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1. Cel i zakres pracy
Celem  pracy  było otrzymanie  diamentopodobnych  powłok  węglowych  na 

powierzchni stopu tytanu  Ti6Al4V w stanie wyjściowym oraz po procesie azotowania 

jarzeniowego. Do syntezy  zastosowano metodę chemicznego osadzania z fazy gazowej 

wspomaganą plazmą wyładowania jarzeniowego o częstotliwości radiowej (RFPACVD). 
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2. Analiza literatury

2.1. Tytan i jego stopy

2.1.1. Ogólna charakterystyka tytanu i jego stopów

Tytan  jest  metalem,  który  zajmuje  dziewiąte  miejsce  wśród  pierwiastków pod 

względem ilości w skorupie ziemskiej. Masa związków tytanu stanowi około 0.6% masy 

Ziemi. Złoża rud tytanu znajdują się w wielu miejscach na świecie, między innymi w 

Tanzanii,  Rosji,  USA,  Kanadzie,  Meksyku,  Brazylii,  RPA  oraz  Polsce  w  okolicy 

Suwałk[1][23]. 

Najczęściej  stosowaną  w  przemyśle  metodą  produkcji  tytanu  jest  metoda 

opracowana przez W. J. Krolla w 1946 roku. Surowcem wyjściowym jest tlenek tytanu w 

postaci rutylu, anatazu, brukitu lub ilmenitu, z którego po oczyszczeniu w wyniku reakcji 

z  chlorem  w  temperaturze  1000ºC  otrzymywany  jest  czterochlorek  tytanu.  Jest  on 

następnie  redukowany  za  pomocą  metalicznego  magnezu  w  komorze  reakcyjnej 

wykonanej ze stali węglowej. Produktem końcowym jest gąbka tytanowa, z której po 

przetopieniu otrzymywany jest lity tytan [1][23].

Stopy tytanu mają bardzo dobrą w porównaniu z innymi metalami wytrzymałość 

względną  w  niskich  i  w  wysokich  temperaturach.  Charakteryzują  się  wysoką 

odpornością  na  korozję,  dobrą  spawalnością  i  przydatnością  do  obróbki  plastycznej. 

Wykazują  niewielką  odporność  na  zużycie  przez  tarcie.  Są  to  materiały 

paramagnetyczne.  Charakteryzują  się  silnym  powinowactwem  do  gazów 

atmosferycznych takich jak tlen, wodór i azot [1][23]. 

Tabela 1: Właściwości fizyczne „czystego” tytanu [1]
Temperatura topnienia [˚C] 1668

Gęstość [g/cm3] 4,5

Moduł sprężystości [GPa] 112

Przewodność cieplna [W/mK] 22,1

Rezystywność elektryczna [nΩm] 425
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Tytan  i  jego  stopy  dużą  odporność  na  korozję  zawdzięczają  skłonności  do 

tworzenia  na  powierzchni  metalu  szczelnej,  dobrze  związanej  z  podłożem  warstwy 

tlenków,  odcinającej  materiał  od  elektrolitu.  Tytan  ma  wyższą  odporność  stanu 

pasywnego od żelaza  i  chromu.  Jedynie  tantal  i  niob  mają  większą odporność  stanu 

pasywnego.  Warstwa  pasywna  powstaje  na  powierzchni  tytanu  podczas  utleniania 

zarówno w powietrzu jak i roztworach zawierających utleniacze. Tytan zachowuje stan 

pasywny  w  natlenionych  środowiskach  wodnych,  zawierających  jony  chloru  w 

dowolnym stężeniu. Odporność na korozję stopów tytanu jest podobna do odporności na 

korozję czystego tytanu. Największą odporność na korozję wykazują jednofazowe stopy 

tytanu [1][23]. 

2.1.2. Zastosowania tytanu i jego stopów

Stopy  tytanu ze  względu  na  swoje  właściwości.  znalazły  zastosowanie  jako 

tworzywo konstrukcyjne  w wielu  gałęziach  gospodarki,  między  innymi  w przemyśle 

chemicznym, środków transportu, maszynowym, elektrotechnicznym, metalurgicznym, 

geologii i medycynie. Są one ze względu na wysoką wytrzymałość względną szeroko 

stosowane jako materiały konstrukcyjne w przemyśle lotniczym i kosmicznym, a także 

silnie obciążone elementy maszyn. Ze stopów tytanu wytwarza się zbiorniki ciśnieniowe, 

które  mogą  pracować  zarówno  w  podwyższonych  [nawet  800  ºC]  i  bardzo  niskich 

[-250ºC] temperaturach.  Stopy  tytanu,  które  zachowują  dobre właściwości 

wytrzymałościowe  w  wysokich  temperaturach  znalazły  zastosowanie  np.  na  łopatki 

turbin  pracujące  w  temperaturze  dochodzącej  do  800ºC.  Mają  też bardzo  dobrą 

odporność na korozję, są więc stosowane do budowy elementów aparatury chemicznej. 

Ze  względu  na  bardzo  dobrą  biozgodność  oraz  odporność  na  korozję  materiał  ten 

znajduje  coraz  szersze  zastosowanie  w  medycynie.  Wytwarza  się  z  niego  różnego 

rodzaju  implanty,  protezy  i  narzędzia  chirurgiczne.  Niewielka  odporność  na  zużycie 

ścierne  oraz  mała  przewodność  cieplna ograniczają obszar  zastosowań tytanu  i  jego 

stopów [2][23]. Odporność tytanu i jego stopów na zużycie przez tarcie można poprawić 

między  innymi dzięki  zastosowaniu  procesu  azotowania  jarzeniowego.  Poprawę 

biozgodności oraz zmniejszenie współczynnika tarcia stopów tytanu zarówno w stanie 

wyjściowym jak i po procesie azotowania jarzeniowego można natomiast uzyskać dzięki 

wytworzeniu na ich powierzchni powłoki węglowej.
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2.1.3. Azotowanie jarzeniowe stopów tytanu

Proces  azotowania  jarzeniowego  można  prowadzić  w komorze  roboczej  w 

warunkach  anormalnego  wyładowania  jarzeniowego  prądu  stałego pod  obniżonym 

ciśnieniem gazu (0,1-103 Pa).  Atmosferę roboczą stanowi azot lub mieszanina azotu i 

wodoru. Proces prowadzi się w warunkach próżni dynamicznej, to znaczy przy ciągłym 

przepływie  gazu  przez  piec.  Obrabiane  elementy  stanowią  katodę,  natomiast  ścianki 

komory  anodę.  Komora,  w  której  prowadzi  się  proces  jest  chłodzona  wodą.  Po 

przyłożeniu  odpowiedniego  potencjału  zachodzi anormalne  wyładowanie  jarzeniowe. 

Wzrost  napięcia  pomiędzy  elektrodami  w  czasie  anormalnego  wyładowania 

jarzeniowego prowadzi  do wzrostu prądu,  a  co za tym idzie  do wzrostu temperatury 

powierzchni obrabianego detalu. Powierzchnia metalu osiąga najwyższą temperaturę co 

jest bardzo korzystne ze względu na to, że jest to miejsce reakcji chemicznej. Działanie 

pola elektrycznego znacznie zwiększa energię kinetyczną elektronów oraz jonów gazu, w 

związku z czym zwiększa aktywność chemiczną atmosfery roboczej. Jony bombardujące 

detal oczyszczają jego powierzchnię i zwiększają jej zdefektowanie. W tych warunkach 

reakcje chemiczne mogą zachodzić z dużo większymi szybkościami oraz w niższych 

temperaturach.  Ponadto  przy  powierzchni  obrabianego  detalu  powstaje  duża 

koncentracja  tworzącego  warstwę  pierwiastka,  która  jest  źródłem  zwiększonego 

gradientu stężenia, a co za tym idzie szybkości dyfuzji [3][23].

Wpływ procesu azotowania jarzeniowego na odporność na korozję, twardość oraz 

odporność na zużycie przez tarcie stopu tytanu Ti1Al1Mn zbadano w pracy - [23]. Proces 

azotowania jarzeniowego przeprowadzono w komorze roboczej, w atmosferze czystego 

azotu, pod ciśnieniem 3 hPa, w warunkach ciągłego przepływu gazu z prędkością 100 

ml/min.  Obróbka trwała  8 godzin.  Temperatura  powierzchni  tytanu w czasie  procesu 

wynosiła 800ºC. W jego wyniku otrzymano warstwę dyfuzyjną o grubości około  8 μm 

[23] składającą się z  z  azotku tytanu TiN  przechodzącego w  azotek tytanu Ti2N oraz 

roztwór  stały  azotu  w  tytanie  α.  (rys.  1)[22].  Po  procesie  azotowania  jarzeniowego 

zaobserwowano poprawę odporności na korozję stopu tytanu Ti1Al1Mn w środowisku 

wody morskiej(rys. 2)[23].
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Rysunek 1: Mikrostruktura warstwy na stopie tytanu Ti1Al1Mn po procesie azotowania  
jarzeniowego. Skaningowy mikroskop elektronowy, powiększenie 3000x[23]

Rysunek  2: Krzywe  polaryzacji  anodowej  uzyskane  metodą  potencjo-dynamiczną  w 
środowisku wody morskiej[23]

Wytworzona warstwa charakteryzowała się wysoką twardością (rys. 3) i odpornością na 

zużycie  przez  tarcie.  Badanie  odporności  na  zużycie  przez  tarcie  wykonane  metodą 

rolka- klocek (T05) wykazało, że stop Ti1Al1Mn w stanie wyjściowym ulega zatarciu w 

ciągu kilkudziesięciu sekund pod obciążeniem 200 i 400 MPa. Próbka wykonana z tego 

samego  stopu  poddanego  procesowi  azotowania  jarzeniowego  nie  uległa  zatarciu  po 

6000 s tarcia pod obciążeniem 400 i 600 MPa (tabela 2) [23]. 
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Tabela 2: Wyniki badania odporności na zużycie przez tarcie metodą rolka-klocek [23]

Obciążenie [MPa]
Szerokość wytarcia 

[mm]
Objętość wytartego 

materiału [mm3]

Stop tytanu 
Ti1Al1Mn

200 8,53 ---------------

400 9,77 ---------------

Stop tytanu Ti1Al1Mn 
azotowany jarzeniowo

400 0,54 0,0048

600 0,73 0,0118

Rysunek 3: Rozkład mikrotwardości warstwy azotowanej na stopie tytanu Ti1Al1Mn po 
procesie azotowania jarzeniowego [23]
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2.2 Węgiel

2.2.1 Wstęp

Węgiel  jest  pierwiastkiem,  który  zajmuje  19  miejsce  pod  względem  ilości  w 

skorupie  ziemskiej.  Zbudowane  są  z  niego  wszystkie  organizmy  żywe  dlatego  jest 

nazywany „pierwiastkiem życia”. Szeroko obecny również w chemii nieorganicznej. Na 

Ziemi związki węgla spotykane są zarówno w fazie ciekłej stałej i gazowej[4].

Atom  węgla  w  stanie  podstawowym  ma  strukturę  elektronową:  1s22s22p2.  W 

zależności od liczby elektronów zdolnych do utworzenia wiązań może tworzyć 3 typy 

orbitali zhybrydyzowanych:

– hybrydyzacji sp odpowiada cząsteczka liniowa,

– hybrydyzacji sp2 odpowiada trójkątna cząsteczka płaska,

– hybrydyzacji sp3 odpowiada cząsteczka tetraedryczna.

Atomy węgla  posiadają  zdolność  łączenia  się  w łańcuchy lub pierścienie,  w których 

pomiędzy atomami węgla mogą tworzyć się nie tylko pojedyncze, ale również podwójne 

i potrójne wiązania. Dzięki tej niezwykłej właściwości węgiel tworzy więcej poznanych 

związków niż jakikolwiek inny pierwiastek z wyjątkiem wodoru [5]. Węgiel w postaci 

czystej może występować w wielu odmianach alotropowych (rys. 4) [6]. Ma unikatową, 

w porównaniu z innymi pierwiastkami, zdolność występowania w postaciach różniących 

się budową na poziomie struktury (grafit, diament, fulleren, nanorurka), mikrostruktury 

(amorficzny, krystaliczny) oraz makrostruktury (warstwa, granulka, włókno) [7]. 
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Rysunek 4: Trójkąt konfiguracji elektronowych odmian alotropowych węgla[8]

2.2.2 Grafit

Atomy węgla tworzące strukturę grafitu, charakteryzują się hybrydyzacją typu sp2. 

Grafit  zbudowany jest z warstw typu plastra miodu, w których skład wchodzą atomy 

węgla  oddalone  od  siebie  o  0,142  nm,  powiązane  wiązaniami  kowalencyjnymi 

utworzonymi przez zlokalizowane orbitale typu σ. Sąsiednie warstwy oddalone są od 

siebie o 0,335 nm, związane za pośrednictwem zdelokalizowanych orbitali typu π (rys.5). 

Dzięki  takiej  strukturze  grafit  wykazuje  anizotropię  wielu  właściwości  fizycznych. 

Charakteryzuje się dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym w wzdłuż warstw, 

a o wiele gorszym w kierunku prostopadłym do warstw. Grafit można łatwo rozłupać 

wzdłuż warstw [6].

Grafit  jest  wykorzystywany  do  wyrobu  suchych  smarów,  płyt  i  tygli 

ogniotrwałych,  grafitu  do  ołówków,  elektrod,  części  poślizgowych  kontaktów 

elektrycznych,  materiałów  polerskich,  wypełniaczy  materiałów  kompozytowych, 

moderatorów  w  reaktorach  jądrowych,  czarnych  farb  absorbujących  promieniowanie 

oraz lakierów chroniących przed korozją [6]. 
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Rysunek 5: Model struktury grafitu [13]

2.2.3 Diament

Atomy węgla tworzące strukturę diamentu charakteryzują się hybrydyzacją typu 

sp3. Każdy atom połączony jest z 4 innymi atomami węgla wiązaniami kowalencyjnymi 

typu σ o długości 0,154 nm [6]. Kąt pomiędzy sąsiednimi atomami wynosi 109,28' [8]. 

Struktura  diamentu  została  przedstawiona  na  rysunku  6. Jest  to  struktura  regularna 

przestrzennie  centrowana  [10], w  której  atomy  węgla  związane  są  wiązaniami 

kowalencyjnymi skierowanymi  do  naroży  regularnego  czworościanu.  Struktura 

elektronowa  i  krystaliczna  diamentu  determinuje  jego  właściwości  fizyczne  [8]. 

Monokrystaliczny  diament  jest  materiałem  anizotropowym.  Jego  właściwości 

mechaniczne są silnie związane z orientacją sieci krystalicznej [10]. 

Rysunek 6: Model struktury diamentu [13]
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Kryształy  diamentu  mają najwyższą  twardość  i  wykazują  doskonałą  łupliwość 

wzdłuż  ściany (111),  która  jest  płaszczyzną  najgęściej  obsadzoną  atomami  węgla. 

Diament jest materiałem paramagnetycznym [8]. Ma najwyższą twardość oraz najniższy 

współczynnik rozszerzalności termicznej ze wszystkich znanych substancji. Jest obojętny 

chemicznie,  odporny  na  ścieranie  i ma  niską  wartość  współczynnika  tarcia,  dobrze 

przewodzi ciepło, jest izolatorem elektrycznym, przepuszcza promieniowanie w zakresie 

od ultrafioletu do podczerwieni [4]. Materiał ten jest jedynym spotykanym w przyrodzie 

półprzewodnikiem. Naturalne diamenty charakteryzują się jednak mniejszą czystością od 

syntetycznych  półprzewodników  krzemowych  oraz  niejednorodnością  koncentracji 

atomów domieszki. Półprzewodniki diamentowe o jednorodnej koncentracji domieszki 

można otrzymać przez domieszkowanie diamentu syntetycznego pierwiastkami takimi 

jak  np.  bor,  glin  lub  beryl,  co  prowadzi  do  otrzymania  półprzewodnika  typu  p  lub 

pierwiastkiem  takimi  jak  arsen,  tytan,  ind  lub  gal,  co  prowadzi  do  otrzymania 

półprzewodnika  typu  n.  Wartości  współczynnika  przewodności  cieplnej  diamentu  są 

różne w zależności od kierunku krystalograficznego wzdłuż którego dokonano pomiaru. 

W temperaturze pokojowej wynoszą od 1100 do 2200 W/mK. Diament ze względu na 

małą wartość średniego współczynnika rozszerzalności cieplnej ma doskonała odporność 

na  szoki  termiczne  (ΔTmax  =1100  K).  Diament  naturalny  i  syntetyczny  w  sieci 

krystalicznej  oprócz  atomów węgla  zawiera  zanieczyszczenia.  Rodzaj  zanieczyszczeń 

zależy  w  przypadku  diamentu  naturalnego  od  miejsca  wydobycia,  a  w  przypadku 

diamentu syntetycznego od warunków syntezy [8]. 

Każdy układ dąży do osiągnięcia stanu o jak najmniejszej energii swobodnej [11]. 

Z termodynamicznego punktu widzenia pod ciśnieniem atmosferycznym grafit jest fazą o 

mniejszej  energii  swobodnej  od diamentu  [8].  Przemiana diamentu w grafit  powinna 

więc w tych warunkach zachodzić samorzutnie [11]. Diament w warunkach normalnych 

jest  jednak metastabilną odmianą  alotropową  węgla  [8].  Oznacza  to,  że  z 

termodynamicznego  punktu  widzenia  przemiana  diamentu  w  grafit,  czyli  przejście 

układu  ze  stanu  metastabilnego  do  stanu  stabilnego, może  nastąpić  dopiero po 

dostarczeniu  energii  niezbędnej  na pokonanie bariery  energetycznej  przemiany.  Ze 

względu  na  istnienie  oporów  kinetycznych  dostarczenie  tej  energii  nie  gwarantuje 

jednak, że  taka  przemiana  nastąpi [11].  Pod  ciśnieniem  atmosferycznym przemiana 

grafitu w diament nie zachodzi w całym zakresie temperatury.  Grafityzacja diamentu 
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może  być  jednak w tych warunkach wywołana  w dowolnej  temperaturze. Stabilność 

termiczna  diamentu  jest  zależna  od  jego  czystości,  a  w szczególności  od  zawartości 

pierwiastków metalicznych. Najbardziej stabilne są czyste chemicznie kryształy wolne 

od wszelkich zanieczyszczeń w postaci atomów lub wtrąceń. Zanieczyszczenia w postaci 

pierwiastków, które ulegają reakcji chemicznej z węglem lub rozpuszczają go (np. żelazo 

i nikiel)  przyspieszają proces grafityzacji.  W atmosferze beztlenowej czyste diamenty 

naturalne  zaczynają  grafityzować  w  temperaturze  1770  K.  W  atmosferze  tlenu  lub 

dwutlenku  węgla  diament  utlenia  się  w temperaturze  1000 do 1273 K.  Diament  nie 

reaguje  z  większością  kawasów  nawet  w  podwyższonej  temperaturze.  Jego  korozję 

powodują jednak stopione metale ( np. Cr, Mn, Ni, W, Ta, Co, Fe, Zr, Ti) oraz stopione 

wodorotlenki (np. KOH, NaOH) [8]. 

Proszek diamentowy znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle do produkcji 

materiałów  ściernych,  narzędzi  tnących  i  skrawających  Diament  służy  do  wyrobu 

twardościomierzy  oraz  jako  detektor  cząstek  elementarnych.  Ze  względu  na  duży 

współczynnik załamania światła i zmienność barw jest często stosowany w jubilerstwie 

[6].  Diamenty naturalne, które ze względu na skazy i przebarwienia nie nadają się do 

zastosowań  jubilerskich,  mogą  zostać  przeznaczone  do  celów  technicznych  między 

innymi  na  ostrza  skrawające  o  bardzo  małych  promieniach  zaokrąglenia  krawędzi 

skrawających.  Diamentowe  ostrza  należy  wykonywać z  kryształów diamentu  o 

odpowiedniej  orientacji.  Powinny  być  one  ostrzone  w  płaszczyznach  o  najmniejszej 

twardości  i  jednocześnie  tak  usytuowane  względem  sił  skrawania, aby  były  one 

skierowane  w  kierunku  płaszczyzny  o  największej  twardości.  Ostrza  wykonane  z 

diamentu  monokrystalicznego  są  mocowane  do  narzędzia  skrawającego  za  pomocą 

lutowania  twardego  lub  w  sposób  mechaniczny. Ostrza  wykonane  z  diamentu 

monokrystalicznego mogą pękać wzdłuż płaszczyzn łupliwości. Wady tej nie mają spieki 

z  polikrystalicznego  diamentu.  Otrzymuje  się  je  w  procesie  spiekania  proszku 

diamentowego  o  wymiarach  1  do  60  um w temperaturze  1073  –  2773  K  oraz  pod 

ciśnieniem 5 -8 GPa [10]. Narzędzia z ostrzami diamentowymi są stosowane do toczenia 

i  frezowania  z  dużymi  prędkościami  skrawania,  węglików  spiekanych,  materiałów 

ceramicznych,  tworzyw  sztucznych,  drewna,  materiałów  kompozytowych  z  tworzyw 

sztucznych  i  włókien  szklanych,  aluminium,  miedzi,  magnezu,  cynku,  złota,  srebra, 

platyny,  a  także  innych  metali  nieżelaznych  i  ich  stopów.  Ze  względu  na  dużą 
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reaktywność w wysokiej  temperaturze wytwarzającej  się w czasie pracy narzędzia na 

powierzchni  skrawającej  diament  nie  nadaje  się  do  skrawania  stali  [2] oraz  niklu  i 

stopów  tych  metali.  Narzędzia  z  ostrzami  diamentowymi  są  stosowane  do  obróbek 

precyzyjnych, wykańczających oraz gładkościowych [10], gdzie pozwalają na uzyskanie 

bardzo dużych gładkości powierzchni obrabianych elementów (Ra =0,4 – 1,7  μm). Ze 

względu na znacznie mniejsze zużycie ostrza za pomocą jednego narzędzia  z ostrzem 

wykonanym  z diamentu  można  obrobić  od  kilkudziesięciu  do  kilkuset  razy  więcej 

przedmiotów  niż  za  pomocą  narzędzia  wykonanego  z  węglików  spiekanych. 

Polikrystaliczny syntetyczny diament jest również stosowany na ciągadła do ciągnienia 

drutu ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych, galwanizowanych stali węglowych, niklu 

wolframu, molibdenu, aluminium i miedzi oraz ich stopów, a także innych materiałów. 

Zastosowanie  ciągadeł  wykonanych  z  polikrystalicznego  diamentu  pozwala  na 

zwiększenie wydajności pracy ciągnienia i polepszenia jakości powierzchni drutów [2].

Diament naturalny na Ziemi powstaje na głębokości około 200 km w warunkach 

wysokiego ciśnienia  (p>=6 GPa) i  temperatury  (T>=1773 K).  Kryształy  diamentu na 

powierzchnie są wynoszone przez pionowe ruchy górotwórcze [8]. 

Diament z grafitu może być otrzymany za pośrednictwem metody wybuchowego 

spiekania grafitu.  Istnieją różne metody wybuchowej  syntezy diamentu.  Wszystkie są 

oparte  na  bardzo  wysokich  ciśnieniach  uzyskanych  w  czasie  odpowiednio 

ukierunkowanych eksplozji. Do realizacji przemiany można na przykład skorzystać ze 

stalowej rury wypełnionej grafitowym wsadem i obłożonej materiałem wybuchowym. 

Materiał  powinien  być  rozmieszczony  i  zdetonowany  tak,  żeby  fala  uderzeniowa 

powstająca w czasie eksplozji przesuwała się w stronę dolnej części zestawu i ściskała 

stalową  rurę  wypełnioną  grafitowym  substratem.  Dzięki  temu  w  czasie  eksplozji 

trwającej  kilka milisekund we wnętrzu rury mogą panować warunki odpowiednie dla 

realizacji  bezpośredniej  przemiany  grafitu  w  diament  bez  udziału  katalizatora 

(temperatura 2000 do 4000 K i ciśnienie 30 – 60 GPa). Otrzymane tą metoda diamenty są 

polikryształami o niewielkich rozmiarach (1 – 80 μm) i czarnym zabarwieniu. Obniżenie 

temperatury i ciśnienia, w których prowadzi się syntezę diamentu można uzyskać dzięki 

zastosowaniu zjawiska różnej rozpuszczalności grafitu i diamentu w metalach takich jak 

np.  żelazo,  kobalt,  nikiel  lub  stopach  np.  Fe54Ni29Co17.  Czystość  uzyskanych 

diamentów zależy od rodzaju użytego katalizatora. Parametry syntezy są uzależnione od 
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doboru  konkretnego układu  węgiel-  metal [8]. Syntezę  diamentu  tą metodą  można 

prowadzić w temperaturze rzędu 1673 K i pod ciśnieniem 5 GPa Do syntezy diamentu 

można również wykorzystać reakcję chemiczną, w której jeden z substratów ma węgiel o 

takiej samej konfiguracji elektronowej jak diament – sp3 [9]. Diament można otrzymać z 

roztworu  wodnego  zawierającego  różne  związki  węgla  (np.  CO,  CO2,  CH4)  w 

warunkach wysokiego ciśnienia (300 MPa) i  temperatury (500 – 1100 K). Metoda ta 

pozwala  na  otrzymanie  nanokrystalicznego  proszku  diamentowego.  Za  jej  pomocą 

można także prowadzić syntezę diamentu o większych rozmiarach przez epitaksjalny 

rozrost  fazy  diamentowej  [8].  Innym  sposobem  otrzymywania  diamentu  jest rozrost 

proszku diamentowego w wyniku homoepitaksji węgla z fazy gazowej. Proces prowadzi 

się  w  atmosferze  składającej  się  z  par  różnych  związków  węgla  pod  obniżonym 

ciśnieniem rzędu 100  Pa w temperaturze 873 do 1300 K.  Metodą tą można otrzymać 

diament  w  postaci  powłoki  pokrywającej  powierzchnię  detalu  na  który  wcześniej 

naniesione zostały zarodki diamentu [9]. 

Diament  można  otrzymać  dzięki  zastosowaniu konwencjonalnych  (praca 

mechaniczna i ciepło) lub niekonwencjonalnych (praca niemechaniczna i czas) środków 

syntezy  materiałów. Ośrodkiem,  w  którym  występują  zarówno  konwencjonalne 

(ciśnienie)  oraz  niekonwencjonalne  (energia  elektryczna)  środki  syntezy  jest  plazma 

[13]. 
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2.3.  Otrzymywanie  diamentowych  i  diamentopodobnych  powłok 

węglowych  metodą  osadzania  z  fazy  gazowej  w  obecności  aktywacji 

elektrycznej.

2.3.1 Plazma

Plazma  jest  gazem  zjonizowanym,  zawierającym  różnoimienne  ładunki 

elektryczne  o  całkowitym  ładunku  równym  zero,  w  którym  odległość  rozdzielenia 

ładunków  jest  znacznie  mniejsza  od  rozmiarów  zajmowanych  przez  plazmę.  Jest  to 

specyficzna mieszanina gazowa, w skład której wchodzą: fotony, elektrony, jony, atomy i 

cząsteczki  wzbudzone  oraz  atomy  i  cząsteczki  obojętne.  Plazmę  można  uzyskać  w 

wyniku dostarczenia do gazu energii na podwyższenie stanu energii wewnętrznej jego 

cząsteczek  (jonizację,  dysocjację,  wzbudzenie).  Jony  znajdujące  się  w  plazmie  mają 

zazwyczaj ładunek dodatni wyjątkiem są plazmy zawierające gazy silnie elektroujemne 

jak  na  przykład  tlen. Plazma  w  ujęciu  makroskopowym jest  obojętna  elektrycznie  i 

zawiera taka samą liczbę ładunków dodatnich i  ujemnych.  W ujęciu mikroskopowym 

warunek  ten  nie  jest  spełniony.  Cząstka  naładowana  ma  tendencję  do  otaczania  się 

innymi cząstkami naładowanymi ładunkiem równym co do wartości, lecz o przeciwnym 

znaku. Jest więc otoczona chmurą cząstek dodatnich i ujemnych, które ekranują ładunek 

jonu i osłabiają jego pole.  Natężenie pola od tego jonu ze wzrostem odległości maleje 

szybciej niż gdyby znajdował się on w próżni. Plazmę można więc traktować jako zbiór 

kwazineutralnych mikroatmosfer, które wszystkie razem tworzą obojętną makroskopowo 

plazmę [12].

Reakcje  chemiczne  w  plazmie  są  złożonymi  wielostopniowymi  procesami 

wymiany energii pomiędzy cząstkami wchodzącymi w skład plazmy. W procesach tych 

energia pochodząca z zewnętrznego źródła przekazywana jest cząstkom wchodzącym w 

skład plazmy i po przejściu przez szereg etapów pośrednich przekształcana jest w energię 

chemiczną  powstających  produktów  i  w  ciepło.  Reakcje  chemiczne  zachodzące  w 

plazmie ze względu na obecność cząstek o energii wewnętrznej dużo wyższej niż by to 

wynikało z temperatury gazu przebiegają z dużo większa prędkością i charakteryzują się 

o wiele niższą energią aktywacji niż reakcje aktywowane cieplnie [12].
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2.3.2. Krystalizacja diamentu z fazy gazowej z udziałem plazmy

Do syntezy powłok diamentowych lub diamentopodobnych nie można zastosować 

konwencjonalnych metod fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD) i osadzania z fazy 

gazowej z udziałem reakcji chemicznej (CVD). Do tworzenia się tych powłok potrzebna 

jest większa energia, niż ta którą mogą zapewnić wymienione procesy [14]. 

Warstwy „diamentowe”,  które nie powstały przez homoepitaksję węgla w celu 

powiększenia  rozmiarów  proszków  diamentowych  produkowanych  metodą 

wysokociśnieniową,  zostały po raz pierwszy opisane w 1971 roku przez Aisenberga i 

Chabota.  Autorzy  stosując  wiązkę  jonów  węglowych,  przyspieszonych  polem 

elektrycznym,  w  warunkach  niskiego  ciśnienia  i  temperatury uzyskali  na  podłożu 

krzemowym  twardą,  transparentną,  amorficzną warstwę  węglową,  w  której  wykryli 

obecność węgla o hybrydyzacji sp3 (diamentu) oraz niewielką ilość węgla sp2 (grafitu). 

Materiał warstwy węglowej, o cechach fizycznych podobnych do diamentu masywnego, 

został  określony  mianem: diamond-like  carbon,  DLC  (węgiel  diamentopodobny). 

Wartości  ciśnienia i  temperatury w czasie eksperymentu (w sensie makroskopowym), 

były bardzo odległe od typowych warunków syntezy diamentu wynikających z układu 

równowagi faz węglowych. Z  rysunku  7 wynika, że przemiana grafitu w diament nie 

zachodzi przy niskim ciśnieniu, aż do temperatury topnienia węgla. Oznacza to, że przy 

niskim  ciśnieniu  nie  można  wyłącznie  dzięki  aktywacji  termicznej  pokonać  bariery 

energetycznej  zarodkowania  diamentu  [15].  W literaturze  można  znaleźć  kilka  teorii 

wyjaśniających  fenomen  syntezy  diamentu  w  warunkach  jego  nietrwałości 

termodynamicznej.  Pierwsza z  nich  odwołuje się  do  zróżnicowanej  stabilności 

chemicznej faz węglowych w stosunku do wodoru czy tlenu. Według niej z jonów węgla 

tworzą  się  na  podłożu  cząstki  zawierające  wszystkie  możliwe  kombinacje  orbitali 

walencyjnych sp, sp2 i sp3.  Powstająca powłoka węglowa jest następnie trawiona przez 

jony wodoru lub tlenu. Najszybciej trawione są obszary „grafitowe”, bardziej podatne na 

uwodornienie (CH4) czy utlenienie (CO) niż obszary „diamentowe”.  Koncepcji tej nie 

należy  jednak przypisywać decydującej  roli,  ponieważ warstwy węglowe wykazujące 

hybrydyzację  sp3 mogą  być  otrzymywane  z  mieszaniny  gazowej,  która  nie  zawiera 

wodoru i tlenu  [15]. Istnieje także pogląd mówiący, że wiązka jonów bombardujących 

powierzchnię tworzącej się powłoki węglowej powoduje rozpylenie atomów węgla, przy 

czym najsilniejszemu trawieniu ulegają atomy najsłabiej związane.
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Rysunek  7: Układ  równowagi  faz  dla  węgla  z  obszarami  odpowiadającymi  różnym  
technikom syntezy diamentu[4]

Energia  wiązania  atomów  węgla  w  płaszczyźnie  wiązań  kowalencyjnych  grafitu 

(7,43eV)  jest  podobna  do  energii  wiązania  C-C w diamencie  (7,41  eV).  W graficie 

znacznie słabsze są wiązania parametaliczne pomiędzy sąsiednimi płaszczyznami węgla. 

Zrywanie  tych wiązań  może  sprzyjać  utrwaleniu  się  fazy  o  wiązaniach  sp3,  czyli 

diamentu  [9]. Teorie te nie  tłumaczą w  jaki  sposób  w  plazmie  węglowodorowej  w 

warunkach,  w  których  diament  jest  fazą  metastabilną  z termodynamicznego  punktu 

widzenia miały by tworzyć się zarodki  o  konfiguracji  elektronowej  sp3 [13]. Według 

drugiej  koncepcji  bombardowanie  warstwy  węglowej  jonami  o  odpowiedniej  energii 

powoduje powstanie  fal  sprężystych  lub  takich  gradientów naprężeń,  że  lokalnie  na 

podłożu mogą występować wartości ciśnienia i temperatury, w których diament jest fazą 

20



stabilną z termodynamicznego punktu widzenia i  w której  mogą tworzyć się  zarodki 

diamentu  [15].  Powstające zarodki diamentu  miały by  nie ulegać przemianie w grafit 

dzięki temu, że obszary, w których panują warunki odpowiednie dla syntezy diamentu są 

bardzo małe i ulegają szybkiemu chłodzeniu.  [9].  Kryształy diamentu pod obniżonym 

ciśnieniem  mogą  również  zarodkować  na  rodnikach  metylowych  tworzących  się  w 

plazmie węglowodorowej.  Rodniki  metylowe  mają  bowiem  taką  samą  jak  diament 

konfigurację  orbitali  wiążących  (sp3).  Według  kolejnej  koncepcji  w  plazmie 

węglowodorowej  na  jonach  węgla  tworzą  się  zarodki  krytyczne  diamentu,  które  po 

dotarciu do podłoża tworzą nanokrystaliczną warstwę diamentową [15]. 

2.3.3. Zarodkowanie z udziałem jonów

W  procesie  zarodkowania  z  plazmy  w  odróżnieniu  od krystalizacji  z  gazu 

obojętnego  uczestniczą  również  jony.  Zarodkowanie  z  udziałem  jonów wiąże  się  z 

wprowadzeniem dodatkowej energii związanej z ładunkiem elektrycznym jonu. Analizę 

wpływu  znaku  ładunku  elektrycznego  na  pracę  tworzenia  zarodka  przeprowadził 

Rusanow.  Otrzymał  zależność  na  przesycenie  pary  nad  elektrycznie  naładowanym 

zarodkiem dielektrycznym (rys. 8). 

Rysunek 8: Równanie Rusanowa [8]

Wynika z niej, że znak ładunku wpływa na kierunek zmian przesycenia. Ładunek 

ujemny  zwiększa  przesycenie  co  jest  związane  ze  zmniejszeniem energii  tworzenia 

zarodka.  Ładunek  dodatki  zmniejsza  przesycenie  co  jest  związane  ze  zwiększeniem 
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energii tworzenia zarodka. Z zależności Rusanowa wynika także wniosek, że dla zarodka 

naładowanego występują dwie wartości  promienia  krytycznego.  Tworzenie  zarodka o 

mniejszym promieniu zachodzić będzie spontanicznie z wydzielaniem energii.  Wzrost 

zarodka  do  rozmiarów  drugiego  promienia  krytycznego  wymaga  dodatkowej  pracy. 

Zarodek  o  mniejszym  promieniu  jest  więc  stabilniejszy  termodynamicznie.  Po 

osiągnięciu  wielkości  drugiego  promienia  krytycznego  wzrost  zarodka  zachodzi 

spontanicznie ze zmniejszaniem się przesycenia, takim jak dla zarodka nienaładowanego.

Ekstremalnie  małe  zarodki  krystalizacji  powstające  w plazmie  mogą w niskiej 

temperaturze  dzięki  siłom  oddziaływania  elektrostatycznego  przemieszczać  się  po 

powierzchni podłoża i łączyć się w większe skupiska, które następnie rozrastają się i 

tworzą litą powłokę. 

Ze zjawiskiem powstawania wyjątkowo małych zarodków na jonach w obecności 

pola  elektrycznego  jest  związane  zjawisko  powstawania  ultradrobnokrystalicznych 

powłok  diamentowych  z  plazmy  węglowodorowej  pod  obniżonym  ciśnieniem.  Na 

przykład zgodnie z teorią Laplace'a (rys. 9) na powierzchnię zarodka o promieniu 0,5 nm 

wywierane jest ciśnienie rządu 10 GPa. Jest to ciśnienie przy którym diament jest fazą 

trwałą z termodynamicznego punktu widzenia [12]. 

Rysunek 9: Wzór Laplace'a [12]
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2.3.4. Otrzymywanie powłok diamentowych i diamentopodobnych

Powłoki diamentowe lub diamentopodobne można wytworzyć za pomocą różnych 

rodzajów metod chemicznego osadzania z fazy gazowej z udziałem reakcji chemicznej 

wspomaganych plazmą (PACVD) [14]. Należą do nich między innymi:

• MWCVD (Microwave Plasma CVD)– gdzie plazma jest generowana za pomocą 

promieniowania mikrofalowego [14],

• HFCVD (Hot Filament CVD)– gdzie plazma jest  generowana przez elektrony 

emitowane z gorącego włókna [14],

• Arc CVD – w której plazma tworzy się w wyładowaniu łukowym [14],

• PLD (Pulsed Laser Deposition) - osadzanie laserem impulsowym [27],

• PACVD (Plasma  Assisted  CVD) –  gdzie  plazma jest  generowana  za  pomocą 

wyładowania jarzeniowego prądu stałego [8],

• CFCVD (Combustion Flame CVD) - w plazmie płomienia [8].

• RFCVD  (Radio  Frequency  CVD)–  gdzie  plazma  jest  generowana  przez 

wyładowanie jarzeniowe o częstotliwości radiowej [8].

W metodzie  MWCVD  plazma  powstaje w  wyniku  absorpcji  promieniowania 

mikrofalowego przez gaz znajdujący  się  w przestrzeni  wyładowczej.  Promieniowanie 

mikrofalowe  generowane  jest  przez  tzw.  magnetrony  mikrofalowe  lub  klistrony 

pracujące najczęściej  przy częstotliwości  2,45 GHz.  Plazma otrzymana w ten sposób 

charakteryzuje się  wysokim stopniem jonizacji,  dużą koncentracją cząstek aktywnych 

(atomów i cząsteczek wzbudzonych) oraz fotonów i elektronów.  Plazma wyładowania 

mikrofalowego charakteryzuje się także wysoką energią elektronów (ok 10 eV) znacznie 

większą niż energia elektronów w plazmie wyładowania jarzeniowego prądu stałego (1-

2eV)  lub  wyładowania  jarzeniowego  o  częstotliwości  radiowej  (ok.  4  eV) [12].  Za 

pomocą  tej  metody  MWCVD  z  fulerenu  w  atmosferze  argonu  można  wytwarzać 

wysokiej jakości nanokrystaliczne powłoki diamentowe o chropowatości około 20 do 50 

nm.  Charakteryzują się  one  niskim  współczynnikiem  tarcia  porównywalnym  ze 

współczynnikiem tarcia naturalnego diamentu, który w parze trącej z kulkami Si3N4  w 

suchym  azocie  wynosił  0,04  a  w  powietrzu  0,12  [14]. Powłoki  DLC  otrzymywane 

23



metodą  MWCVD  w  niskiej  temperaturze  są  amorficzne.  Podwyższenie  temperatury 

podłoża w czasie procesu do około 900 ºC pozwala na otrzymanie powłok węglowych 

wykazujących lokalną krystalizację [17].

W metodzie PLD silnie zogniskowana wiązka laserowa pada na kolejne miejsca 

tarczy.  Część  energii  lasera  zostaje  zaabsorbowana  przez  tarczę,  co  prowadzi  do 

wzbudzenia  i  odparowania  części  materiału  podłoża w  miejscu  plamki  laserowej. 

Zachodzi  następnie  oddziaływanie  odparowanego materiału tarczy  z  wiązką  lasera  w 

wyniku  czego  następuje  wzrost  energii  odparowanej  materii.  W powstającej  strudze 

znajdują się atomy, elektrony, jony, klastery cząstek o wielkości mikrometrowej i krople 

cieczy. Do otrzymywania powłok diamentopodobnych metodą PLD korzysta się z tarczy 

grafitowej,  do  której  rozpylania  należy  zastosować  duże  gęstości  mocy.  Powłoki 

tworzące się po kondensacji z odparowanej laserowo strugi o niskiej energii mają niską 

twardość  i  zbudowane  są  z  grafitu.  Produktem plazmy laserowej  o  dużej  energii  są 

natomiast  powłoki  charakteryzujące  się  wysokimi  właściwościami  mechanicznymi  . 

Zawierają one nanokrystaliczne skupiska węgla o wiązaniach sp3 [27]. 

W  metodzie  HFCVD  plazma  generowana  jest  przez  elektrony  emitowane  z 

gorącego  włókna  wolframowego  podgrzanego  do  temperatury  powyżej  2300  K. 

Podgrzewane do temperatury 1000 – 1300 K jest również podłoże. Szybkość procesu 

wzrasta  jeżeli  dookoła  włókna  utrzymuje  się  wyładowanie  jarzeniowe.  Pomiędzy 

włóknem  a  podłożem  należy  utrzymywać  niewielką  odległość  (ok.  1  cm).  Ziarna 

diamentu otrzymywanego tą metodą mają tendencję do wzrostu w jednym kierunku. Ich 

orientacja zależy od orientacji ziaren w podłożu, na którym następuje wzrost powłoki. 

[14].Metodą  tą  można  otrzymywać  cienkie  płytki  polikrystalicznego  diamentu,  które 

mogą być mocowane przez lutowanie do powierzchni materiałów narzędziowych takich 

jak  na  przykład  węgliki  spiekane.  Technika  ta  polega  na  naniesieniu  powłoki 

diamentowej (o grubości nawet 0,2 mm) na powierzchnię metaliczną. W celu otrzymania 

płytek  o  odpowiedniej  geometrii  powłoka  jest  cięta  za  pomocą  lasera.  Po  pocięciu 

metalowe podłoże zostaje rozpuszczone. Uzyskujemy w ten sposób diament w postaci 

płytek o praktycznie dowolnej geometrii [8].

 W metodzie Arc CVD plazma jest  generowana w wyładowaniu łukowym. W 

warunkach  wyładowania  łukowego  następuje  całkowity  rozkład  cząsteczek  wodoru  i 
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cząstek  węglowych  które  są  błyskawicznie  transportowane  do  ogrzanej  powierzchni 

substratu. Dzięki temu nie ulegają one rekombinacji lub reakcjom homogenicznym w 

plazmie. Metoda charakteryzuje się dużą szybkością osadzania powłok diamentowych 

(200 μm/min)[14].

Plazma  w  metodzie RFCVD  jest  otrzymywana w  komorze  roboczej  pod 

obniżonym ciśnieniem gazu w wyniku dostarczenia energii z generatora o częstotliwości 

radiowej (na ogół 13,56 MHz). W plazmie wyładowania jarzeniowego o częstotliwości 

radiowej praktycznie tylko elektrony nadążają za zmianami pola elektrycznego. Plazma 

ta  składa się  ze  względnie  nieruchomych jonów zanurzonych „w morzu” elektronów 

poruszających się od jednej do drugiej  elektrody. Prawie całe napięcie przyłożone do 

elektrod  odkłada  się  w warstwie  znajdującej  się  w ich bezpośrednim sąsiedztwie.  W 

strukturze  wyładowania  ciemnia  katodowa  występuje  więc  przy  obydwu elektrodach 

[12].  Zastosowanie metody RFCVD stwarza możliwość obniżenia temperatury procesu 

syntezy  powłok  diamentowych  lub  diamentopodobmych  w  porównaniu  z  metodą 

MWCVD  [17]. Metodą  tą  można  wytwarzać  amorficzne powłoki  węglowe 

charakteryzujące się bardzo dużą twardością rzędu 9000 HV [14]. Z atmosfery złożonej z 

metanu w plazmie RF można wytwarzać diamentopodobne powłoki węglowe na ostrzach 

narzędzi  skrawających,  które  zmniejszają  skłonność  do  powstawania  narostu  oraz 

zwiększają  ich  trwałość  o  około  30%.  Metodą  RFCVD  z  plazmy  metanowej  przy 

ciśnieniu 8 Pa i  potencjale polaryzacji 900 V otrzymano powłokę nanokrystalicznego 

diamentu  na  podłożu  ze  stopu  Ti6Al4V.  Była  ona  jednorodna  i  miała  grubość  300 

nm[17].  Metodą  RF  CVD  z  atmosfery  złożonej  z  metanu  na  powierzchni  krzemu 

umieszczonego na stoliku chłodzonym wodą otrzymywane są powłoki DLC o grubości 

około 150 nm, zbudowane z kulistych wydzieleń węglika tytanu osadzonych w osnowie 

węgla amorficznego. Źródłem atomów tytanu jest tytanowa katoda rozpylana w procesie 

impulsowego,  reaktywnego  rozpylania  magnetronowego  prowadzonego  w  polu 

elektrycznym o częstotliwości radiowej. W czasie procesu rozpylania magnetronowego 

powstają  wydzielenia  węglików  tytanu,  które  osadzają  się  następnie  na  powierzchni 

substratu umieszczonego na ujemnie spolaryzowanej elektrodzie.  Cząstki węgla, które 

nie zostają spożytkowane w czasie  procesu reaktywnego rozpylania magnetronowego 

tworzą na powierzchni podłoża warstwę węgla [18]. 
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Do  otrzymywania  powłok  węglowych  wykorzystywane  są  także  techniki 

hybrydowe,  w  których  stosowane  się  dwie  częstotliwości  wzbudzenia  plazmy: 

częstotliwość radiowa (13,56 MHz) i  częstotliwość mikrofalowa (2,45 GHz).  Plazma 

generowana w ten sposób charakteryzuje się unikalnymi właściwościami niespotykanymi 

w konwencjonalnych systemach MW czy RF.  Właściwości  te  wynikają  z  połączenia 

plazmy  mikrofalowej  charakteryzującej  się się  wysokim  stopniem  jonizacji  i  dużą 

gęstością  cząstek  aktywnych  oraz  plazmy częstotliwości  radiowej,  która „kontroluje” 

strumień i energię cząstek [20].
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2.4. Właściwości i zastosowania powłok diamentopodobnych

„Warstwami  węglowymi”nazywamy  powłoki,  które  zawierają  pewną  ilość 

atomów węgla o hybrydyzacji sp3 (typowych dla diamentu). Oprócz nich można także 

spotkać  inne  „fazy”  węgla,  takie  jak  na  przykład  grafit,  karbin  lub  nanorurki.  W 

zależności od ilości węgla o hybrydyzacji sp3 oraz wielkości ziaren diamentu budującego 

powłokę  mówi  się  o  warstwach nanokrystalicznego diamentu  (NCD -  nanocrystaline 

diamond)  lub  warstwach  węgla  diamentopodobnego  (DLC  -  diamond-  like  carbon). 

Powłoki nanokrystalicznego diamentu charakteryzują się większym niż 90% udziałem 

węgla  o  hybrydyzacji  sp3 oraz  znacznym  udziałem  ziaren diamentu  [18]. 

Diamentopodobne powłoki  węglowe są  zbudowane  z  mieszaniny fazy  krystalicznej  i 

amorficznej przy czym udział węgla o hybrydyzacji sp3 charakterystycznej dla diamentu 

jest dużo mniejszy niż w przypadku powłok NCD [14]. Właściwości powłok węglowych 

są silnie związane z ilością węgla o hybrydyzacji sp3 wchodzącego w skład warstwy [18]. 

Porównanie właściwości węgla diamentopodobnego i diamentu zostało przedstawione w 

tabeli 3.

Tabela 3: Właściwości węgla diamentopodobnego i diamentu w temperaturze 300 K[16]
Właściwości Węgiel diamentopodobny Diament

C-hybrydyzacja ~68% sp3, ~30% sp2, ~2% sp1 100% sp3

Gęstość (g/cm3) 1,5 – 1,8 3,15

Twardość Knoopa (GPa) 12,5 – 16.5 110 (110)

Zawartość wodoru (% at) 13 - 38 0,1 – 1,0

Oporność elektryczna (Ωcm) 103 1016

Diamentopodobne  powłoki  węglowe  ze  względu  na  specyficzne  właściwości 

znajdują  zastosowanie  w  dziedzinach  techniki  takich  jak  obróbka  skrawaniem, 

elektronika  lub  medycyna  [20].  Powłoki  DLC  charakteryzują  się  dużą twardością, 

obojętnością  chemiczną,  wysokim  współczynnikiem  załamania  światła,  szerokim 

pasmem  energii  wzbronionych  i dobrą  przepuszczalnością  promieniowania 

podczerwonego. Przewodność elektryczna powłok DLC zależy od zawartości wodoru co 

najprawdopodobniej jest związane ze zmianą stosunku liczby różnie zhybrydyzowanych 

atomów węgla  [14].  Powłoki  DLC charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia 

oraz dobrą adhezją do krzemu, kwarcu, żelaza i stali odpornej na korozję [17]. W próżni 

powłoki diamentopodobne mają właściwości trybologiczne zbliżone do diamentu.  Pod 
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ciśnieniem  10-4 Pa  ich  współczynnik  tarcia  wynosi  od  0,007  do  0,4.  W warunkach 

wilgoci  ich  właściwości  trybologiczne  ulegają  pogorszeniu.  Pod  ciśnieniem 

atmosferycznym w powietrzu  o  wilgotności  względnej  20 do 60% współczynnik  ten 

waha się od 0,05 do 1. Właściwości trybologiczne powłok diamentopodobnych wynikają 

z  ich  wysokiej  twardości  oraz  skłonności  do  tworzenia  warstwy  pośredniej  o  małej 

wytrzymałości  na  ścinanie,  która  powstaje  w  czasie  tarcia.  Efektywność  warstwy 

pośredniej sprzyjającej smarowaniu w czasie tarcia w atmosferze pozbawionej wilgoci 

lub tlenu można zwiększyć przez zwiększenie zawartości wodoru w powłoce [7]. Niska 

temperatura  procesu  nanoszenia  powłok  diamentopodobnych powiększa  obszar 

potencjalnych zastosowań.  Można  nimi pokrywać tworzywa sztuczne i inne materiały 

nie  odporne  na  działanie  wysokich  temperatur  [17].  Naniesione  na  powierzchnię 

poliwęglanu  poprawiają  jego  odporność  na  degradację  wywołaną  promieniowaniem 

gamma. Powłoki  DLC stosuje się do polepszenia właściwości tribologicznych głowic 

magnetowidowych  [14] oraz w aplikacjach tribologicznych jako części maszyn  [8].  Są 

one również stosowane jako powłoki o minimalnym współczynniku tarcia na elementy 

silnika  spalinowego.  Szacuje  się,  że  ich zastosowanie  wraz  ze  specjalnym  olejem 

pozwoli zmniejszyć tarcie o 40 % i zwiększy trwałość silnika o połowę. Cienkie powłoki 

diamentopodobne o grubości < 50 nm są stosowane na pokrycia ochronne w twardych 

dyskach i innych nośnikach informacji. Powłoki te dzięki dużej twardości i odporności 

chemicznej  zwiększają  trwałość  dysków,  a  dzięki  odpowiednim  właściwościom 

optycznym  zapewniają  dobrą  transmisję  światła  również  w  ultrafiolecie  [17]. 

Zastosowanie  powłok  DLC  na  pokrycia antyrefleksyjne  w  laserach  i  ogniwach 

słonecznych prowadzi do zwiększenia sprawności tych urządzeń. Ze względu na wysoką 

twardość,  dobre  właściwości  tribologiczne,  odporność  na  korozję  oraz  tolerancję 

ludzkiego organizmu na obecność powłok DLC, materiał ten może być stosowany jako 

warstwy  ochronne  różnego  rodzaju  implantów [8]. Warstwy  diamentopodobne  są 

stosowane  jako  pokrycia  elementów  metalowych  implantów  dla  kardiochirurgii  i 

ortopedii  [7].  Powłoki  DLC  sprawdziły  się  jako  pokrycia  układu  główka-panewka 

endoprotezy stawu biodrowego. Dzięki poprawie właściwości trybologicznych pozwoliły 

na  znacznie  zwiększenie  okresu  trwałości  endoprotezy.  Ze  względu  na  to,  że 

charakteryzują się dużą biozgodnością i nietrombogennością są stosowane jako pokrycia 

stentów  wieńcowych  ze  stali  odpornej  na  korozję.  [17] Parametry  pokryć  takie  jak 
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gładkość,  mikrostruktura,  właściwości  elektryczne  i  energia  powierzchniowa  mają 

wpływ na zachowanie komórek będących w kontakcie z powłoką diamentopodobną. W 

przypadku powłok DLC parametry te mogą być modyfikowane przez zmianę warunków 

syntezy,  co daje możliwość wytwarzania pokryć o odpowiednich właściwościach  [7]. 

Procesy  modyfikacji  mogą  być  realizowane  przez  obróbkę  wytworzonych  wcześniej 

powłok,  syntezę  warstw gradientowych  lub  przez  domieszkowanie  [18] Właściwości 

powłok DLC mogą być modyfikowane przez  wprowadzenie  pierwiastków takich jak 

wodór, azot, krzem, fluor  [7], siarka, tytan lub wolfram [18].  Pierwiastki te mogą mieć 

wpływ na  zmianę  stanu naprężeń  w  warstwie,  współczynnika  tarcia  [7] lub  mogą 

wpływać  na  poprawę  adhezji  powłok  DLC  [18].  Wprowadzenie  pewnej  ilości  azotu 

prowadzi  do  zredukowania  naprężeń  w  warstwie,  osłabia  odporność  chemiczną  i 

zmniejsza szybkość wzrostu powłoki węglowej [21]. Właściwości powłok węglowych 

ulegają również zmianie w wyniku zastosowania  do ich syntezy różnych źródeł węgla 

[7].  Na strukturę i właściwości warstw węglowych ma także wpływ rodzaj podłoża na 

którym są  one wytwarzane.  Warstwy węglowe otrzymane na stali  ANSI 316 L mają 

zupełnie inną strukturę niż te wytworzone na tytanie [20].
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3. Stosowane metody badań

3.1. Badanie topografii powierzchni z pomocą skaningowego mikroskopu 

elektronowego

Działanie  skaningowego  mikroskopu  elektronowego  opiera  się  na  analizie 

powierzchni  próbki  przez  silnie  zogniskowaną wiązkę  elektronów,  przesuwającą  się 

[skanującą] po badanej powierzchni. Skaningowy mikroskop elektronowy charakteryzuje 

się  dużą zdolnością  rozdzielczą  (od  0,5  do  10  nm) oraz  dużą głębią ostrości 

umożliwiającą  badanie  rozwiniętych powierzchni  zarówno przy  dużych jak  i  małych 

powiększeniach [24]. 

Rysunek 10: Skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI C-3500N [23]

Za  pomocą  skaningowego  mikroskopu  elektronowego  zbadano  topografię 

powierzchni próbek wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V po operacji szlifowania, po 

procesie  azotowania  jarzeniowego  oraz  po  otrzymaniu  na  ich  powierzchni  powłok 

diamentopodobnych.
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3.2. Badanie topografii powierzchni za pomocą profilometru optycznego

Profilometr  optyczny  służy  do  obrazowania  i  charakteryzowania  powierzchni 

materiałów. Jego działanie opiera się na zjawisku interferencji  światła – obrazowaniu 

prążków interferencyjnych [25].

Rysunek 11: Profilometr optyczny Veeco wyko NT9300 [25]

Za pomocą  profilometru  optycznego  Veeco  wyko  NT9300 zbadano topografię 

powierzchni próbek wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V po operacji szlifowania, po 

procesie  azotowania  jarzeniowego  oraz  po  otrzymaniu  na  ich  powierzchni  powłok 

diamentopodobnych.
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3.3. Wyznaczanie adhezji cienkich warstw

Adhezję powłok węglowych do podłoża wyznaczono metodą rysy (scratch test). 

Metoda ta polega na przeciąganiu po warstwie diamentowego zaokrąglonego na końcu 

rylca, na który działa rosnące obciążenie. Rylec przebija i oddziela warstwę od podłoża 

przy pewnym krytycznym obciążeniu. Wartość obciążenia, przy którym rozpoczyna się 

odrywanie warstwy jest miarą adhezji warstwy do podłoża [3]. 

Rysunek 12: Schemat urządzenia do badania adhezji metodą rysy[3]

32



3.4. Badanie składu chemicznego

Analizę  składu  chemicznego powłok  węglowych  przeprowadzono  za  pomocą 

spektroskopu  Ramana.  Umożliwia  ona  analizę  zawartości  poszczególnych  układów 

atomowych w bardzo małych preparatach o  masie  kilku  miligramów. Metoda  ta  jest 

oparta na  pomiarze  charakterystycznego  rozpraszania  światła.  Spektroskopy  Ramana 

działają w oparciu o tzw. ramanowskie zjawisko rezonansowe. Polega ono na tym, że 

natężenie  promieniowania  rozproszonego  ramanowsko  wzrasta  intensywnie,  gdy 

częstotliwość promieniowania padającego na próbkę zbliża się do charakterystycznej dla 

danego układu atomów częstotliwości promieniowania wzbudzenia.  Wynik badania jest 

przedstawiony  w  postaci  widma  w  funkcji  liczby  falowej.  Widmo  Ramana  oraz 

położenia  pików  charakterystyczne  dla  konkretnych  układów  atomów  zostały 

przedstawione na rysunku 13 [26]. 

Interpretacja Położenie piku Ramana [cm-1] Rodzaj wiązań

Nanokrystaliczny diament 1139 σsp3

Diament 1332 σsp3

Nanokrystaliczny diament 1444 σsp3

Karbin 1528 σsp1

Drobnokrystaliczny grafit 1600 σsp2

Rysunek 13: Widmo Ramana charakterystyczne dla warstw węglowych [26]
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4. Wyniki badań i ich dyskusja

4.1. Przygotowanie próbek

Powłoki węglowe były nanoszone na powierzchnię próbek wykonanych ze stopu 

tytanu Ti6Al4V w stanie wyjściowym oraz po procesie azotowania jarzeniowego. Próbki 

były szlifowane za pomocą papierów ściernych o gradacji  80,  240,  400,  800 i  1000. 

Połowa  próbek  została  poddana  procesowi  azotowania  jarzeniowego  w  piecu 

przedstawionym na  rysunku  14.  Parametry  procesu  azotowania  jarzeniowego  zostały 

przedstawione w tabeli 4. 

Tabela 4: Parametry procesu azotowania jarzeniowego.
Atmosfera 
[ml/min]

Temperatura 
[ºC]

Ciśnienie[mBar] Czas [h]

80 N2 800 1,2 4

Rysunek  14: Urządzenie  laboratoryjne  do  azotowania  jarzeniowego  tytanu  i  jego  
stopów[23]
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4.2. Synteza diamentopodobnych powłok węglowych metodą RFCVD

4.2.1 Wstęp

Do  syntezy  diamentopodobnych  powłok  węglowych  zastosowano  metodę 

RFCVD.  Procesy  prowadzono  za  pomocą  urządzenia  MicroSys  400  (rys.  15)  do 

chemicznego  osadzania  powłok  z  fazy  gazowej  udziałem  plazmy  wyładowania 

mikrofalowego  lub  wyładowania  jarzeniowego  o  częstotliwości  radiowej 

(MW+RFCVD). Na podłoża zastosowano 2 rodzaje materiałów: stop tytanu Ti6Al4V w 

stanie  wyjściowym  i  po  procesie  azotowania  jarzeniowego.  Przeprowadzono  56 

procesów syntezy powłok węglowych. 

Rysunek  15: Piec do chemicznego osadzania powłok z fazy gazowej udziałem plazmy  
wyładowania mikrofalowego lub wyładowania jarzeniowego o częstotliwości radiowej  
MicroSys 400
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4.2.2. Analiza parametrów syntezy powłok diamentopodobnych metodami RFCVD i 
MWCVD.

Przeanalizowano  kilkadziesiąt  artykułów,  w  których  opisane  zostały  próby 

syntezy  powłok  węglowych  metodami  RFCVD  lub  MWCVD.  Analiza  literatury 

wykazała, że warunki procesów wytwarzania powłok węglowych są bardzo różne. Próby 

syntezy powłok diamentopodobnych były prowadzone pod różnymi ciśnieniami i przy 

różnych temperaturach podłoża. Powłoki otrzymywano głównie na powierzchni krzemu. 

Do otrzymania plazmy używane były urządzenia o różnej budowie. Wszystkie procesy 

„łączył”  skład  atmosfer,  w  których  zawsze  były  obecne  związki  węgla  oraz  gazy 

„pomocnicze” takie jak wodór, azot, argon lub hel. 

Zastosowanie opisanych w literaturze warunków syntezy,  ze względu na różne 

konstrukcje urządzeń nie gwarantuje otrzymania powłok o identycznych właściwościach. 

Duży wpływ na jakość powstających powłok węglowych mogą mieć nie tylko warunki 

ich syntezy, ale również rodzaj podłoża, na które są one nanoszone. Nie można więc 

zagwarantować,  że  za  pomocą  parametrów  wykorzystanych  do  otrzymania  powłoki 

węglowej na podłożu wykonanym z monokrystalicznego krzemu otrzymamy powłokę o 

identycznych właściwościach na powierzchni tytanu. 

Tabela  5: Parametry  procesów,  w  których   prowadzono  syntezę  diamentopodobnych  
powłok węglowych metodą RFCVD
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Gazy

[39] 1.33 15 20 5 80 25

[19] 5 90 150
[21] 0,533 60 80 10 20 80 25 Ti6Al4V

[21] 0,533 60 75 10 85 80 25 Ti6Al4V

[40] 20 100- 500 25

[41] 0,9 100 100

Ź
ródło

C
iśnienie 
[m

B
ar]

C
zas [m

in]

M
oc [W

]

 N
apięcie 

polaryzacji 
[V

]

T
em

peratura 
[ºC

]

P
odłoże

Ar 
[sccm]

CH4 
[sccm]

N2 
[sccm]

H2 
[sccm]

He 
[sccm]

inne 
[sccm]

25 - 
200

Si 
(100)

0,027 
do 

0,067

Si 
(100)

Si 
(100)



Tabela  6: Parametry  procesów,  w  których   prowadzono  syntezę  diamentopodobnych 
powłok węglowych metodą MWCVD
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Gazy

[28] 0,6 280 10 500

[29] 60 1-2 1-2 300 -310

[30] 0,6 280 10 500 <100

[31] 0,55 60 10 3 280 500

[32] 40 60 5% 95% 1000 -260

[33] 40 60 5% 95% 1000 -260 600

[34] 1 30 200 5 800

[35] 0,6 10 600 Si

[36] 127 60% 1% 39%

[37] 27 120 2-4 2-3 300

[38] 40 200 5 1000

[39] 1,33 20 80 1000 20

[19] 30 90 900 PUR

[21] 0,4 30 225 20 600 Ti6Al4V

Ź
ródło

C
iśnienie 
[m

B
ar]

C
zas [m

in]

M
oc [W

]

 N
apięcie 

polaryzacji 
[V

]

T
em

peratura 
[ºC

]

Podłoże

Ar 
[sccm]

CH4 
[sccm]

N2 
[sccm]

H2 
[sccm]

He 
[sccm]

inne 
[sccm]

0 do 
30

Si 
(100)

Si 
(111)

 10 
[C2H5OH]  

10 
[C10H16O]

Si, 
kwarc

Si, 
kwarc

400, 
500, 
600, 
700.

 Si 
(100)

 Si 
(100)
(111)

 20 
[C2H2]

0, -100, 
-150, 
-200

150 do 
250

16[O], 
10[H], 

10C2H5OH

900 
do 

1300

370, 
470, 
530

Si 
(100),  

SiC

130 do 
135

100, 
200

0,5 do 
1,1

10  
[C2H4]

-375 do 
-550

Si 
(100)

3 SiH4  
130 NH3 



4.2.3. Wytwarzanie powłok

Początkowo  nie  uzyskiwano  pełnej  powtarzalności  prowadzonych  procesów. 

Oznacza to, że za pomocą tych samych parametrów zastosowanych w czasie syntezy nie 

zawsze otrzymywano powłoki o podobnych właściwościach. Aby uzyskać powtarzalność 

dopracowano sposób przygotowywania  powierzchni próbek,  czynności wykonywane w 

początkowym etapie procesu  oraz  wydłużono  czas od zakończenia procesu do wyjęcia 

próbek  z  pieca.  Przed  każdym  procesem  piec  był  czyszczony  za  pomocą  plazmy 

otrzymanej w atmosferze tlenu a następnie w atmosferze złożonej z mieszaniny argonu i  

wodoru (tabela 7). 

Tabela7: Parametry procesu czyszczenia komory pieca

Dzięki takiemu postępowaniu procesy prowadzono w czystej komorze, w której nie było 

pozostałości związków węgla ani gazów zaadsorbowanych na powierzchni ścian komory 

w  czasie  poprzednich  eksperymentów. Próbki  były  odtłuszczane  przez  10  minut  za 

pomocą  myjki  ultradźwiękowej  w  acetonie.  Umieszczano  je  następnie  w  piecu  i 

układano na stoliku tak jak na rysunku 16. 

Rysunek 16: Sposób ułożenia próbek na stoliku
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RF MW

Ar Moc [W] Moc [W]

1 0,05 30 70 600 880 1000
2 0,05 10 50 50 600 525 1000

E
ta

p

Ciśnienie 
[mBar]

Czas 
[min]

Przepływ gazów 
[sccm]

O2 H2
Napięcie 

[V]



Po ułożeniu próbek piec zamykano i odpompowywano przez około 15 minut do ciśnienia 

około  1x10-5 mBar.  Po  odpompowaniu  powierzchnie  próbek  oczyszczano w plazmie 

wyładowania jarzeniowego o częstotliwości radiowej (tabela 8). 

Tabela 8: Parametry czyszczenia próbek przed procesem syntezy powłok węglowych

Przeprowadzano  następnie  powolną  zmianę  składu  atmosfery,  po  której  w  piecu 

uzyskiwano warunki, w których miała być prowadzona synteza powłok węglowych. Po 

zakończeniu  procesu  syntezy  próbki  pozostawiano  w piecu  gdzie  stygły  powoli  pod 

ciśnieniem  około  1x10-3 mBar  przez  około  24  godziny.  Po  wprowadzeniu  takiej 

procedury postępowania za każdym razem, przy tych samych parametrach uzyskiwano 

powłoki o podobnych właściwościach. 

Ze względu na dużą różnorodność warunków syntezy postanowiono sprawdzić 

czy po zastosowaniu kilku wariantów parametrów procesów skopiowanych z różnych 

publikacji  uda się  uzyskać powłokę węglową o dobrej  przyczepności  do podłoża.  W 

czasie kilku eksperymentów przeprowadzonych w różnym czasie zarówno za pomocą 

starego jak i nowego generatora próbowano otrzymać powłoki węglowe w atmosferze 

składającej się głównie z wodoru lub z czystego metanu (tabela 9). 

Tabela  9: Parametry procesów, w których  próbowano otrzymać powłoki węglowe w 
atmosferze składającej się głównie z wodoru lub z czystego metanu
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RF

Ar Moc [W]

0,05 10 70 600 500

Ciśnienie 
[mBar]

Czas 
[min]

Przepływ gazów 
[sccm]

Napięcie 
[V]

RF

Ar Moc [W] Napięcie [V]

1 0,05 15 20 80 5 250 300 26
2 0,05 10 90 150 190 30
3 0,02 15 40 500 550 20

30 0,015 60 10 100 10 507 676 20
47 0,01 15 100 500 607 100
49 0,01 15 20 70 500 641 29

p
ro

ce
s

Ciśnienie 
[mBar]

Czas 
[min]

Przepływ gazów 
[sccm] temperatura 

[ºC]
CH4 H2 N2



W wyniku tych  procesów na  powierzchni  próbek nie  otrzymywano żadnych powłok 

(prawdopodobnie  były  bardzo  „cienkie”) albo otrzymywano  powłoki,  które  w  ciągu 

kilku godzin lub po kilku dniach po wyjęciu z pieca „zmieniały się”  w proszek.  Na 

rysunku 17 przedstawiono zdjęcia złuszczonych powłok otrzymanych w procesach 47 i 

49.

Rysunek 17: „Złuszczone” powłoki węglowe otrzymane w procesach 47 i 49 na stopie  
tytanu Ti6Al4V (1) oraz na stopie tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego  
(2)

Powłoki  węglowe  o  najlepszej  adhezji  do  powierzchni  tytanu  w  stanie 

wyjściowym oraz po procesie azotowania jarzeniowego otrzymano po raz pierwszy w 

procesie 5. Powłoka węglowa otrzymana w tym procesie charakteryzowała się bardzo 

dobrą  przyczepnością  do  podłoża  zaraz  po  wyjęciu  z  pieca.  Niestety  po  kilkunastu 

minutach od wyjęcia jej z próżni właściwości warstwy uległy znacznemu pogorszeniu. W 

czasie dalszych prac próbowano zmodyfikować parametry procesu 5. Skupiano się na 

sprawdzaniu wpływu zmian różnych parametrów na jakość powłok otrzymywanych w 

niskiej  temperaturze w atmosferze azotu i  metanu. Próbowano zbadać wpływ zmiany 

ciśnienia, czasu procesu, mocy generatora oraz temperatury podłoża. Nie można jednak 

wyciągnąć  jednoznacznych  wniosków  na  temat  wpływu  zbadanych  parametrów  na 

właściwości powłok węglowych. Przeprowadzono bowiem jedynie 56 eksperymentów. 
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Wszystkie  z  nich  powinny  zostać  powtórzone  kilka  razy,  co  pozwoliło  by  na 

potwierdzenie  czy  w  danych  warunkach  zawsze  powstają  powłoki  o  takich  samych 

właściwościach. Jednocześnie należy pamiętać, że zmiana jednego z parametrów może 

powodować zmianę wpływu innych parametrów. 

Parametry  procesów,  w  których  badano  wpływ  mocy  generatora  na  jakość 

tworzącej  się  powłoki  przedstawiono  w  tabeli  10.  Najlepszymi  właściwościami 

charakteryzowały  się  powłoki  otrzymane w procesach 5 i  12 przy  największej  mocy 

generatora. Zdjęcia powłok otrzymanych w czasie procesów 5 i 12 zostały przedstawione 

na rysunku 18. Pozostałe powłoki „zmieniły się” w proszek po kilkunastu minutach lub 

kilku dniach od wyjęcia z próżni. 

Tabela  10: Parametry procesów, w których  badano wpływ mocy generatora na jakość  
powłoki węglowej

Rysunek 18: Powłoki węglowe otrzymane w procesach 5 i 12 na stopie tytanu Ti6Al4V  
(1) oraz na stopie tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego (2)

41

RF

CH4 N2 Moc [W] Napięcie [V]

8 0,03 30 100 20 100 210 35
7 0,03 30 100 20 200 320 30
6 0,03 30 100 20 300 400 40

12 0,03 30 100 20 500 630 60
5 0,03 30 100 20 600 540 36
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Parametry procesów, w których badano wpływ ciśnienia na jakość tworzącej się 

powłoki  przedstawiono  w  tabeli  11. Zdjęcia  powłok  otrzymanych  w  czasie  tych 

procesów zostały przedstawione na rysunku 19 i 20. Powłoki otrzymane w procesach 50, 

51 i 52 charakteryzowały się dobrą przyczepnością do podłoża po wyjęciu ich z próżni. 

Niestety  po  kilkunastu  minutach  ich  właściwości  ulegały  znacznemu  pogorszeniu. 

Powłoka otrzymana w procesie 50, przy najniższym ciśnieniu zmieniła właściwości ale 

nie „złuszczyła się”. Powłoki węglowe otrzymane w procesach 51 i 52 „złuszczyły się” 

całkowicie po kilku godzinach przebywania „na powietrzu”(rys. 19 i 20). Na rysunku 21 

przedstawiona została struktura powłoki węglowej otrzymanej w procesie 52. Zdjęcie 

wykonano  kilkanaście  minut  po  wyjęciu  powłoki  z  próżni.  Na  zdjęciu  widać  liczne 

pęknięcia oraz odpadające „kawałki” materiału powłoki. 

Tabela  11: Parametry procesów, w których badano wpływ ciśnienia na jakość powłoki  
węglowej

Rysunek  19: Wygląd powłok węglowych otrzymanych w czasie  procesów 50 i  51 na  
powierzchni  stopu  tytanu Ti6Al4V (1)  oraz  na  powierzchni  stopu  tytanu Ti6Al4V po  
procesie azotowania jarzeniowego (2). Zdjęcia wykonane 24 godziny po wyjęciu próbek  
z próżni
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N2 Moc [W] Napięcie [V]

50 0,01 15 100 20 500 545 31
51 0,05 15 100 20 500 571 30
52 0,075 15 100 20 500 540 50
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Rysunek  20: Wygląd  powłok  węglowych  otrzymanych  w  czasie  procesu  52  na  
powierzchni  stopu tytanu  Ti6Al4V (1)  oraz  na  powierzchni  stopu tytanu  Ti6Al4V po  
procesie azotowania jarzeniowego (2)  5,  15 minut i  24 godziny po wyjęciu próbek z  
próżni

Rysunek 21: Wygląd powłoki węglowej otrzymanej w czasie procesu 52 na powierzchni  
stopu  tytanu  Ti6Al4V  po  procesie  azotowania  jarzeniowego.  Zdjęcie  wykonano  
kilkanaście minut po wyjęciu powłoki z próżni.
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Parametry procesów, w których badano wpływ temperatury na jakość tworzącej 

się  powłoki  przedstawiono  w  tabeli  12. Zdjęcia  powłok  otrzymanych  w czasie  tych 

procesów zostały przedstawione na rysunku 22 i 23. Powłoki otrzymane w procesach 38, 

39 i 44, w których stolik został nagrzany do temperatury 100, 200 i 400 ºC „złuszczyły 

się”  zanim zostały  wyjęte  z  próżni.  Warstwa  węglowa  otrzymana  w procesie  54,  w 

temperaturze  700  ºC charakteryzowała  się  doskonałą  przyczepnością  do  podłoża  po 

wyjęciu  z  pieca.  Po  kilku  godzinach „na  powietrzu” jej  właściwości  pogorszyły  się. 

Wysoka temperatura  podłoża może  ze  względu na  łatwiejszą  chemisorpcję  i  szybszą 

dyfuzję  sprzyjać  dobrej  adhezji  powłoki  do  podłoża.  Z  drugiej  jednak  strony 

podwyższenie  temperatury  może,  ze  względu  na  inne  wartości  współczynnika 

rozszerzalności  cieplnej  podłoża  i  warstwy węglowej  być powodem „odpryskiwania” 

powłoki po obniżeniu temperatury.

Tabela  12: Parametry  procesów,  w  których  badano  wpływ  temperatury  na  jakość  
powłoki węglowej

Rysunek 22: Wygląd powłok węglowych otrzymanych w czasie procesów 38 i 39 na 
powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V (1) oraz na powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V po 
procesie azotowania jarzeniowego (2). Zdjęcia wykonane 24 godziny po wyjęciu próbek 
z próżni
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N2 Moc [W] Napięcie [V]

38 0,075 15 100 20 507 608 100
39 0,075 15 100 20 507 615 200
44 0,075 15 100 20 500 625 400
54 0,075 15 50 10 500 383 700
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Rysunek  23: Wygląd powłok węglowych otrzymanych w czasie procesów 44 i  54 na  
powierzchni  stopu tytanu  Ti6Al4V (1)  oraz  na  powierzchni  stopu tytanu  Ti6Al4V po  
procesie azotowania jarzeniowego (2). Zdjęcia wykonane 24 godziny po wyjęciu próbek  
z próżni
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Do  dalszej  analizy  wybrano  powłoki  wykonane  w  czasie  procesów  50  i  54. 

Parametry  procesów  zostały  przedstawione  w  tabeli  13.  Zdjęcia  powłok  węglowych 

przedstawiono na rysunku  24. Zostały one wykonane  24 godziny po procesie syntezy. 

Przeprowadzono  analizę  przyczepności  powłok  węglowych metodą  rysy,  zbadano 

topografię powierzchni za pomocą profilometru optycznego i elektronowego mikroskopu 

skaningowego oraz skład chemiczny przy pomocy spektroskopu Ramana. 

Tabela 13: Parametry procesów 50 i 54

Rysunek 24: Powłoki węglowe otrzymane w procesie  50 i 54 na stopie tytanu Ti6Al4V 
(1) oraz na stopie tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego (2)
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50 0,01 15 100 20 500 545 31
54 0,075 15 50 10 500 383 700
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4.2.5. Topografia powierzchni

Topografię  powierzchni  stopu  tytanu  Ti6Al4V oraz  stopu  tytanu  Ti6Al4V po 

procesie  azotowania  jarzeniowego  przed  i  syntezie  powłok  węglowych  zbadano  za 

pomocą  profilometru  optycznego  oraz  skaningowego  mikroskopu  elektronowego. 

Chropowatości powierzchni badanych materiałów zostały przedstawione w tabeli 13. Z 

przedstawionych  badań  wynika,  że  powłoka  węglowa  wytworzona  w  procesie  54 

obniżyła chropowatość powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V i powierzchni stopu tytanu 

Ti6Al4V  po  procesie  azotowania  jarzeniowego.  Wytworzenie  powłoki  węglowej  w 

procesie  50  na  powierzchni  stopu  Ti6Al4V  miało  minimalny  wpływ  na  zmianę 

chropowatości. Natomiast w przypadku stopu tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania 

jarzeniowego  wytworzenie  powłoki  węglowej  w  czasie  procesu  50  było  powodem 

wzrostu chropowatości powierzchni badanego materiału.

Tabela 13: Chropowatość powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V oraz stopu tytanu Ti6Al4V  
po procesie azotowania jarzeniowego przed i syntezie powłok węglowych

Chropowatość 
Ra [nm]

Stop tytanu  Ti6Al4V 245

Stop tytanu Ti6Al4V z wytworzoną w procesie 50 powłoką węglową 238

Stop tytanu Ti6Al4V z wytworzoną w procesie 54 powłoką węglową 191

Stop tytanu Ti6Al4V azotowany jarzeniowo 127

Stop tytanu Ti6Al4V azotowany jarzeniowo z wytworzoną w procesie 50 
powłoką węglową

204

Stop tytanu Ti6Al4V azotowany jarzeniowo z wytworzoną w procesie 54 
powłoką węglową

105
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Na rysunkach 25 i 26 przedstawiono obrazy topografii powierzchni stopu tytanu 

Ti6Al4V. Wyraźnie widoczne są rysy będące pozostałością po szlifowaniu za pomocą 

papierów ściernych o gradacji 80, 240, 400, 800 i 1000. 

Rysunek 25: Topografia powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V, profilometr optyczny

Rysunek  26: Powierzchnia stopu tytanu Ti6Al4V.  Skaningowy mikroskop elektronowy  
powiększenie 1000x
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Na rysunkach 27 i 28 przedstawiono obrazy powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V po 

procesie azotowania jarzeniowego. Nie widać śladów po rysach będących pozostałością 

po  operacji  szlifowania,  które  widoczne  są na  powierzchni  materiału  w  stanie 

wyjściowym (rys. 25 i 26).

Rysunek  27: Topografia  powierzchni  stopu  tytanu  Ti6Al4V  po  procesie  azotowania  
jarzeniowego. Profilometr optyczny

Rysunek 28: Powierzchnia stopu tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego.  
Skaningowy mikroskop elektronowy powiększenie 1000x
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Na  rysunkach  29 i  30 przedstawiono  obrazy topografii powierzchni powłoki 

węglowej otrzymanej w procesie 50 na stopie tytanu Ti6Al4V.

Rysunek  29: Topografia powierzchni powłoki węglowej otrzymanej w procesie 50 na  
stopie tytanu Ti6Al4V. Profilometr optyczny.

Rysunek 30: Powierzchnia powłoki węglowej otrzymanej w procesie 50 na stopie tytanu  
Ti6Al4V . Skaningowy mikroskop elektronowy powiększenie 1000x.
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Na  rysunkach  31 i  32 przedstawiono  obrazy topografii powierzchni powłoki 

węglowej otrzymanej w procesie  50 na stopie tytanu  Ti6Al4V po procesie azotowania 

jarzeniowego.

Rysunek  31: Topografia powierzchni powłoki węglowej otrzymanej w procesie 50 na  
stopie tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego. Profilometr optyczny.

Rysunek 32: Powierzchnia powłoki węglowej otrzymanej w procesie 50 na stopie tytanu  
Ti6Al4V  po  procesie  azotowania  jarzeniowego.  Skaningowy  mikroskop  elektronowy  
powiększenie 1000x.
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Na rysunkach  33 i  34 przedstawiono obrazy  topografii  powierzchni  powłoki 

węglowej otrzymanej w procesie 54 na stopie tytanu Ti6Al4V.

Rysunek  33: Topografia powierzchni powłoki węglowej otrzymanej w procesie 54 na  
stopie tytanu Ti6Al4V. Profilometr optyczny.

Rysunek 34: Powierzchnia powłoki węglowej otrzymanej w procesie 54 na stopie tytanu  
Ti6Al4V. Skaningowy mikroskop elektronowy powiększenie 1000x.
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Na rysunkach  35 i  36 przedstawiono  obrazy topografii powierzchni powłoki 

węglowej otrzymanej w procesie  54 na stopie tytanu  Ti6Al4V po procesie azotowania 

jarzeniowego. 

Rysunek  35: Topografia powierzchni powłoki węglowej otrzymanej w procesie 54 na  
stopie tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego. Profilometr optyczny.

Rysunek 36: Powierzchnia powłoki węglowej otrzymanej w procesie 54 na stopie tytanu 
Ti6Al4V po  procesie  azotowania  jarzeniowego.  Skaningowy  mikroskop  elektronowy 
powiększenie 1000x.
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4.2.4. Przyczepność powłok

Na rysunkach 37  i  38 przedstawione  zostały  wyniki  badania  przyczepności 

powłoki  węglowej  otrzymanej w  procesie  50 do  podłoża  ze  stopu  tytanu  Ti6Al4V. 

Miękkie  podłoże  tytanowe  znajdujące  się  pod  powłoką  węglową  ulega  łatwemu 

odkształceniu.  Wskutek tego cienka powłoka węglowa łatwo pęka i  traci  adhezję  do 

podłoża. 

Rysunek 37: Wyniki badania przyczepności powłoki węglowej otrzymanej w procesie 50  
do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V
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Rysunek 38: Wyniki badania przyczepności powłoki węglowej otrzymanej w procesie 50  
do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V
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Na  rysunkach 39  i  40 przedstawione  zostały  wyniki  badania  przyczepności 

powłoki węglowej  otrzymanej w procesie  50 do podłoża ze stopu  tytanu Ti6Al4V po 

procesie azotowania jarzeniowego.  Pod powłoką węglową znajduje się twarda warstwa 

azotków tytanu. Zniszczenia adhezyjne powłoki węglowej pojawiają się już na samym 

początku badania.  Wskazuje to  na  niską adhezję powłoki  do podłoża.  Należy jednak 

zauważyć że powłoka nie traci adhezji do podłoża na całej szerokości „zarysowania”.  

Powłoka węglowa może w tym przypadku odgrywać rolę smaru. Tym można tłumaczyć 

niską wartość współczynnika tarcia i siły tarcia.

Rysunek 39: Wyniki badania przyczepności powłoki węglowej otrzymanej w procesie 50  
do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego
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Rysunek 40: Wyniki badania przyczepności powłoki węglowej otrzymanej w procesie 50  
do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego

57



Na  rysunkach 41  i  42 przedstawione  zostały  wyniki  badania  przyczepności 

powłoki  węglowej  otrzymanej w  procesie  54 do  podłoża  ze  stopu  tytanu  Ti6Al4V. 

Podobnie jak w przypadku powłoki otrzymanej w procesie 50 (rys. 38) miękkie podłoże 

tytanowe znajdujące się pod powłoką węglową ulega łatwemu odkształceniu. Wskutek 

tego „cienka” powłoka węglowa łatwo pęka i traci adhezję do podłoża. 

Rysunek 41: Wyniki badania przyczepności powłoki węglowej otrzymanej w procesie 54  
do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V
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Rysunek 42: Wyniki badania przyczepności powłoki węglowej otrzymanej w procesie 54  
do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V
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Na  rysunkach 43  i  44 przedstawione  zostały  wyniki  badania  przyczepności 

powłoki węglowej  otrzymanej w procesie  54 do podłoża ze stopu  tytanu Ti6Al4V po 

procesie azotowania jarzeniowego.  Pod powłoką węglową znajduje się twarda warstwa 

azotków  tytanu.  Zniszczenia  adhezyjne  pojawiają  się  po  przekroczeniu  obciążenia 

wgłębnika  siłą  6  N.  Wskazuje  to  na  poprawę  przyczepności  powłoki  do  podłoża. 

Współczynnik tarcia i  siła tarcia rosną po przekroczeniu siły 8 N i całkowitej utracie 

adhezji  warstwy węglowej  do podłoża.  Duży wpływ na przyczepność powłoki  mogą 

mieć liczne pęknięcia widoczne na obrazie powłoki węglowej (rys. 44).

Rysunek 43: Wyniki badania przyczepności powłoki węglowej otrzymanej w procesie 54  
do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego

1.
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Rysunek 44: Wyniki badania przyczepności powłoki węglowej otrzymanej w procesie 54  
do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego
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4.2.6. Skład chemiczny

Na  rysunku  45 przedstawiono  wynik  analizy  składu chemicznego powłoki 

węglowej  otrzymanej w  procesie  50 na  powierzchni  stopu  tytanu  Ti6Al4V. Analizę 

przeprowadzono za  pomocą  spektroskopu  Ramana.  Stosunek  intensywności  pików 

promieniowania rozproszonego ramanowsko charakterystyczny dla węgla o hybrydyzacji 

sp2 i sp3 wynosi 0,49. 

Rysunek  45: Widmo  Ramana  dla  powłoki  węglowej  otrzymanej  w  procesie  50  na  
powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V
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Na  rysunku  46 przedstawiono  wynik  analizy  składu chemicznego powłoki 

węglowej  otrzymanej w procesie  50 na powierzchni  stopu  tytanu Ti6Al4V po procesie 

azotowania jarzeniowego. Analizę  przeprowadzono za pomocą spektroskopu Ramana. 

Stosunek  intensywności  pików  promieniowania  rozproszonego  ramanowsko 

charakterystyczny dla węgla o hybrydyzacji sp2 do sp3 wynosi 0,5. 

Rysunek  46: Widmo  Ramana  dla  powłoki  węglowej  otrzymanej  w  procesie  50  na  
powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego
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Na  rysunku  47 przedstawiono  wynik  analizy  składu chemicznego powłoki 

węglowej  otrzymanej w  procesie  54 na  powierzchni  stopu  tytanu  Ti6Al4V. Analizę 

przeprowadzono za  pomocą  spektroskopu  Ramana.  Stosunek  intensywności  pików 

promieniowania rozproszonego ramanowsko charakterystyczny dla węgla o hybrydyzacji 

sp2 do sp3 wynosi 0,567. 

Rysunek  47: Widmo  Ramana  dla  powłoki  węglowej  otrzymanej  w  procesie  54  na  
powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V
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Na  rysunku  48 przedstawiono  wynik  analizy  składu chemicznego powłoki 

węglowej  otrzymanej w procesie  54 na powierzchni  stopu  tytanu Ti6Al4V po procesie 

azotowania jarzeniowego. Analizę  przeprowadzono za pomocą spektroskopu Ramana. 

Stosunek  intensywności  pików  promieniowania  rozproszonego  ramanowsko 

charakterystyczny dla węgla o hybrydyzacji sp2 do sp3 wynosi 0,58. 

Rysunek  48: Widmo  Ramana  dla  powłoki  węglowej  otrzymanej  w  procesie  54  na  
powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego
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6. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:

• za  pomocą  metody  chemicznego  osadzania  z  fazy  gazowej  w  plazmie 

wyładowania  jarzeniowego  o  częstotliwości  radiowej  (RFPACVD)  można  w 

niskiej temperaturze otrzymać diamentopodobne powłoki węglowe,

• diamentopodobne  powłoki  węglowe otrzymane  w niskiej  temperaturze  metodą 

RFPACVD z atmosfery składającej się z metanu i azotu charakteryzują się niską 

przyczepnością do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V oraz stopu tytanu Ti6Al4V po 

procesie azotowania jarzeniowego,

• zastosowanie  azotowania  jarzeniowego  nie  wpływa  na  skład  chemiczny 

wytworzonych powłok. Zależy on jedynie od parametrów procesu RFPACVD.
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7. Streszczenie
Stopy tytanu ze względu na atrakcyjne właściwości, znalazły zastosowanie jako 

tworzywo konstrukcyjne  w wielu  gałęziach  gospodarki,  między innymi  w przemyśle 

chemicznym, środków transportu, maszynowym, elektrotechnicznym, metalurgicznym, 

geologii  i  medycynie.  Pomimo  bardzo  dobrych  właściwości  mechanicznych  i  dużej 

odporności  na  korozję  w  środowiskach  naturalnych  stopy  tytanu  charakteryzują  się 

niekorzystnymi właściwościami  tribologicznymi [23].  Celem pracy było wytworzenie 

diamentopodobnych powłok węglowych za pomocą metody chemicznego osadzania z 

fazy gazowej wspomaganej plazmą wyładowania jarzeniowego o częstotliwości radiowej 

(RFPACVD)  na  powierzchni  stopu  tytanu  Ti6Al4V  oraz  powierzchni  stopu  tytanu 

Ti6Al4V po procesie azotowania jarzeniowego.

Zakres pracy obejmował:

• wytworzenie diamentopodobnych powłok węglowych,

• badanie  morfologii  powierzchni  przed  i  po  wytworzeniu  diamentopodobnych 

powłok  węglowych  za  pomocą  skaningowego  mikroskopu  elektronowego  i 

profilometru optycznego,

• badanie składu chemicznego za pomocą spektroskopu Ramana,

• badanie adhezji powłoki metodą rysy.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:

• za  pomocą  metody  chemicznego  osadzania  z  fazy  gazowej  w  plazmie 

wyładowania  jarzeniowego  o  częstotliwości  radiowej  (RFPACVD)  można  w 

niskiej temperaturze otrzymać diamentopodobne powłoki węglowe,

• diamentopodobne  powłoki  węglowe otrzymane  w niskiej  temperaturze  metodą 

RFPACVD z atmosfery składającej się z metanu i azotu charakteryzują się niską 

przyczepnością do podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V oraz stopu tytanu Ti6Al4V po 

procesie azotowania jarzeniowego,

• zastosowanie  azotowania  jarzeniowego  nie  wpływa  na  skład  chemiczny 

wytworzonych powłok. Zależy on jedynie od parametrów procesu RFPACVD.
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Abstract 

Titanium  alloys  because  of  the  attractive  properties,  are  used  as  construction 

material  in  many  industries,  including  chemical  industry,  transportation,  engineering, 

electrical  engineering,  metallurgy,  geology  and  medicine.  Despite  the  very  good 

mechanical  properties  and high corrosion  resistance in  natural  environments  titanium 

alloys have poor tribological properties [23]. The aim was to obtain the diamond-like 

carbon coatings on the surface of Ti6Al4V titanium alloy and Ti6Al4V titanium alloy 

after glow discharge nitriding process using radio frequency chemical vapour deposition 

method (RFPACVD).

The work included: 

• formation of diamond-like carbon coatings, 

• examination of the surface morphology  before and after formation of diamond-

like  carbon  coatings  using  a  scanning  electron  microscope  and  optical 

profilometer, 

• study the chemical composition using the Raman spectroscope,

• examination of coating adhesion using a scratch test.

Based on the survey can be concluded that:

• diamond-like  carbon  coatings  can  be  obtained  at  low  temperature  by  radio 

frequency chemical vapour deposition method (RFPACVD),

• diamond-like carbon coatings obtained by the RFPACVD at low temperature, are 

characterized by poor adhesion to the substrate of Ti6Al4V titanium alloy and 

Ti6Al4V titanium alloy after glow discharge nitriding process,

• the use of glow discharge nitriding  does not affect the chemical composition of 

produced coatings. It depends only on the RFPACVD process parameters.
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