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Abstract

In present work it is measured hardness, Young modulus and friction coefficient values for

different types of carbon films. These films were submitted to different ion bombardment

conditions (energy and fluencies). The mechanical behavior was obtained by nanoindentation

technique and analyzed by the Oliver/Pharr method. For friction coefficient determination the

nanoscratch procedure is used. Pristine C60 films (fullerenes) has a hardness of 0.33 GPa.

After irradiation with different íons (He, N and Bi), the hardness raise to about 14 GPa and

the Young modulus change from 20 to about 200 GPa. For fotoresist film AZ-1350J

irradiation with Ar and He change the hardness from 0.4 to about 14 GPa and the Young

modulus raise from 4 to 80 GPa. In a-C-H the hardness change from 3.5 to 11 GPa when

submitted to N irradiation. In PPA films the hardness value raise from 0.5 to 11 GPa after

irradiation with Ar. These mechanical and tribological results were analyzed in terms of

deposited energy by the ion irradiation and compared with those presented in the literature.
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Introdução

Há muitos anos irradiações com elétrons e raios gama são utilizadas para modificar

propriedades físicas e químicas de polímeros. Por outro lado, o uso da irradiação iônica

produz modificações nas propriedades elétricas, óticas e mecânicas de uma maneira mais

eficiente, visto que maiores energias são disponíveis nos processos envolvidos. O

bombardeamento promove a formação de ligações insaturadas, "crosslinking", clivagem de

cadeias poliméricas, perdas atômicas e até emissão de fragmentos moleculares. A alteração

seja das propriedades químicas, ou das físicas pôr intermédio da irradiação ocorre

basicamente em regiões próximas à superfície [1-7]. Entretanto, estas modificações somente

são aceitáveis (dentro de certos limites), se certas características originais dos filmes forem

mantidas. No que diz respeito ao comportamento mecânico e tribológico de filmes

poliméricos, a utilização da irradiação visa um aumento na dureza, na constante elástica, na

redução do coeficiente de atrito e num aumento na resistência ao desgaste.

Filmes de carbono C60 tem potencial de utilização como revestimento de superfícies

em virtude do fato de que este sólido orgânico apresenta ligações estruturais semelhantes a

grafite e MoS2. Segundo Gupta et al [8] a dureza de filmes C60/C70 aumenta de 1,5 para 4 GPa

após irradiação com Ar 100 keV e fluência de 1016 ions/cm2. Do mesmo modo, a resistência

ao desgaste é melhorada nestas condições de irradiação. Análises através da técnica Raman

[2] revelam que filmes C60 irradiados com diferentes íons (H, He, C e Ar), em intervalos de

energia entre 60 e 600 keV, sofrem amorfização e polimerização em altas fluências (> 1012

íons/cm2). Esta observada degradação é semelhante em polímeros dos tipos PC, PE, mylar,

kapton, teflon e etc.[1-7]. Resultados de Zawislak et al [5] após irradiação de C60 com íons de

Bi e N e He em fluências acima de 1014 ions/cm2 revelam uma completa destruição do filme

pristine.

Em relação a polímeros do tipo fotoresiste (?), usados na técnica litográfica

(microeletrônica), o objetivo da irradiação também é o de aumentar a estabilidade térmica.

Estudos de Garcia et al [3] mostram que fluências situadas entre 1011 e 1014 íons/cm2 com He,

N e Ar elevam a estabilidade até 350°C/6h, mantendo-se a estrutura química básica, conforme

observado na análise de espectros IV e Raman.

O presente trabalho tem por objetivo comparar medidas de dureza, obtidos segundo a

técnica de nanoindentação utilizando-se o método de Oliver e Pharr [1,2], em diferentes tipos

de filmes poliméricos (fulerenos C60 , fotoresiste AZ-1350J, PPA e a-C-H) submetidos a
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diferentes condições de irradiação (fluência e energia). Medidas de coeficiente de atrito

segundo a técnica de nanorisco também são analisados para filmes C60

Procedimento Experimental

As irradiações em filmes C60 , AZ-1350J e a-C-H foram realizadas no Implantador de

íons do Instituto de Física da UFRGS. As amostras PPA foram irradiadas no Eaton GA4204

do Instituto de Física Gleb Wataglin da UNICAMP. Os parâmetros de implantação iônica

foram obtidos pelo programa TRIM [1,2].

Filmes de carbono C60 foram crescidos pela técnica de evaporação de pó, em vácuo na

temperatura de 450°C sobre silício. Dois conjuntos de filmes foram crescidos nas espessuras

de 70 e 170 nm, conforme análise por retroespalhamento Rutherford. Difração de R-X revela

uma estrutura fcc para o filme "pristine". Posteriormente, irradiações com N, He e Bi foram

realizadas na condição de se obter o máximo alcance dos íons em profundidades maiores que

a da espessura dos filmes. As fluências utilizadas variaram de 1011 a 1016 ions/cm2.

Os filmes de AZ-1350J também crescidos sobre substrato de silício, segundo a técnica

"spinell", foram obtidos com espessuras da ordem de 2 µm. Posteriormente estes foram

submetidos a irradiações com He 380 keV e Ar 760 keV em fluências de 1011 a 1016 ions/cm2

. Nestas energias os íons são depositados em profundidades maiores que a espessura dos

filmes [1,2].

As amostras de PPA foram crescidas sobre substrato de aço inoxidável em plasma de

acetileno e hélio [4]. Posteriormente foram irradiadas com Ar 150 keV em fluências variando

entre 1014 até 1017 ions/cm2.

Filmes de carbono amorfo hidrogenado (a-C-H) foram depositados pela técnica "dc-

magnetron sputtering” a partir de um alvo de grafite com pressão de plasma de Ar de 1,4 Pa.

Posteriormente os filmes foram irradiados com íons de N 400 keV nas fluências de 1014 a

3x1016 ions/cm2.

As medidas de dureza foram realizadas pela técnica de nanoindentação segundo o

método de Oliver e Pharr [1,2] com uma ponta piramidal do tipo Berkovich. As cargas

utilizadas variaram entre 100µN até 40 mN. Para cada tipo de filme (espessuras e condições

de irradiação), um conjunto de cargas dentro do acima intervalo foi utilizado. Com isto

informações sobre a dureza e módulo de elasticidade do filme e substrato foram obtidas.
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Medidas de coeficiente de atrito em filmes C60 foram realizadas com a ponta piramidal

Berkovich, que é forçada para dentro da amostra por uma carga normal e ao mesmo tempo a

amostra é deslocada lateralmente. Os riscos são de 400µm de comprimento e as cargas

utilizadas variaram de 100 a 2500 µN. As taxas de cargas utilizadas foram constante e tipo

rampa de 1 a 125 µN/s. A força tangencial na ponta é medida e o coeficiente de atrito é a

razão entre a força tangencial e a normal.

Resultados e Discussão

Na figura 1 é mostrada a dureza de filmes C60 (170 nm), irradiados com He 30 keV e

N 170 keV, obtida na profundidade de 60 nm em função da energia depositada pela passagem

do feixe de íons. Para a amostra pristine a dureza é de 0,33 GPa. Posterior irradiação com

energia depositada da ordem de 0,1 eV/A³, começa a produzir um aumento na dureza e acima

de 10 eV/A³ mostra filmes com dureza na ordem 13 GPa. Análise Raman destes filmes mostra

que a partir de 10¹³ He/cm² começa a ocorrer destruição, a 1015 He/cm² o filme é totalmente

destruído e somente a 1016 ions/cm² existe um filme de carbono amorfo com alto grau de

desordem. O mesmo ocorre com a irradiação de N, porém em fluências menores. Irradiações

com Bi e N efetuados nas energias de 170/800 e 800 keV, respectivamente em filmes C60 (70

nm), e diversas fluências revelam o mesmo tipo de comportamento no que diz respeito a

propriedades mecânicas, obtendo-se valores de dureza na ordem 10 GPa [1]
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Figura 1. Dureza de filmes C60 (170 nm) em função da energia depositada, na profundidade de 60 nm
e irradiações com He e N. φ é a fluência e Sn e Se correspondem aos poderes de freamento nuclear e eletrônico,
respectivamente [2].
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A figura 2 mostra simultaneamente a dureza e o coeficiente de atrito de filmes C60 (170

nm) irradiados com N 170 keV. Para a determinação do coeficiente de atrito são usados dois

tipos de procedimentos: com carga constante e carga em rampa. O valor do coeficiente de

atrito para amostra pristine é 0,22. Posterior irradiação até 10¹³ ions/cm² produz um ligeiro

acréscimo, porém em seguida é observada uma rápida queda e a 1016ions/cm² o valor é da

ordem de 0,09. Também é observado que não existe significativa diferença nos valores do

coeficiente de atrito determinado seja por carga constante ou carga em rampa.
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Figura 2. Coeficiente de atrito e dureza em função da energia depositada para C60 (170 nm) irradiado
com N 170 keV. Medidas de atrito com carga em rampa (∆) e medidas de atrito com carga constante (!) [10]

A figura 3 mostra o comportamento do coeficiente de atrito do filmes de C60 (170 nm)

irradiados com He 30 keV em função da energia depositada pela passagem dos íons. Nestas amostras a

carga utilizada foi constante e basicamente o mesmo tipo de comportamento é observado em

relação à irradiação com N.

A figura 4 mostra para filmes de Az - 1350J, submetidos a irradiação de Ar 760 keV

em fluências de 10¹³ a 1016ions/cm², a dureza e o modulo de Young em função da energia

depositada. Estes valores foram determinados na profundidade de 200 nm, o que

correspondente a aproximadamente a 10 % da espessura dos filmes. O valor da dureza para o

filme pristine é 0,4 GPa e na maior fluência 11 GPa. Quanto ao modulo de elasticidade o

mesmo varia de 4 a 115 GPa, para pristine e maior fluência respectivamente.
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Figura 3. Coeficiente de atrito para C60 (170 nm) irradiado com He 30 keV em função da

energia depositada. Medidas de atrito efetuadas com carga constante.
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Figura 4. Dureza e modulo de elasticidade para filmes de AZ-1350J submetidos a irradiação com Ar
760 keV em função da energia depositada. Valores determinados na profundidade de 200 nm.

Espectroscopia Raman revela para a amostra pristine uma intensa fluorescência

(característico de materiais poliméricos). Na fluência de 1016ions/cm² está presente uma larga

banda, distribuída na região entre 1000 e 1700 cm-1, o que é típico para carbono amorfo. Um

pico aparece em 1580 cm-1 (sp²) e outro em 1330 cm-1  associado à desordem induzida pela

irradiação. Análises complementares por ERDA e NRA indicam, respectivamente, perda

significativa de hidrogênio e que a quantidade de oxigênio se mantêm relativamente constante

[7].
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Figura 5. Dureza e modulo de elasticidade para filmes de AZ-1350J submetidos a irradiação com He
380 keV, em função da energia depositada. Valores determinados na profundidade de 200nm

Na figura 5 temos a dureza e o módulo de elasticidade, também para filmes AZ-1350J,

porém agora submetidos a bombardeamento com He 380 keV. Basicamente o mesmo tipo de

comportamento ocorre porém em fluências maiores. O máximo valor de dureza é da ordem de

7 GPa, enquanto que o modulo de Young atinge aproximandamente 60 GPa. Em ambas

condições de irradiação, energias depositadas acima de 10 eV/A³ começam a produzir

amorfização e em 20 eV/A³ está presente um filme de carbono amorfo e altamente

desordenado. Medidas de densidade indicam que a mesma a partir de 1016 ions/cm² passa a ser

da ordem de 1,9 g/cm³, enquanto que amostra pristine tem densidade de 1,3 g/cm³.

Para o caso de filmes de PPA submetidos a irradiação com Ar 150 keV em diversas

fluências, observa-se que a partir de 1015 ions/cm² começa a ocorrer um rápido aumento na

dureza que passa de 0,5 para ≈10 GPa na maior fluência (1017 ions/cm²). Medidas de taxa de

“etching” nestas amostras mostram claramente que em altas fluências ocorre uma queda na

mesma.
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Figura 6.  Filmes de PPA submetidos a irradiação de Ar 150 keV em diversas fluências[4].

Filmes de carbono amorfo apresentam um comportamento semelhante quando

submetidos a irradiações, no que diz respeito à dureza. A figura 7 mostra a dureza em função

da energia depositada pela passagem de N 400 keV em filmes a-C-H. Para a amostra pristine

obtem-se uma dureza de 3,5 GPa. Após uma energia depositada de 1 eV/A³ ocorre uma

elevação na dureza e com 200 eV/A³ produz uma dureza de 11 GPa. Para estas amostras estão

em andamento medidas de Raman, ERDA e NRA.

Figura 7. Dureza em função da energia depositada pela passagem de N 400 keV em filmes de a-C-H.
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Conclusões

Todos os filmes a base de carbono aqui apresentados (C60 ,AZ-1350J, PPA e a-C-H)

possuem o mesmo tipo de comportamento mecânico quando submetidos a irradiações.

Energias depositadas acima de 1 eV/A³ começam a produzir alterações estruturais nos filmes,

conforme resultados apresentados na literatura. Para energias depositadas acima de 10 eV/A³

os filmes são transformados em carbono amorfo altamente desordenado Os valores máximos

atingidos de dureza se situam na ordem de 13 GPa. Medidas de módulo de elasticidade são de

difícil interpretação visto que os filmes são finos, e efeitos de substrato se apresentam de

modo bastante intenso.
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