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WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK DLC TEKSTUROWANYCH LASEROWO

STRESZCZENIE
Rozdział prezentuje możliwości wykorzystania teksturowania laserowego powłok DLC
w celu uzyskania lepszych właściwości tribologicznych. Powłoki naniesiono metodą PVD
na pierścienie wykonane ze stali 4H13. Przeprowadzono obserwację mikrostruktury
i struktury powierzchni oraz testy tribologiczne. Przedstawione w pracy zagadnienie może
posłużyć do rozszerzenia wiedzy w zakresie obszarów zastosowania powłok DLC.

Powłoki DLC (Diamond Like Carbon) są metastabilną formą węgla amorficznego
zawierającą wiązania sp3, sp2 oraz sp1. Powłoki DLC zostały po raz pierwszy wytworzone w 1970 roku przez Aisenberga i Chabota. Nowe struktury były otrzymywane metodami chemicznego i fizycznego osadzania, wspomagane dodatkowo
wiązką jonów, których celem była poprawa właściwości powłoki [1].
Ważnym czynnikiem, od którego zależą właściwości powłok, jest stosunek
wiązań sp3 do wiązań sp2. Hybrydyzacja sp2 odpowiada za dobrą przewodność
elektryczną oraz niski współczynnik tarcia, natomiast hybrydyzacja sp3 determinuje wysoką twardość, obojętność chemiczną oraz dużą odporność na zużycie.
Powłoki DLC można klasyfikować pod względem zawartości wiązań sp3 oraz
wodoru jako [2]:
 ta-C (tetraedryczny amorficzny węgiel) – maksymalna zawartość wiązań sp3,
brak obecności wodoru, charakteryzuje się stabilną i gładką formą, jest najtwardsza spośród powłok;
 ta-C:H – posiada około 70% wiązań sp3, zawartość wodoru 25–35%;
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 a-C – posiada do 30% wiązań sp3, brak obecności wodoru;
 a-C:H – posiada 20–40% wodoru.

Oprócz tego powłoki a-C można poddawać modyfikacji metalami (powłoki
a-C:Me), a powłoki a-C:H zarówno metalami (powłoki a-C:H:Me modyfikowane
Ti, Nb, W, V, Cr, Co, Mo), jak i niemetalami (powłoki a-C:H:X modyfikowane Si,
F, H, N, O, B, P).
Na rysunku 1 przedstawione są typy węgla amorficznego w zależności od koncentracji wodoru oraz udziału wiązań kowalencyjnych.

Rys. 1. Typy węgla amorficznego w zależności od zawartości wodoru
oraz wiązań sp3 i sp2 [3]

Ze względu na ich unikalne właściwości, takie jak duża twardość, niski współczynnik tarcia, obojętność chemiczna, odporność na ścieranie, jak również zgodność biologiczna, czyli brak negatywnego oddziaływania na organizm człowieka,
powłoki DLC cieszą się dużym zainteresowaniem [4–6]. Folie DLC zostały opracowane dla wielu dziedzin przemysłu mechanicznego, elektrycznego, biomedycznego oraz mikroelektromechanicznego. Powłokami DLC pokrywa się również
narzędzia do cięcia i szlifowania, obróbki plastycznej oraz implanty i przyrządy
chirurgiczne [7].
W celu poprawy właściwości tribologicznych, tj. zmniejszenia współczynnika
tarcia i zużycia tribologicznego powierzchni trących oraz wspomagania odprowadzania ciepła, zwiększenia zwilżalności i absorpcyjności, można zastosować teksturowanie laserowe [8].
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Obróbka laserowa kwalifikowana jest do obróbek ubytkowych i jest zazwyczaj
realizowana przy gęstościach mocy 106–109 W/cm2. Obecnie w skali światowej
w przetwórstwie materiałów stanowi około 2% spośród wszystkich obróbek laserowych. Polega ona na lokalnym oddziaływaniu impulsu laserowego, który powoduje odparowanie usuwanego materiału. Podczas tej obróbki zalecany jest nadmuch gazem (powietrzem lub gazem obojętnym) w celu usunięcia z drążonej
szczeliny stopionego materiału, który mógł nie ulec odparowaniu. Największy
wpływ na głębokość wgłębień ma gęstość mocy oraz czas trwania impulsu wiązki
laserowej [9].

1. MATERIAŁY I APARATURA
Materiałem podłoża użytym w badaniach była stal nierdzewna 4H13. Przedmiotem
badań były powłoki DLC typu a-C:H z warstwą pośrednią W i Cr, uzyskaną
w procesach fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD. Wybór powłok DLC podyktowany był ich doskonałymi właściwościami i możliwościami bardzo szerokiego zastosowania w różnych branżach. Powłoki DLC uzyskano w następujących
procesach i temperaturach:
 a-C:H – w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD metodą rozpylania jonów w temperaturze <300°C;
 temperatura materiału podłoża – 350°C.

2. EKSPERYMENT
Teksturowanie powłok DLC zostało wykonane laserem do mikroobróbki Trumpf
TruMICRO 5325c o mocy średniej max 5 W, energii impulsu do 12,6 µJ i jakości
promienia M2 < 1,3 oraz maksymalnej częstotliwości impulsów 400 kHz. Długość
fali promieniowania lasera TruMicro 5325c to 343 nm. Laser TruMicro oferuje
możliwość oddziaływania na materiał obrabiany w procesach ablacji fotochemicznej. W pierwszej fazie eksperymentu zbadano sposób oddziaływania promieniowania lasera TruMicro 5325c na powłoki DLC w szerokiej rozpiętości zakresów
parametrów obróbki, tj. badano zakres mocy lasera w zakresie od 5 W do 0,5 W
i częstotliwości impulsów w zakresie od 400 kHz do 66 kHz przy stałej prędkości
obróbki 100 mm/s. Wykonane w ten sposób próbki poddano badaniom na profilometrze optycznym w celu określenia głębokości i kształtu uzyskanych tekstur.
Następnie wyniki badań uzyskanych na profilometrze optycznym poddano analizie. Przy wyborze odpowiednich parametrów procesu teksturowania laserowego
kierowano się kształtem profilu tekstury, głównie jej szerokością i głębokością. Na
podstawie tych badań dobrano parametry erozji laserowej [10]. Po analizie wszystkich zapisów profilometru do przeprowadzenia dalszych badań wybrano profil
tekstury wykonanej przy mocy lasera 3,5 W oraz częstotliwości 66,6 kHz.
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Po dobraniu odpowiednich parametrów geometrię tekstur zaprojektowano
w programie SolidWorks, a następnie przy użyciu programu TruTops PFO stworzono program sterujący dla lasera TruMicro. Rozważano cztery różne geometrie
tekstur. Pierwsza z tekstur to współśrodkowe okręgi, każdy kolejny o promieniu
większym o 150 μm od poprzedniego. Druga to promieniowe linie, oddalone od siebie o 100 μm, trzecia powstała z nałożenia na siebie dwóch poprzednich oraz czwarta, czyli mikrowgłębienia w kształcie okręgów o średnicy 100 μm, pokrywające całą
powierzchnię pierścienia. Wygląd wytworzonych geometrii przedstawia rysunek 2.
a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Badane geometrie tekstur: a) pierwsza, b) druga, c) trzecia, d) czwarta

3. BADANIA WYTWORZONYCH TEKSTUR
Wytworzone próbki zostały poddane analizie geometrii z użyciem mikroskopu 3D
Hirox KH-8700. Analiza ta wykazała, iż geometria tekstury pierwszej jest zadowalająca. Głębokość wykonanych rowków wynosi około 2 μm. Analizując wygląd
tekstury drugiej pod mikroskopem, można zauważyć (tak jak w poprzednim przypadku) całkowite usunięcie powłoki DLC z materiału rodzimego w miejscach tek-
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sturowania. Uzyskane krawędzie rowków są nieco równiejsze niż w przypadku
tekstury pierwszej. Głębokość uzyskanych kanalików wynosi około 1,5 μm.
W przypadku tekstury trzeciej w miejscu nakładania się ścieżek powstają obszary o głębokości większej niż głębokość uzyskanych rowków. Tak jak w poprzednich przypadkach widoczne jest całkowite usunięcie warstwy diamentopodobnej
w obszarze przechodzenia wiązki laserowej. Głębokość mikrowgłębień oceniona
została na około 1,5 μm. Krawędzie zagłębień są nierówne.
Analizując mikrogeometrię tekstury czwartej w formie mikrookręgów, można
stwierdzić, że teksturowanie przebiegło pomyślnie. W wyniku działania wiązki laserowej powstały mikrookręgi o średnicy około 100 μm i głębokości podobnej do poprzednich tekstur, tj. 1,5 μm. Próbka, na której wykonano teksturę czwartą, została
wybrana do dalszych, badań tj. analizy mikrostruktury oraz badań tribologicznych na
testerze T-01M. Zdjęcia wykonanych tekstur przedstawiono na rysunku 3.
a)

b)

c)

d)

Rys. 3. Zdjęcia wykonanych tekstur w powiększeniu 700×: a) pierwsza, b) druga, c) trzecia, d) czwarta

Próbki użyte do teksturowania poddane zostały badaniom mikrotwardości przy
użyciu twardościomierza Innovatest Nexus 4304. Metodą użytą przy pomiarze
twardości była metoda Vickersa, a do pomiaru mikrotwardości stali 4H13 oraz
uzyskanej powłoki DLC użyto obciążenia o wartości 500 G (skala HV0,5). Wartość średnia mikrotwardości stali 4H13 wynosi 631 HV, natomiast powłoki DLC
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3491 HV. Mikrotwardość powłoki DLC jest 5,5 razy większa w stosunku do mikrotwardości stali 4H13. Pokrycie elementu wykonanego z stosunkowo miękkiego
materiału powłoką DLC znacznie poprawia jego twardość.
Następnie próbka ze stali 4H13 pokryta powłoką diamentopodobną została
poddana analizie morfologii. Przy użyciu mikroskopu skaningowego dokonano
analizy mikrostruktury oraz przeprowadzono liniowy rozkład pierwiastków wzdłuż
przekroju poprzecznego próbki. Powłoka a-C:H:W została naniesiona metodą PVD
na cienkiej warstwie chromu, więc analizie poddano rozkład pierwiastków Cr, W
oraz C – rysunek 4.

Rys. 4. Mikrostruktura i liniowy rozkład pierwiastków w powłoce DLC
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Analizując rozkład pierwiastków w badanym przekroju, można stwierdzić skumulowaną ilość chromu w połowie obszaru skanowania. Dzieje się tak, ponieważ
w procesie osadzania powłoki diamentopodobnej początkowo nanosi się cienką
warstwę chromu, co znacznie poprawia przyczepność. W rozkładzie liniowym
widoczny jest wzrost zawartości wolframu w końcowej fazie skanowania. Wolfram
jest komponentem powłoki a-C:H:W naniesionej na pierścień ze stali 4H13, co
tłumaczy wzrost jego zawartości. Widoczna jest również obecność atomów węgla.
Następnie przeprowadzono badania własności tribologicznych przy użyciu testera
T-01M w skojarzeniu kulka-tarcza, gdzie przeciwpróbką jest kulka ze stali 100Cr6
o średnicy 6,3 mm. W celach porównawczych badano zarówno próbkę teksturowaną,
jak i nieteksturowaną. Tarcie technicznie suche dla próbek bez tekstury badano przy
parametrach: prędkość liniowa 0,8 m/s, czas przeprowadzonego badania 3600 s, dla
trzech obciążeń: 4,9 N; 9,8 N; 14,7 N. Następnie wyznaczono średnie wartości
współczynnika tarcia dla poszczególnych obciążeń. Zestawiono je na rysunku 5.

Rys. 5. Porównanie średnich wartości współczynnika tarcia dla próbki pokrytej DLC
nieteksturowanej w zależności od obciążenia

Analizując uzyskane wyniki, widać wzrost wartości współczynnika tarcia wraz
ze wzrostem obciążenia. Współczynniki tarcia dla gładkiej powłoki DLC bez tekstury utrzymują się na niskim poziomie. Niska wartość współczynnika tarcia dla
powłok DLC, nawet przy tarciu technicznie suchym, jest ich ważną zaletą.
Przeprowadzono również badanie porównawcze próbek teksturowanej i nieteksturowanej przy obciążeniu 9,8 N i ciągłym smarowaniu olejem parafinowym.
Czas badania wynosił 1000 s, natomiast prędkość 0,8 m/s. Zmiany wartości współczynnika tarcia w czasie dla próbki teksturowanej, jak również dla próbki bez tekstury zestawione zostały na rysunku 6.
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Rys. 6. Wykres współczynnika tarcia i zużycia liniowego w funkcji czasu dla próbek
teksturowanej i nieteksturowanej w warunkach smarowania

4. WNIOSKI
W pracy została przedstawiona ocena właściwości powłok DLC teksturowanych
laserowo. Warstwy diamentopodobne ze względu na swoje własności tribologiczne, wysoką twardość i biokompatybilność znalazły szerokie zastosowanie w technice. Obiektem badań były próbki w kształcie pierścieni wykonane ze stali 4H13,
pokryte powłoką a-C:H:W.
Celem badań było dobranie odpowiednich parametrów promieniowania laserowego oraz uzyskanie tekstur o określonej geometrii. Wykonano pomiary mikrotwardości powłoki DLC, wyznaczono współczynniki tarcia oraz przeanalizowano
morfologię próbki.
Grubość powłoki nałożonej na pierścień wynosiła około 1 μm. Nie udało się
dobrać parametrów pozwalających na uzyskanie tekstury o głębokości mniejszej
niż grubość powłoki DLC. Na próbkach użytych w doświadczeniu wykonano cztery wzory tekstur. W wyniku obserwacji tekstur w powiększeniu na mikroskopie 3D
efekty zostały uznane za zadowalające.
Analiza morfologii i liniowego rozkładu pierwiastków w przekroju poprzecznym próbki potwierdziła sposób wytworzenia tej warstwy. W połowie skanowanego obszaru wykryto obecność chromu. Pierwiastek ten nanosi się na pokrywany
materiał w celu zwiększenia przyczepności powłoki. W końcowym obszarze skanowania stwierdzono znaczne ilości węgla oraz wolframu, stanowiących komponenty powłoki a-C:H:W.
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Wykonano badania mikrotwardości i zanotowano 5,5-krotnie większą twardość
warstwy diamentopodobnej w odniesieniu do materiału podłoża. Zastosowanie warstwy Diamond Like Carbon jako warstwy powłokowej na elementy wykonane
z materiałów o niższej twardości znacznie poprawia ich możliwości eksploatacyjne.
Powłoki DLC charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia. Potwierdziły
to przeprowadzone badania. Średnia wartość współczynnika tarcia dla próbki nieteksturowanej, w warunkach tarcia technicznie suchego, dla obciążenia 9,8 N, wyniosła 0,248. W przypadku zastosowania środka smarnego w postaci oleju parafinowego udało się uzyskać jeszcze niższą wartość współczynnika tarcia na poziomie 0,085. Najlepsze wyniki osiągnięto dla powłoki DLC teksturowanej laserowo.
W warunkach smarowania olejem parafinowym średnia wartość współczynnika
tarcia wyniosła 0,031. Powłoki DLC naniesione na elementy narażone na zużycie
ze względu na swoje właściwości tribologiczne mogą przejąć przeciwzużyciową
funkcję środków smarnych w warunkach tarcia suchego. Najlepsze efekty podczas
badań tarciowych uzyskaliśmy przy próbce teksturowanej laserowo. Mikrookręgi
o średnicy 100 μm i głębokości około 1,5 μm pełnią funkcję mikrozasobników
smaru i znacznie obniżają współczynnik tarcia w węźle tarcia. Odpowiedni dobór
powłoki DLC, jak i odpowiedni wybór środka smarującego może zdecydowanie
polepszyć właściwości elementów stosowanych w technice. Ponadto biokompatybilność oraz duża odporność na zużycie powłok diamentopodobnych dają duże
możliwości wykorzystania ich w medycynie. Dzięki odporności na oddziaływanie
kwaśnych i alkalicznych ośrodków warstwy DLC chronią elementy przed korozją.
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PROPERTIES OF LASER TEXTURED DLC COATINGS
ABSTRACT
The chapter presents the possibilities of using laser texturing of DLC coatings to obtain
better tribological properties. The coatings were applied by PVD to rings made of 4H13
steel. Observations of the microstructure and surface structure as well as tribological tests
were carried out. The issue presented in the paper can be used to expand knowledge in the
areas of application of DLC coatings.
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