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مشخصهیابی ساختاری و بررسی سختی و چسبندگی پوشش فوالد زنگنزن
دانهریز ایجادشده به روش رسوب فیزیکی بخار بر زیرالیه فوالد کربنی
 حسین ادریس و کیوان رئیسی،علیرضا صنعتی
 دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مواد
)94/10/16 :  پذیرش مقاله-94/07/14 ( دریافت مقاله

چکیده
 یعنی پراکنش مغناطیسی، ایجاد شده بر زیرالیه فوالد کربنی به دو روش رسوب فیزیکی بخارAISI 304 هدف از این پژوهش بررسی دو پوشش دانهریز از فوالد زنگنزن
 وات بر سطح ماده هدف و در روش پراکنشی3300  در روش قوس از توان زیاد. سختی و چسبندگی با هم مقایسه شدهاند، پوششها از نظر ساختار.و قوس کاتدی است
 ولتاژ بایاس، درجه سانتیگراد300 ± 50  به منظور مقایسه دو پوشش در هر دو روش از دمای زیرالیه. پاسکال برای تبخیر اتمها استفاده شد105 از گاز آرگون با فشار
 بهمنظور مشخصهیابی پوششها و آزمونFE-SEM  وSEM  و تصاویرEDS  وXRD  آنالیز. دقیقه استفاده شد50  ولت و زمان پوششدهی250 ± 50 زیرالیه
 نشان داد که اگرچه ترکیب پوشش ایجاد شدهEDS  نتایج آنالیز.نانوفرورونده و آزمون فرورونده ویکرز برای بررسی سختی و چسبندگی پوششها به کار گرفته شدند
 با توجه به، آزمون نانوفرورونده نشان داد.به روش پراکنشی بسیار نزدیک به ترکیب ماده هدف بود ولی در سیستم قوس اختالف ترکیب زیادی با ماده هدف مشاهده شد
 ویکرز) و فوالد زنگنزن260  ویکرز افزایش یافت که بسیار بیشتر از سختی پوشش قوس (حدود890  سختی این پوشش تا حدود،ساختار نانوبلوری پوشش پراکنشی
 نسبت به پوشش قوس، با این وجود چسبندگی پوشش پراکنشی بهدلیل وجود ترکهای بیشتر در لبهها و همچنین کندگی پوشش. ویکرز) است220  (حدود304
.ضعیفتر ارزیابی شد

. چسبندگی پوشش، آزمون نانوفرورونده، قوس کاتدی، پراکنش مغناطیسی، پوشش فوالد زنگنزن:واژههای کلیدی

Structural characterization and investigation of hardness and
adhesion of fine grained stainless steel coatings produced by
physical vapor deposition methods on carbon steel substrate
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Abstract
The purpose of this research is investigation of two fine grained stainless steel coatings produced by two physical vapor
deposition methods, i.e. magnetron sputtering and cathodic arc evaporation, on a carbon steel substrate. The coatings were
compared according to their structure, hardness and adhesion. In order to evaporate the target atoms, high power (3300 w) was
applied on the cathode surface in cathodic arc evaporation method and argon pressure (105 Pa) was used in magnetron sputtering
method. For comparison of these coatings, the same substrate temperature (300 ± 50 oC) and bias voltage (250± 50 V) and also
similar deposition time (50 min) were used. XRD, EDS, SEM and FE-SEM methods were used for characterization of the
coatings. Nano-indention and Vickers indenter tests were also carried out for evolving the hardness and adhesion of the coatings.
The EDS analysis results showed that the magnetron sputtered coating had a composition similar to the target material, whereas
the cathodic arc evaporation coating had a different composition. Also, the nano-indention test showed that the magnetron
sputtered coating hardness increased up to about 890 Vickers, which is much higher than that of the cathodic arc coating (about
260 Vickers) and bulk 304 stainless steel (220 Vickers), due to its nano-crystalline structure. However, the sputtered coating
adhesion was evaluated weaker than that of the cathodic arc coating, because of the existence of more cracks at the edges and
also local spalling of the coating.
Keywords: stainless steel coating, magnetron sputtering, cathodic arc evaporation, Nano-indenter test, coating adhesion.
E-mail of corresponding author: alisanati92@gmail.com
.
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مقدمه

عیوب رشد به صورت ذرات درشت 2است ] [15,14که بر

فوالدهای زنگنزن گروهی پرکاربرد از فوالدهای آلیاژی

روی بسیاری از خواص این پوششها از جمله رفتار

هستند که عالوه بر رفتار خوردگی خوب در محیطهای

خوردگی و برخی خواص مکانیکی و اپتیکی آنها

مختلف ،دارای خواص مکانیکی نسبتاً خوب از جمله

تأثیرگذارند ] .[18-16همچنین در این روش همانند سایر

شکلپذیری مطلوب به خصوص در مورد فوالدهای زنگ

روشهای تبخیری بهدلیل اختالف فشار بخار عناصر مختلف

نزن آستنیتی هستند .البته محدودیتهایی در استفاده از

در یک سیستم آلیاژی با توجه به شرایط پوششدهی ،امکان

فوالدهای زنگنزن در مواردی مثل ماشینکاری آنها وجود

تغییر ترکیب پوشش نسبت به ماده هدف وجود دارد ].[19

دارد .همچنین در بسیاری از موارد استفاده از یک قطعه

در مقابل روش قوس ،روش پراکنشی روشی با نرخ رسوب

حجیم از فوالد زنگنزن ،صرفه اقتصادی مناسبی ندارد.

نسبتاً کمتر است .این روش برخالف روش قوس شامل

امروزه سعی شده است از روشهای مختلف پوششدهی

تبخیر فیزیکی (نه حرارتی) اتمهای ماده هدف است که

مثل ،پاشش حرارتی ] ،[3-1پاشش سرد ] ،[4روشهای

توسط یک گاز یونیزهشده (معموالً گاز آرگون) در میدان

الکتروشیمیایی ] [5و روشهای رسوب فیزیکی بخار

الکتریکی انجام میشود ] .[20در روشهای پراکنشی معمو ًال

( [10-6] 1)PVDبرای ایجاد الیه نازکی از فوالد زنگنزن بر

سطح پوشش عاری از عیوب رشد است .عیوب رشد عیوبی

روی یک زیرالیه ارزان قیمتتر و با قابلیت ماشینکاری

هستند که بیشتر به صورت ذرات کروی در زمینه پوشش

باالتر مثل فوالد کربنی استفاده شود .در ضمن در حین

ایجاد میشوند و ناشی از رشد در حین مراحل تبخیر هستند.

پوششدهی امکان اصالح ساختار این سیستم آلیاژی نیز

این عیوب ممکن است ناشی از آلودگیهای محفظه یا

وجود دارد .به عنوان مثال ،ایجاد پوششهای نانوساختار و

سازوکار پوششدهی باشند .در روشهای پراکنشی ترکیب

حذف ناخالصیهایی مثل سولفور منگنز در پوشش فوالد

پوشش با توجه به بازده پراکنش در شرایط پوششدهی برای

زنگنزن ایجادشده به روش پراکنشی گزارش شده است

عناصر مختلف تعریف میشود .بازده پراکنش مربوط به

].[7

پیوند شیمیایی ماده هدف و انرژی انتقالیافته به سطح ماده
PVD

هدف در اثر برخورد اتمهای گازی است .روشهای

شامل روشهای تبخیری ،روشهای پراکنشی و روشهای

پراکنشی بیشتر از روشهای تبخیری برای پوششدهی مواد

ترکیبی ،به عنوان روشهایی برای ایجاد پوششهای با تراکم

آلیاژی توصیه میشوند ] .[20همچنین بدلیل بازده پراکنش

باال ،همراه با ساختار دانهریز و سختی باال و عیوب کم

نزدیک به هم برای عناصر آهن ،نیکل و کروم ] ،[21این

شناخته میشوند ] .[11روش قوس به عنوان روشی تبخیری

روش بیش از دو دهه است که بهصورت موفقیتآمیز برای

با نرخ رسوب خوب و چسبندگی عالی شناخته میشود

ایجاد پوششهای فوالد زنگنزن استفاده میشود.

] .[12چسبندگی باالی پوششهای این روش بدلیل میزان

هرچند بسیاری از خواص پوششهای فوالد زنگنزن

یونیزاسیون بسیار باال در حین پوششدهی است که ناشی از

ایجادشده به روشهای  PVDو بهخصوص روش پراکنشی

یونیزهشدن اتمهای ماده هدف و تولید پالسمای فلزی است

بررسیشده است ،ولی خواص مکانیکی این پوششها کمتر

و بعضاً این میزان یونیزاسیون تا حدود  100درصد

بررسیشده است .ضمن اینکه این پوششها از لحاظ

گزارششده است ] .[13اما مهمترین مشکل این روش ایجاد

ساختاری و ترکیب مورد بررسی دقیق قرار نگرفتهاند،

در میان روشهای مختلف پوششدهی ،روشهای

درنتیجه در این پژوهش عالوه بر مشخصهیابی و مقایسه دو
1- Physical vapor deposition

2- Macro-particles
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پوشش ایجادشده به دو روش پراکنشی و قوس ،سختی و

محفظه ،بهمنظور حذف الیههای اکسیدی و آلودگیهای

چسبندگی حاصل از آزمون نانوفرورونده و فرورونده ویکرز

احتمالی در فرآیند آمادهسازی قطعات ،از

تمیزکاری

نیز مورد بررسی قرارگرفته است.

پراکنشی 2با ولتاژ بایاس حدود  1500ولت  DCبه مدت یک
ساعت استفاده شد .ماده هدف مورد استفاده با قطر  92و

مواد و روش تحقیق

ضخامت  15میلیمتر برای سیستم قوس و قطر  120میلیمتر

ترکیب شیمیایی ماده هدف (ماده مورد استفاده برای

و ضخامت  4میلیمتر برای سیستم پراکنشی  DCبود .شکل

پوششدهی) و همچنین زیرالیه با استفاده از آنالیز

 1نمایی از سیستم پوششدهی مورد استفاده را نشان میدهد.

اسپکتروسکوپی نشری توسط دستگاه کوانتومتر آنالیزکننده

در این سیستم امکان پوششدهی به هر دو روش مذکور

فلزات مدل  ARUN 2500ساخت شرکت  ،ARUNدر سه

وجود دارد.

نقطه از سطح نمونه انجام شد و نتایج آن برای عناصر اصلی
بهصورت میانگین در جدول  1ارایه شدند.
جدول  .1نتایج آنالیز عنصری برحسب درصد وزنی.
عناصر
ماده
هدف
زیرالیه

آهن

کروم

نیکل

کربن

منگنز

سیلیسیوم

69/3

17/5

10/6

0/1

1/4

0/3

98/8

<0/1

<0/1

0/4

0/5

0/2

قطعات زیرالیه به صورت مکعب و با ابعاد تقریبی 8×18×18
میلیمتر بریده شده و بعد از سنبادهزنی تا سنباده  1500توسط
پودر آلومینای  0/05میکرومتر پولیش شده و در ادامه قبل از
قرار گرفتن در داخل محفظه پوششدهی به ترتیب در حمام
استون و اتانول با فرکانس  50هرتز مورد تمیزکاری مافوق

شکل  .1تصویر شماتیک از سیستم پوششدهی شامل ماده هدف

سیستم پراکنشی و سیستم قوس.

صوت 1قرار گرفتند .سختی متوسط زیرالیه  178ویکرز

متغیرهای مورد استفاده برای پوششدهی در جدول  1آورده

( ،)HV20ساختار آن فریتی -پرلیتی و زبری متوسط آن ()Ra

شدهاند .اختالف فشار خأل قبل و حین پوششدهی ناشی از

 34نانومتر اندازهگیری شد .الزم به ذکر است زبریسنجی در

حضور گاز آرگون در محفظه است .بهمنظور بررسیهای

پنج نقطه متفاوت سطح با استفاده از دستگاه زبریسنج قابل

فازی از دستگاه پراشسنج پرتوی ایکس ( )XRDبا قابلیت

Mitutoyo

انجام آنالیز  ،Grazingمدل  X’Pert Pro MPDساخت

حمل مدل  Serftest-SJ-210و ساخت شرکت
انجام و نتایج بهصورت میانگین ارایه شد.

شرکت  Panalyticalدر محدوده  θ2بین  30تا  100درجه،

بهمنظور پوششدهی از دستگاه  PVDشرکت مهندسی سطح

با استفاده از پرتوی  Kαمس با طول موج  1/5406آنگستروم،

سوین پالسما مدل  Platit 2000استفاده شد .نمونهها روی

زاویه انحراف  ،1طول گام  0/05و زمان توقف  53/30ثانیه

نگهدارنده آلومینیومی نصبشده و در داخل محفظه

استفاده شد .این نوع آنالیز مخصوص پوششهای نازک است

پوششدهی قرار گرفتند .همچنین در خالل تنظیم خأل داخل

و با این زاویه انحراف انتخابشده امکان آنالیز فازهای

1- Ultrasonic cleaning

2- Sputter cleaning
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زیرالیه به حداقل میرسد و میتوان گفت تنها پیکهای

پوشش و زیرالیه بهراحتی قابل تشخیص بوده و اندازهگیری

پوشش مشاهده میشوند ،زیرا تقریباً پرتو موازی با سطح

ضخامت پوشش راحتتر انجام میشود .بهمنظور بررسی

پوشش به آن برخورد میکند .شناسایی پیکهای حاصل از

چسبندگی پوشش از اثر فرورونده ویکرز با بار  200نیوتن

این آزمون با استفاده از نرمافزار

X’Pert HighScore 2003

به کمک دستگاه ماکروسختی مدل

Dia Tester 2RC-S

انجام شد .برای بررسی ریزساختار پوشش از میکروسکوپ

ساخت شرکت  Wolpertاستفاده شد و سطح اثر با

الکترونی روبشی گسیل میدانی 1مدل  Mira3-XMUساخت

میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت  TESCANو میکروسکوپ الکترونی روبشی

سختی و مدول االستیک پوشش با استفاده از دستگاه

مدل  XL30ساخت شرکت  Philipsاستفاده شد .آنالیز

نانوفرورونده مدل

ترکیب پوشش با آنالیزور  EDXمربوط به دستگاه

Nanoindention tester 0-500 mN

FE-SEM

ساخت شرکت  CSMاندازهگیری شد .برای این کار و برای

انجام شد .اندازهگیری ضخامت پوشش و اندازه دانه با

حصول اطمینان از اندازهگیری دقیق سختی پوشش ،میزان

استفاده از تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی و به کمک

پیشرفت فرورونده برای هر دو نمونه به میزان یک دهم

نرمافزار  ImageJ 1/42 qصورت گرفت.

کمترین ضخامت (یعنی  100نانومتر به ازای حدود 1
میکرومتر ضخامت پوشش) تنظیم شد .فرورونده مورد

جدول  .2شرایط پوششدهی.
متغیر
فشار خأل قبل از
پوششدهی
فشار خأل قبل از
پوششدهی
فاصله ماده هدف تا
زیرالیه
توان ماده هدف
دمای زیرالیه

سیستم قوس

سیستم پراکنشی

 10-5پاسکال

 10-7پاسکال

 10-3پاسکال

 10-2پاسکال

 30سانتیمتر

 15سانتیمتر

 3300وات

 1100وات

 300 ± 50درجه

 300 ± 50درجه

سانتیگراد

سانتیگراد

ولتاژ بایاس زیرالیه

 250 ± 50ولت

زمان پوششدهی

 50دقیقه

 250 ± 50ولت
 50دقیقه

بهمنظور بررسی مقطع عرضی پوشش ،نمونهها با رزین
اپوکسی مانت شده و سپس از سنباده  P400تا ،P1500
سنبادهزنی انجام شد .درنهایت بعد از صیقلکاری با پودر
آلومینای  0/05میکرومتر ،نمونه پوشش دادهشده از سطح
مقطع در محلول  5درصد نایتال حکاکی شد .این کار ساختار
فریت و پرلیت زیرالیه را مشخص میکند ،درحالیکه پوشش

استفاده ،از نوع برکویچ 2با قطر تقریبی  160نانومتر بود .برای
هر نمونه پنج بار عمل اعمال نیرو صورت گرفت و نتایج
حاصل بهصورت نمودارهای نیرو (میلینیوتن) برحسب
عمق نفوذ (نانومتر) ترسیم شد.
نتایج و بحث
بررسی ریزساختار و ترکیب پوشش
شکل-2الف و ب ،ریزساختار دو پوشش قوس و پراکنشی
را نشان میدهد .همینطور مقطع عرضی دو پوشش در شکل
 -3الف و ب آورده شدهاند .همانطور که مشخص است،
سطح پوشش پراکنشی تقریباً عاری از عیوب رشد است،
درحالیکه در سطح پوشش قوس عیوب رشد وجود دارند.
زبری متوسط سطح ( )Raبرای پوشش قوس 550و برای
پوشش پراکنشی 38نانومتر اندازهگیری شد .عیوب رشد در
پوشش قوس بهصورت عیوب کروی و سوزنی شکل دیده
میشوند .ضخامت پوشش قوس و پوشش پراکنشی بهطور
متوسط به ترتیب  1/3و  1/0میکرومتر اندازهگیری شدند.

بدلیل وجود کروم حکاکی نمیشود .درنتیجه فصل مشترک
)1- Field emission electron microscope (FE-SEM

2- Berkovich
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شکل  .2تصویر میکروسکوپی الکترونی از :الف) سطح پوشش قوس و
ب) سطح پوشش پراکنشی.

نتایج آنالیز  EDSبیانگر اختالف ترکیب عیوب رشد پوشش
در سیستم قوس با زمینه پوشش است .نتایج آنالیز EDS

انجامشده بهصورت نقطهای و آنالیز ناحیه بر روی پوشش
قوس و پوشش پراکنشی در شکل  4آورده شده است.
در این نتایج دیده میشود که ترکیب پوشش پراکنشی بسیار
نزدیکتر به ترکیب ماده هدف است ،زیرا همانطور که پیش
از این اشاره شد ،در این روش بازده پراکنش عناصر اصلی
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شکل  .3تصویر میکروسکوپی الکترونی از :الف) مقطع عرضی پوشش

قوس و ب) مقطع عرضی پوشش پراکنشی.

شکل 5تصاویر  FE-SEMاز زمینه هر دو پوشش در
بزرگنمایی  100هزار برابر آنها را نشان میدهد .واضح است
که ساختار پوشش پراکنشی بسیار دانهریزتر از پوشش قوس
است .به کمک نرمافزار  Image Jاندازه دانه پوشش پراکنشی
و پوشش قوس به ترتیب بین  40-30و  200-150نانومتر
تخمین زده شد .با توجه به این که تقریباً متغیرهای
پوششدهی دو روش یکسان در نظر گرفته شد و تنها
اختالف دو روش متناسب با نوع روش پوششدهی ،در

به هم نزدیک است .در پوشش قوس بدلیل سازوکار تشکیل

اختالف فشار گاز آرگون و توان منبع مورد استفاده بود ،به

حوضچههای کاتدی روی ماده هدف (کاتد) ] [22چگالی

نظر میرسد که این موارد بر اندازه دانه پوشش تأثیرگذار

توان پوششدهی میتواند بهطور موضعی در برخی نواحی

بودهاند .در واقع بر اساس دیاگرام آندرز ] ،[23انرژی

افزایش یابد که این عامل باعث افزایش میزان عناصر موجود

پوششدهی بیشتر (در اینجا توان اعمالی به ماده هدف

در عیوب رشد پوشش میشود .به این صورت که نواحیای
با درصد نیکل و کروم بیشتر (نواحی سوزنی) فاز آستنیت
در ساختار پوشش قوس را تشکیل میدهند.

بیشتر در سیستم قوس کاتدی) در یک دمای ثابت میتواند
منجر به درشت دانهتر شدن ساختار پوشش شود .هرچند
سازوکار متفاوت تبخیر در این دو روش نیز میتواند در این
مورد تأثیرگذار باشد.
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شکل  .4نتایج آنالیز  EDSبرحسب درصد وزنی :الف) آنالیز نقطهای
پوشش پراکنشی ،ب) آنالیز ناحیه پوشش پراکنشی ،ج) آنالیز ناحیه
پوشش قوس ،د) زمینه پوشش قوس ،ه) عیوب کروی ،و) عیوب
سوزنی.

دیاگرام آندرز ] [23نمونهای از دیاگرامهای ساختاری است
که برای پوششهای ایجادشده به روشهای

PVD

مطرحشده است .این دیاگرام در سه بعد ترسیم شده و بر
روی محورهای افقی آن دما و انرژی پوششدهی قرار گرفته

شکل  .5تصاویر میکروسکوپی الکترونی گسیل میدانی از :الف) زمینه

پوشش قوس و ب) زمینه پوشش پراکنشی.

بررسیهای فازی پوشش

است .درحالیکه بر روی محور عمودی زمان قرار دارد.

شکل  6بیانگر نتایج آنالیز پراش پرتوی ایکس انجامگرفته

تغییرات دما و انرژی میتواند منجر به ایجاد چهار نوع

برای فوالد زنگنزن  ،304زیرالیه ،پوشش قوس و پوشش

ساختار مختلف شود که در این دیاگرام آورده شدهاند .الزم

پراکنشی است .در مورد زیرالیه و نمونه بالک فوالد  304به

به ذکر است که در این دیاگرام تغییرات دما شامل کلیه

ترتیب یک ساختار تمام فریتی و تمام آستنیتی دیده میشود.

تغییرات دمای داخل محفظه در نظر گرفتهشده است و حتی

با این وجود ،همانطور که مشخص است ،روش پوششدهی

افزایش دمای زیرالیه ناشی از برخورد اتمهای پرانرژی ماده

بر فازهای پوشش تأثیرگذار بوده و درحالیکه پوشش قوس

هدف نیز مدنظر قرارگرفته است .بر این اساس ،انرژی بیشتر

دوفازی و شامل پیکهای فریت و پیکهای بسیار ضعیفی

ذرات (در این پژوهش همان توان پوششدهی) در سیستم

از آستنیت است ،ساختار پوشش پراکنشی یک ساختار

قوس نسبت به سیستم پراکنش مغناطیسی در یک دمای

تکفاز فریتی است .البته در مورد پوشش قوس پیکهای

زیرالیه یکسان ،میتواند منجر به درشت دانهتر شدن ساختار

آستنیت همانطور که اشاره شد بسیار ضعیف دیده میشوند

آن شده باشد.

و به عنوان مثال پیک اصلی آستنیت در حدود  44درجه تا
حد زیادی با پیک فریت در همین حدود زاویه تداخل داشته
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است و بسیار مشخص نیست .البته همانطور که پیش از این
اشاره شد ،این نتایج تأیید کننده نتایج آنالیز  EDSهستند .به
طوری که به نظر میرسد پیکهای آستنیت مربوط به عیوب
رشد سوزنی با درصد نیکل و کروم بیشتر باشند ،جایی که
این عیوب به نسبت عیوب کروی و زمینه پوشش (فاز
فریت) سهم کمتری از ساختار را نیز تشکیل میدهند .در
مجموع همانطور که پیش از این دیده شده است ،شرایط و
متغیرهای پوششدهی میتوانند به شدت بر ساختار پوشش
تأثیرگذار باشند ] ،[24چون تغییر متغیرها میتواند بر دمای
تشکیل پوشش ،سرعت اتمها و نحوه آرایش و تشکیل
پوشش مؤثر باشد .در مورد پوششهای ایجادشده از فوالد
زنگنزن به روشهای  PVDتغییر فاز از آستنیت به فریت
در اکثر مواقع گزارششده است که عمدهترین دلیل آن
سرعت سرد شدن زیاد اتمهای تبخیر شده و ماهیت بسیار
غیرتعادلی فرآیندهای  PVDگزارششده است ] .[25البته در
مورد فاز فریت ایجادشده در فرآیندهای  PVDبیشتر
گفتهشده که این فاز غیرتعادلی است و اگرچه تا دماهای
حدود  400درجه همواره ساختار فریتی دیدهشده است ولی
با افزایش دما امکان تغییر فاز از فریت به آستنیت وجود دارد
] .[26در خالل تشکیل پوشش ممکن است تغییر جهت
صفحات بلوری رخ دهد و یا برخی از صفحات تا حدی
تقویت شوند .به عنوان مثال در مورد پوشش پراکنشی پیک
حدود  65درجه که یکی از پیکهای اصلی فریت است
تقریباً دیده نمیشود .عالوه بر این مشاهده شد شدت

شکل .6نتایج آنالیز  XRDبرای الف) پوشش پراکنشی ،ب) پوشش
قوس ،ج) زیرالیه فوالد کربنی و د) نمونه بالک فوالد زنگنزن .304
بیانگر فاز فریت و● فاز آستنیت است.

پیکهای هر دو پوشش و بخصوص پوشش پراکنشی نسبت

بررسی سطح ماده هدف در سیستم قوس

به نمونههای بالک به شدت کاهشیافته و پیکها پهنتر

همانطور که در شکل  2مشاهده شد ،سطح پوشش قوس

شدهاند ،که عمدهترین دلیل این عامل کاهش اندازه دانه

بسیار زبر و حاوی عیوب رشد است .بهمنظور مشخص شدن

ساختار پوشش در حین پوششدهی است.

منشأ تشکیل این عیوب ،سطح کاتد در این سیستم بعد از
پوششدهی به کمک تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی
مورد بررسی قرار گرفت (شکل .)7همانطور که در
بررسیهای پیش از این ذکرشده است ،یکی از سازوکارهای
تشکیل این عیوب ،ایجاد حوضچههای کاتدی سطح کاتد
است ] .[22در این تصویر نیز تشکیل حوضچههای کاتدی
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مشخص است .همینطور تعدادی از عیوبی که بهصورت

چسبندگی پوشش را ارزیابی میکنند ] .[28هرچه تعداد

عیوب رشد کروی و سوزنی روی پوشش نهایی دیده

ترکها و گاهی کندگی پوشش بیشتر باشد ،بیانگر

میشوند نیز در این شکل با فلش قرمز مشخصشدهاند .یکی

چسبندگی ضعیفتر آن است .در اینجا برای پوشش قوس

از عوامل مؤثر بر تشکیل این حوضچههای کاتدی نوع ماده

مُد  1و برای پوشش پراکنشی مُد  4پیشنهاد شد .اصلیترین

و نقطه ذوب آن است .در شرایط یکسان پوششدهی هرچه

دلیل چسبندگی بهتر پوشش قوس میتواند میزان یونیزاسیون

نقطه ذوب ماده پایینتر باشد ،امکان تشکیل این عیوب بیشتر

باال در حین پوششدهی به روش قوس باشد ] .[13اگرچه

و سطح پوشش نهایی زبرتر است ].[27

ممکن است عیوب رشد تا حدی از پیشرفت ترکها در
اضالع اثر فرورونده جلوگیری کنند .میزان یونیزاسیون وابسته
به توان زیاد اعمالی به ماده هدف است که مشخصه سیستم
قوس بوده و در جدول  2در مقایسه با توان اعمالی بر ماده
هدف سیستم پراکنشی واضح است .در حقیقت بهدلیل توان
اعمالی بیشتر به ماده هدف ،حجم بیشتری از اتمها تبخیر
و یونیزه میشوند و در نتیجه پالسمای فلزی قویتری
حاصل میشود که منجر به بهبود چسبندگی پوشش خواهد
شد.

شکل  .7تصویر میکروسکوپی الکترونی از سطح ماده هدف در سیستم
قوس .حوضچههای کاتدی با رنگ زرد و منشأ عیوب رشد با پیکان

قرمز مشخصشدهاند.

بررسی چسبندگی پوشش
شکل  8اثر فرورونده ویکرز بر سطح دو پوشش را نشان
میدهد .در تصاویر  SEMدر مورد پوشش قوس تنها ترک
در راستای قطر اثر فرورونده و در مورد پوشش پراکنشی
ترکهایی در لبههای اضالع اثر فرورونده نیز مشاهده
میشود .ضمن اینکه در مورد پوشش پراکنشی کندگی
پوشش در برخی از نواحی در لبهها و حتی نوک اثر
فرورونده مشخص است که بیانگر چسبندگی ضعیفتر آن
نسبت به پوشش قوس است .بهطورکلی چهار نوع ترک
خوردگی برای پوشش معرفیشده که عبارتاند از :مُد )1
ترکهای شعاعی در نوک اثر فرورونده ،مُد  )2ترکهای
عمود و موازی با اضالع اثر فرورونده در اطراف اثر ،مُد )3
ترکهای موازی در داخل اثر فرورونده و مُد  )4ترکهای

شکل  .8تصویر میکروسکوپی الکترونی از اثر فرورونده ویکرز در بار

پنجهای در نوک اثر فرورونده .این مُدها به صورت کیفی

 200نیوتن بر :الف) پوشش قوس ،ب) پوشش پراکنشی.
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آزمون نانوفرورونده

( [30] )GPa 200-190کاهش یافته است .مدول االستیک

میانگین نتایج آزمون نانوفرورونده برای دو پوشش،

پوششها با توجه به منحنی باربرداری محاسبه شد و علت

بهصورت نمودارهای نیرو برحسب عمق نفوذ در شکل 9

کاهش آن شاید کاهش درصد عناصر آلیاژی پوشش و

آورده شده است.

تضعیف انرژی پیوند بین اتمها باشد .بنحوی که این حالت
در مورد پوشش قوس واضحتر است .ضمن اینکه اشارهشده
است ،نانوساختار شدن منجر به کاهش مدول االستیک ماده
میشود ] .[31همینطور بههمریختگی ساختار بخصوص در
مورد پوشش قوس ،میتواند عامل دیگری برای کاهش مدول
االستیک آن باشد .با استفاده از نتایج آزمون نانوفرورونده،
میزان قابلیت کشسان پوشش را (𝜂) نیز میتوان محاسبه کرد
] .[32این متغیر میزان توانایی پوشش در تغییر فرم االستیک/
شبه االستیک را نشان میدهد و هرچه بیشتر باشد ،ماده
درحالیکه دچار تخریب نشود میتواند در مقابل نیرو یا

شکل  .9نتایج آزمون نانوفرورونده.

انرژی بیشتری مقاومت کند 𝜂 .به کمک روابط زیر محاسبه
میشود ]:[32

در نگاه اول ،وسعت بیشتر نمودار برای پوشش قوس بیانگر
تغییر فرم پالستیک بیشتر در برابر نیروی فرورونده است.

()1

LdD

()2

LdD

Dmax

∫ = Wrc

Dr

پراکنشی حاصلشده است که به معنای سختی کمتر آن است.
کاهش اندازه دانه میتواند منجر به افزایش دانسیته مرزدانهها

∫ = Wt
0

همینطور مشخص است که در مورد پوشش قوس عمق
نفوذ  100نانومتر در نیروهای کمتری نسبت به پوشش

Dmax

()3

Wrc
=η
×100
Wt

و نابهجاییها شود .این عامل حرکت نابهجاییها را مسدود
کرده و منجر به افزایش سختی ماده میشود ] .[29در مورد

مقادیر متغیرهای این روابط و نتایج حاصل از آزمون

پوششهای  PVDو بهشرط رسیدن به یک ساختار فیبری

نانوفرورونده در جدول  3آورده شده است .در این جدول،

شکل (زمینه دو پوشش مورد بحث) ،بیشتر کاهش اندازه دانه

 Hvسختی برحسب ویکرز E ،مدول االستیک L ،بیشترین

منجر به افزایش تراکم پوشش میشود .موضوعی که در

میزان نیرو 𝑊𝑟𝑐 ،سطح ناحیه االستیک نمودار نیرو-جابجایی

ساختارهای نانو بسیار واضحتر است .در واقع نتایج آزمون

(زیر خط باربرداری) 𝑊𝑡 ،کل سطح زیر نمودار نیرو-

نانوفرورونده نیز این موضوع را تأیید میکند که ساختار

جابجایی (زیر خط مربوط به بارگذاری) 𝐷𝑚𝑎𝑥 ،بیشترین

دانهریزتر و نانوبلوری پوشش پراکنشی عامل اصلی افزایش

عمق نفوذ (جابهجایی) فرورونده 𝐷𝑟 ،عمق اثر فرورونده بعد

قابلتوجه سختی آن بوده است .درحالیکه سختی نمونه

از باربرداری و 𝜂 معیاری از قابلیت کشسان پوشش است.

بالک فوالد  ،304در بار  200نیوتن  220ویکرز اندازهگیری

مقدار این متغیر برای برای فوالد زنگنزن  304حدود  11تا

شد ،نتایج آزمون نانوفرورونده نشان داد ،برای هر دو پوشش

 13گزارش شده است ].[32

مدول االستیک نسبت به مدول االستیک فوالد بالک 304
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جدول  .3نتایج آزمون نانو فرورونده.

متغیر

پوشش قوس

سختی)V( Hv ،
مدول االستیکE ،
)(GPa
بیشینه نیرو(mN) L ،

بیشینه عمق نفوذ
فرورونده(nm) Dmax ،

آن بیش از پوشش قوس باشد .سازوکارهای مختلفی برای
پوشش

تأثیر نانوساختار شدن بر چقرمگی شکست ماده ارایه شده

پراکنش

است ،ولی در مورد افزایش چقرمگی شکست با کاهش

261

889

اندازه دانه گفتهشده است که این حالت میتواند ناشی از

103

161

تسهیل لغزش و جابهجایی مرزدانهها باشد ] .[34ضمن اینکه

0/9

2/5

با افزایش کسر حجمی مرزدانهها پیشرفت ترک از طریق

100/9

100/7

آنها نیز سختتر میشود .در مورد پوشش قوس به نظر
میرسد ،عیوب رشد به عنوان یک فاز نرمتر در پیشرفت
ترک مؤثر بوده و از افزایش متغیر  aتا حدی جلوگیری

عمق اثر فرورونده بعد
83/6

از باربرداریDr ،

56

کردهاند .با این وجود مقدار چقرمگی شکست این پوشش با

)(nm

توجه به مقدار سختی و مدول االستیک آن محاسبه شد .نتایج

سطح زیر ناحیه
االستیک(pJ) Wr ،

سطح کل زیر نمودار،
(pJ) Wt
قابلیت کشسان%η ،

6/2

41/1

41/2

90/7

15

45/4

چقرمگی شکست محاسبه شده بر اساس رابطه  4در جدول
 4آورده شده است.
جدول  .4نتایج اثر فرورونده ویکرز و محاسبه چقرمگی شکست.

نصف قطر اثر

با توجه به نتایج حاصل از آزمون نانوفرورونده (سختی و
مدول االستیک) ،امکان محاسبه چقرمگی شکست پوشش
نیز وجود دارد .رابطه  4برای  C/d ≤ 2/5و رابطه  5برای
 C/d > 2/5استفاده میشود ،جاییکه  dنصف قطر اثر
فرورونده C ،فاصله انتهای ترک تا مرکز اثر فرورونده و

پوشش

فروروندهd ،

طول
ترکa،

چقرمگی
شکستKIC ،

)(µm

)(µm

)(GPa.√µm

قوس

219/1

25/3

13/1

پراکنشی

226/6

10/6

37/6

a

طول ترک پیشرفت کرده در نوک اثر فرورونده است ].[33
این دو رابطه اکثر مواد و پوششها را شامل میشوند .با این

نتیجهگیری

وجود رابطه  5مربوط به پوششهای ترد و شکننده است و

به طور کلی نتایج بهدستآمده در این پژوهش بسیاری از

بیشتر استفاده میشود.

فرضیات قبلی را تأیید میکند .این نتایج بهصورت زیر است:
2

1
E 5
KIC =0/0193 (HV d) ( ) (a)-2
HV

()4
3

()5

2

E 5 c -2
) ( )
HV
d

1
( )2

KIC =0/0711 (HV d

 )1سطح پوشش حاصل از روش قوس بدلیل تشکیل
حوضچههای کاتدی بر روی ماده هدف حین فرآیند تبخیر،
بسیار زبرتر از پوشش پراکنشی و دارای عیوب رشد زیاد
مشاهده شد.

طبق این روابط با افزایش سختی و مدول االستیک پوشش،

 )2توان پوششدهی زیاد در روش قوس منجر به افزایش

چقرمگی شکست پوشش نیز افزایش مییابد ،بنابراین در

چسبندگی و افزایش اندازه دانه پوشش شد.

اینجا هم انتظار میرود ،نانوساختار شدن بر چقرمگی

 )3در پوشش قوس اثر فرورونده ویکرز تنها با ترکهای

شکست پوشش پراکنشی تأثیرگذار بوده و باعث شده مقدار

شعاعی در امتداد قطر فرورونده مشاهده شد ،در حالیکه در
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