconsegueix recobrir la gran majoria de superfície de la 
fibra de carboni ni molt menys un gran nombre de fibres. 
Per el qual, al no tractar-se d’una mostra homogènia, les 
àrees estudiades per el SEM i les zones estudiades per el 
DRX són notablement diferents. 

Les hipòtesis plantejades durant l’experimentació han estat: 
la incapacitat de crear un recobriment de TiC mitjançant 
l’evaporació tèrmica amb les condicions de treball 
aplicades i que és possible dipositar una mínima capa de 
TiC sobre les fibres de carboni mitjançant contacte directe 
entre la pols de titani i les pròpies fibres. Aquestes hipòtesis 
es compleixen tal i com es determina dels resultats 
experimentals especificats anteriorment. 

7. Conclusions 

Un cop observats i analitzats tots els resultats obtinguts a 
tots els experiments realitzats s’ha arribat a les següents 
conclusions: 

1. Les fibres de carboni (soles) no pateixen cap 
alteració despès de ser tractades sota les 
condicions de alt buit (5E-04 mbar.), altes 
temperatures (1100ºC) durant períodes de temps 
relativament llargs (4h). 

2. No és viable l’obtenció d’un recobriment de TiC 
mitjançant l’evaporació tèrmica i posterior 
deposició del titani en les condicions de treball 
aplicades, degut a la dificultat de crear un adequat 
flux d’àtoms, de transportar els àtoms de la font 
cap al substrat i subseqüentment  ocasionar la 
condensació sobre les fibres. 

3. Els àtoms de la font i el substrat es troben a les 
mateixes condicions de temperatura i pressió 
ocasionant la possible re-evaporació del titani al 
contactar amb la superfície de les fibres de carboni 
i impossibilita la condensació del vapor al arribar 
al substrat.  

4. Mitjançant el procés PVD tèrmic no s’aconsegueix 
dipositar titani sobre les fibres de carboni. La 
formació puntual de TiC sobre algunes fibres de 
carboni s’esdevé per contacte directe entre la pols 
de titani i les fibres de carboni, mitjançant la 
deposició dels àtoms en el substrat (nucleació) i 
posterior creixement dels nuclis. 

5. Les fibres de carboni es veuen fragilitzades quan 
entren en contacte amb el titani mitjançant el 
tractament tèrmic. 

6. Les mostres no són representatives en la seva 
totalitat degut a que no s’aconsegueix recobrir la 
gran majoria de superfície de la fibra de carboni ni 
molt menys un gran nombre de fibres.  

7. Els paràmetres més adients per afavorir la 
formació de TiC sobre les fibres de carboni en la 
reacció mitjançant contacte directe entre la pols de 
titani i les fibres de carboni són: temperatures 
elevades al voltant de 1000, pressió entorn als 1E-
02 mbar i llargs períodes de reacció (8h). 

8. L’objectiu principal de crear un recobriment de 
TiC sobre les fibres de carboni mitjançant la 
tècnica PVD tèrmic és inviable segons les 
condicions de treball portades a terme en el 
laboratori. 
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