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ABSTRACT
In this study the structure of Cu-Ni3Al-MoS2 composite coating using physical vapor deposition have been investigated. It is expected, the use of this coating for operation in dry conditions and different temperatures, provides good abrasion resistance and
lead to increase the life time of components while maintaining the economic efficiency. Because of the presence of the employed
elements, Cu-Ni3Al-MoS2 coating has a good lubrication and conductivity properties with hard structure. This coating is used in
aviation industries in cases, where surfaces slip to each other. For this purpose Target tablets containing Ni3Al-wt.30% MoS2 with a
copper substrate were prepared using magnetron dispersion of composite coating Cu-Ni3Al-MoS2 structure was created on 4340
steel substrate. Coatings were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy depressive
spectroscopy (EDS) and roughness measurement test (RT). The hard cover was calculated, by the Vickers microhardness measurement of Cu-Ni3Al-MoS2 about 380 HV over 25 g load. During the study, it was demonstrated that this coating has a good adhesion
and morphology with substrate.
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ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی  Cu-Ni3Al-MoS2با استفاده از روش رسوب
فیزیکی بخار
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسي مواد و متالوژی ،دانشکده مهندسی مواد ،مؤسسه آموزش عالی نقش جهان اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -2استاد ،گروه مهندسی مواد ،دانشكده مهندسي مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3دانشجوی دکترا ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان ،ایران.

چکیده
در این پژوهش به ساخت و بررسی ویژگی پوشش کامپوزیتی  Cu-Ni3Al-MoS2با روش رسوب فیزیکی بخار انجام شده است .جهت ساخت این پوشش با استفاده از روش پراکنش
مگنترونی ،از بهترین پارامترها برای ساخت پوشش استفاده شد .پوشش  Cu-Ni3Al-MoS2با توجه به حضور عناصر به کار رفته از خواص روانکاری و رسانایی خوبی برخوردار بوده
و در صنایع هوایی در نواحی و اتصاالتی که تحت لغزش قرار میگیرند به کار گرفته میشود .بدین منظور هدفی از کامپوزیت  Ni3Alبه همراه  30درصد وزنی  MoS2با بستر مسی
تهیه و با روش کندوپاش مگنترونی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار  Cu-Ni3Al-MoS2برروی زیرالیه فوالدی  4340ایجاد شد .شناسایی پوششها با استفاده از پراش پرتو ایکس
( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMبینابنمایی تفکیک انرژی ( )EDSو آزمون زبریسنجی ( )RTانجام پذیرفت .طبق نتایج حاصل از آنالیز فازی پراش از صفحات
کریستالی ( )111و ( )002ماده  Cuو  Ni3Alمشاهده شد و جهت اطمینان از حضور عناصر  Moو  Sدر داخل پوشش ،با توجه به پایین بودن نرخ پراکنش آنها با استفاده از
میکروآنالیز عنصری از نقاط مختلف پوشش بررسی شد .میزان سختی پوشش ،با کمک دستگاه ریزسختیسنج ویکرز برای پوشش  Cu-Ni3Al-MoS2در حدود  380 HVطی 25
گرم بارگذاری محاسبه شد .طی بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که پوشش ایجاد شده از مورفولوژی و چسبندگی خوبی با زیرالیه برخوردار است.
واژههاي كليدي :پوشش کامپوزیتی ،پراکنش مگنترونی ،مورفولوژیNi3Al ،MoS2 ،

 .1مقدمه
پوششهای کامپوزیتی مسی از رسانایی الکتریکی و حرارتی
خوبی برخوردار بوده و خواص مکانیکی و تریبولوژیکی خوبی
را از خود نشان میدهند[ ،]1-3این خاصیت اهمیت این
پوششها را برای بهکارگیری در قسمتهایی که نیاز به هدایت
الکتریکی ،حرارتی و مقاومت خوب سایشی است را افزایش
میدهد .بسیاری از تحقیقهای اخیر نشان میدهند که حضور
ترکیبهای بینفلزی در داخل این پوششهای نرم به عنوان یک
فاز استحکامدهنده عمل کرده و خواص سایشی این پوششها را
بهبود میبخشند[.]4-7
توسعه مواد خودروانکار دما باال برای بهکارگیری در محیطها
و شرایط سخت همانند موتورهای پیشرفته جهت کار در
دمای باال و کارکرد طوالنی و همچنین مقاوم در برابر سایش
و اصطکاک روبه گسترش است .این مواد خودروانکار جدید
عبارتند از :ترکیبهای خودروانکار دما باالی دارای زمینه
 ،Niزمینه بینفلزی همانند  Ni3Alو  NiAlو زمینه سرامیکی

همانند  ZrO2 ، Al2O3و  Si3N4به همراه مواد خودروانکار
جامد همانند گرافیت و مولیبدن دی سولفید[ .]8-12در همه
این ترکیبها زمینه از سختی قابل مالحظهای در دمای باال
برخوردار است و حضور مواد جامد روانکار در این زمینهها
باعث افزایش مقاومت به سایش و اصطکاک و بهطور کلی
بهبود خواص تریبولوژیک بهخصوص در دمای باال میشود.
مولیبدن دی سولفید در کامپوزیتهای حاوی نقره و گرافیت یا
مس جهت تماسهای الکتریکی و لغزشی به کار گرفته میشود و
ضریب اصطکاک پایینی نسبت به پوششهای سرب رسوب داده شده
با استفاده از روش یونی دارند ،این مسئله بیانگر این موضوع است
که پوششهای ترکیبی حاوی  MoS2به میزان قابل توجهی ضریب
اصطکاک را کاهش میدهند و این مسأله باعث افزایش عمر قطعات با
حفظ بهرهوری اقتصادی میشود ،به عنوان مثال کاربرد این پوششها
در فضاپیماها باعث افزایش میزان راندمان نیروی تولید شده توسط
باتریها و سلولهای خورشیدی در فضاپیماها میشود [.]8
یکی از روشهای جدید و پرکاربرد که در چند دهه اخیر
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در صنایع مختلف بسیار مورد توجه قرارگرفتهاست ،ساخت
این پوششها با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار است.
رسوب فیزیکی و شیمیایی بخار امروزه جزو تکنولوژیهای در
دسترس جهت بهکارگیری در صنایع مختلف میباشد [14
 .]13،رسوب فیزیکی بخار یکی از فرآیندهای رسوبدهی
در شرایط خأل ،برای ساخت پوششهای کامپوزیتی میباشد
که یکی از روشهای آن پراکنش مگنترونی است که در آن
از یونیزهشدن گاز آرگون و بمباران تارگت مورد استفاده
توسط یونهای مثبت جهت رسوبدهی مواد از تارگت
برروی زیرالیه به کار گرفته میشود .فرآیند کندوپاش 1در
سال  1842میالدی پایهگذاری شد .در این سال ،بررسیهای
گراو 2نشان داد که سطح جامدات در اثر برخورد یونهای
مثبت شتابدار به آنها ،ساییده میشوند [ .]7-15مهمترین
ویژگی این روش در مقایسه با روشهای دیگر این است که در
این روش سطح نهایی از صافی سطح باالیی برخوردار است،
به همین منظور در این تحقیق پوشش Cu-Ni3Al-MoS2
با استفاده از روش پراکنش مگنترونی روی زیرالیهها ایجاد
شد و مشخصهیابی پوشش توسط پراش پرتو ایکس (،)XRD
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMطیفنگاری تفکیک
انرژی ( ،)EDSآزمون ریزسختیسنجی ( )MHTو آزمون
زبریسنجی ( )RTصورت پذیرفت .از  WT%ALآورده شود.

نیکل و آلومینیوم در نظر گرفته شد .سرعت دوران محفظه
آسیاکاری  350دور بر دقیقه پس از طی  40ساعت با توجه
به استفاده از عامل کنترلکننده فرآیند ،اسید استئاریک به
میزان  1درصد وزنی به کار گرفته شد.
معادله .1

(تعداد مول مادهnA=)A
)nT(nA+nB

= درصد اتمی A

معادله .2
درصد اتمی ×Aجرم اتمی A
درصد اتمی ×Bجرم اتمی  + Bدرصد اتمی ×Aجرم اتمی A

= درصد وزنی A

محاسبههای مربوط به میزان پودرهای مورد نیاز برای
ساخت  20گرم پودر  Ni3Alدر زیر آمده است.
at%AI=1/4×100=%25
at%Ni=3/4×100=%75
0.25×26.98
=13.28gr
0.25×26.98+0.75×58.29

=Wt%AI

Wt%NI=100gr-13.28gr=86.72
Ni=17.35 gr

 .2مواد و روش تحقيق

100gr = 86.74gr
20gr
Ni gr

AI=20gr-17.35gr=2.65gr

ساخت تارگت Cu-Ni3Al-MoS2

در این تحقیق از پودر نیکل با خلوص  99/999درصد،
پودر آلومینیوم با خلوص  99/999درصد ساخت شرکت
مِرک 3و پودر مولیبدن دی سولفید تهیه شده از کارخانه
مس سرچشمه کرمان با اندازه ذرات حدود 100میکرومتر
استفاده شد .جهت ساخت ترکیب  Ni3Alاز روش آلیاژسازی
مکانیکی 4تحت اتمسفر گاز خنثی آرگون با خلوص 99/99
درصد استفاده شد .این ترکیب با نسبت استوکیومتری  1به 3
با استفاده از دستگاه آسیاب سیارهای مدل  ،AS2-600درون
محفظهای از جنس فوالد باز پخت شده حاوی گلولههای
فوالدی کروم به قطر  20میلیمتر با نسبت وزنی گلوله به
پودر  10:1تهیه شد .طبق رابطه  ،1ابتدا میزان درصد اتمی
عناصر  Niو  Alمحاسبه شد و سپس با استفاده از رابطه 2
میزان درصد وزنی هر کدام از عناصر ،برای ساخت  100گرم
پودر  Ni3Alمحاسبه شد و در آخر با توجه به حجم داخلی هر
محفظه و با وجود  200گرم گلوله ،در مجموع  20گرم پودر
1. Sputtering
2. Grove
3. Merck
4. Mechanical alloying
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آنالیز پودر ترکیب بین فلزی Ni3Al

پودر ساخته شده با استفاده از آزمون پراش پرتو ایکس آنالیز شد
تا از ساخت ترکیب بین فلزی  Ni3Alاطمینان حاصل شود .در این
مرحله از دستگاه پراش مد ل  ،D8 ADVANCEساخت شرکت �Bruk
 erآلمان استفاده شد .پارامترهای عملیاتی این دستگاه مطابق جدول
شماره  1تنظیم شد.
پس از اطمینان از ساخت پودر  ،Ni3Alباقی مراحل نیز در همان
شرایط انجام شد و در نهایت  100گرم پودر  Ni3Alتهیه شد.
نحوه ساخت تارگت دستگاه پراکنش مگنترونی
ساخت تارگت برای پوشش Cu-Ni3Al-MoS2

برای ساخت تارگت مورد نیاز جهت استفاده در دستگاه
پراکنش مگنترونی ابتدا پنج قرص کامپوزیتی Ni3Al-
 wt.30%MoS2تهیه شد به این ترتیب که ابتدا 21/56
گرم پودر  Ni3Alرا با  6/43گرم پودر  MoS2با استفاده از
دستگاه آسیاب به مدت  4دقیقه مخلوط کرده و با استفاده از
دستگاه پرس مدل  ، STM-250ساخت شرکت SANTAM
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جدول .1پارامترهای عملیاتی دستگاه پراش پرتو ایکس در فازیابی نمونههای پودری.
آند

Co

طول موج

1/7890 A°

میزان هر گام

0/05 Deg/sec

زمان هر گام

0/5 Sec

زاویه شروع

20 Deg

زاویه پایان

90-100 Deg

تحت تنش  ،300 MPaپنج قرص کامپوزیتی به قطر  30و
ضخامت  8میلیمتر با تراکم باال تهیه شد که چگالی نسبی
هر کدام از قرصها  6/6گرم بر سانتیمتر مکعب محاسبه شد.
سپس یک صفحه مسی با توجه به خواص رسانایی و هدایت
الکتریکی خوب آن جهت افزایش میزان پراکنش و جلوگیری
از افزایش دمای تارگت استفاده شد .این صفحه مسی با قطر
 120و ضخامت  4میلیمتر تهیه شد .برروی این صفحه مسی
با استفاده از دستگاه تراش حفرههایی با ضخامت  2و قطر

 33میلیمتر جهت تعبیه قرصهای کامپوزیتی ایجاد شد .در
تصویر شماره  1صفحه مسی به همراه نقشه طراحی آن و در
تصویر شماره  2تارگت تهیه شده آورده شده است.
زیرالیهها

در این تحقیق از فوالد  4340که در صنایع هوایی برای
ساخت محورها کاربرد دارد ،بهعنوان زیرالیه استفاده شد.
ترکیب شیمیایی اسمی این فوالد در جدول شماره  2نشان
داده شده است [ .]23نمونههایی به شکل دیسک به ضخامت
 4/5میلیمتر و قطر  50میلیمتر از میلگرد فوالدی در شرایط
آنیل تهیه شد .از این نمونهها بعد از عملیات حرارتی و عملیات
سطحی ،بعنوان زیرالیه استفاده شد.
سنگزنی ،پولیش و تمیزکاری زیرالیه

برای برداشتن الیههای اکسیدی یا احتماالً دکربوره شدن
بههنگام عملیات حرارتی از سطح نمونهها و همچنین ایجاد

تصویر  .1صفحه مسی به همراه نقشه آن.
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جدول .2ترکیب شیمیایی اسمی فوالد .4340

AISI

wt.
%C

wt.
%Si

wt.
%Cr

wt.
%Mn

wt.
%Ni

wt.
%Mo

4340

0/37

0/15

0/65

0/9

1/55

0/2

جدول  .3پارامترهای پوششدهی به روش رسوب فیزیکی بخار.
تارگت

Cu-Ni3Al-MoS2

زیرالیه

4340

دمای زیرالیه

300-350°C

فاصله زیرالیه تا تارگت

15-18cm

ولتاژ اعمالی به تارگت

800-1000V

ولتاژ اعمالی به زیرالیه

300V

جریان اعمالی به تارگت

1/2-2A

جریان اعمالی به زیرالیه

0/5A

زمان رسوبدهی

30min

فشار اولیه محفظه (میزان خأل)

10-7mbar

فشار گاز  Arدر داخل محفظه

1-5×10-3mbar

سطحی صاف ،تخت و رسیدن به زبری سطح مناسب دو طرف
دیسکهای تهیهشده با سنگ مغناطیسی پرداخت شدند.
سپس برای کاهش زبری ،سطح دیسکها با سمبادههای
 1200 ،1000 ،800 ،600و  1500پولیش شدند .بعد از

تصویر  .3محل قرارگیری تارگت و زیرالیه در دستگاه رسوب فیزیکی بخار.
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پولیش دیسکها به منظور چربیزدایی ،نمونههای تهیه شده
وارد استن شده و پس از شستوشو با آبمقطر در هوای
داغ خشک شدند .شایان ذکر است که پیش از عملیات
پوششدهی نیز نمونهها بهوسیله استن شستوشو داده شدند.

تصویر  .4شماتیکی از آزمون چسبندگی راکول .]18[ C
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جدول .4پارامترهای عملیاتی دستگاه پراش پرتو ایکس در فازیابی نمونهها.

آند

Cu

طول موج

1/54056 A°

طول گام

0/05 deg/sec

زمان هر گام

0/5 sec

زاویه شروع

10 deg

زاویه پایان

90 deg

پوششدهی به روش رسوب فیزیکی بخار

نیمه کمی طیفسنجی پراکندگی انرژی استفاده شد.

عملیات پوششدهی روی نمونههای مورد نظر با استفاده از
دستگاه پوششدهی مدل  2000و ساخت شرکت  Platitانجام
شد .در تصویر شماره  3محل قرارگیری تارگت و زیرالیهها،
نشان داده شده است.

آنالیز فازی

در روش پراکنش ،بهینهترین پارامترها جهت ساخت پوشش
 Cu-Ni3Al-MoS2برای دستیابی به پوششی با کیفیت سطحی
باال ،ضخامتی مناسب و چسبندگی خوب با سطح زیرالیه در
نظر گرفته شد که در جدول شماره  3آورده شده است.
قبل از شروع به عملیات پوششدهی به منظور تمیزکردن
سطح از استن استفاده شد ،سپس در جریان هوای پرفشار خشک
شدند و رسوبنشانی به روش پراکنش مگنترونی انجام شد .پیش
از شروع پوششدهی ،تمیز کردن پراکنشی به مدت مشخص
روی نمونهها انجام شد که طی آن دمای زیرالیه افزایش یافت.
آنالیز عنصری

برای شناخت فازها و بررسی بافت در برخی از پوششها،
از روش پراش پرتو ایکس با کمک دستگاه  Philipsمجهز به
نرمافزار فازیابی استفاده شد .پارامترهای عملیاتی این دستگاه
مطابق جدول شماره 4تنظیم شد.
مشخصات ساختاری پوشش  Cu-Ni3Al-MoS2تهیه شده،
با استفاده از روش ویلیامسون -هال که اساس آن تغییر
عرض انتگرالی پیکها با تغییر اندازه دانه کرنشهای شبکهای
میباشد محاسبه گردید .نمودار عرض انتگرالی بر حسب بردار
پراش رسم شده و از شیب و عرض از مبدأ این نمودار به
ترتیب اندازه دانه و کرنش محاسبه شد[ .]17در رابطه ،3
رابطه ویلیامسول -هال آورده شده است.
معادله .3
βcosѳ=0.9λ/d×2AℇsinѲ

برای کمک به شناخت عنصرها از میکروسکوپ الکترونی
روبشی مدل  LEO 440i OXFORDمتصل به آنالیز عنصری

تصویر  .5میزان کیفیت استحکام چسبندگی از  HF1تا .]18[ HF6
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جدول .5زاویه پراش و اندازه دانه پودر .Ni3Al
فاصله بین صفحات کریستالی (d)A

2Ѳ

صفحات کریستالی

2/082

50/90

111

1/799

59/64

002

1/267

89/88

022

سختیسنجی

جهت تعیین سختی زیرالیهها ،قبل از عملیات پوششدهی،
به روش تصادفی چندین نمونه انتخاب شدند و با استفاده
از دستگاه کوپا 5و روش سختیسنجی راکول  ،Cسختی
دیسکها تعیین شدند .برای اندازهگیری سختی پوششها
طبق استاندارد  ASTM 578-87عمل شد .از دستگاه
ریزسختیسنج ویلسون 6با فرورونده هرم الماسی ویکرز با
زاویه رأس  136درجه استفاده گردید .نیروی مورد استفاده
برای ریزسختیسنجی معادل  25گرم درنظرگرفته شد ،و در
چند نقطه میزان سختی محاسبه شد.
زبریسنجی

 VDIکه در تصویر شماره  5آورده شده ،طبقه بندی شده
است[ .]18این طبقهبندی بهترتیب از  HF1تا  HF( HF6اسم
مختصر آلمانی ،به معنای استحکام چسبندگی است) میباشد.
این روش یکی از روشهای آسان و مفید جهت ارزیابی خواص
چسبندگی پوشش میباشد ،HF1 .خواص چسبندگی خوب
به همراه ترکهای کمی را نشان میدهد و در مقابل HF6
خواص چسبندگی ضعیف به همراه الیهالیهشدگی پوشش
را نشان میدهد .برای بررسی خواص چسبندگی هر کدام
از پوششها از محل اثر فرورونده با استفاده از میکروسکوپ
نوری تصویربرداری شد و با تصویر شماره  5مقایسه شد.
ضخامتسنجی

برای تعیین زبری سطوح زیرالیه و پوشش تولیدی از
دستگاه زبریسنج سوزنی  Mahrآلمان ،مدل M300C
استفاده شد .به این منظور تعدادی نمونه پس از عملیات
حرارتی و سنگزنی و پولیش انتخاب شدند و زبری سطح
آنها در جهتهای مختلف قبل از عملیات پوششدهی
اندازهگیری شد .پس از پوششدهی نیز زبری سطح تمامی
نمونهها به همین روش مورد بررسی قرار گرفت.
آزمون چسبندگی

آزمون چسبندگی راکول  Cبه عنوان یکی از روشهای
استاندارد برای بررسی میزان چسبندگی پوشش به زیرالیه
به کار میرود .در این روش ،یک فرورونده الماسی با زاویه
رأس  120درجه به داخل پوشش طی اعمال یک نیروی
استاندارد ( 150کیلوگرم) فرو میرود ،که در تصویر شماره
 4شماتیکی از آن آورده شده است .زمانی که فرورونده در
داخل پوشش فرو میرود در لبههای محل اثر فرورونده در
داخل پوشش ترکهایی ایجاد شده و رشد میکند .آزمون
چسبندگی راکول  Cدر آلمان توسعه پیدا کرده است و میزان
کیفیت استحکام چسبندگی از  HF1تا  HF6طبق استاندارد
5. Koopa
6. Wilson

http:metalleng.ir/
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برگشتی از مقطع عرضی نمونه.
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تصویر  .8نمودار مربوط به زبری سطح زیرالیه و پوشش .Cu-Ni3Al-MoS2

ضخامت پوششها با دستگاه ضخامتسنج قابل حمل SABERN
مدل  CTI-MFNاندازهگیری شد .این دستگاه قابلیت اندازهگیری

پوششهای غیرآهنی روی زیرالیههای آهنی و پوششهای
غیرفلزی روی زیرالیههای غیرآهنی را با دقت  0/1میکرومتر دارا
است .کالیبره کردن این دستگاه با نمونههایی استاندارد همراه
دستگاه و سطح نمونه قبل از پوششدهی امکانپذیر است .بعد از
پوششدهی ضخامتسنجی دیسک در طول قطر آن و در حداقل
 6نقطه صورت گرفت و میانگین عددی ضخامتهای اندازهگیری
شده برای بیان ضخامت پوشش در نظر گرفته شد.

 .3نتايج و بحث
ساخت پودر  Ni3Alبا روش آلیاژسازی مکانیکی

پودر  Ni3Alبا استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی به مدت
 40ساعت تهیه شد .این پودر با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس
مورد بررسی قرار گرفت که در تصویر شماره  6الگوی پراش پودر
ساخته شده آورده شده است .طبق الگوی پراش مشاهده میشود که
پراش پرتو ایکس از صفحات  002 ،111و  022صورت گرفته است و
بیانگر این موضوع است که ترکیب  Ni3Alپس از گذشت  40ساعت
آسیابکاری مکانیکی ساخته شده است .زاویه پراش و فاصله بین
صفحات کریستالی مربوطه از روی الگوی پراش تصویر شماره
 6محاسبه شد و در جدول شماره  5آورده شده است.
پوششدهی به روش رسوب فیزیکی بخار
در فرایند پوششدهی جهت ایجاد پوشش Cu-Ni3Al-
 ،MoS2با توجه به مطالعات صورت گرفته همانند ساخت

تصویر  .9محل اثر فرورونده الماسی آزمون راکول  Cدر داخل پوشش Cu-Ni3Al-
.MoS2

پوشش نانو کامپوزیتی  ،]20[ Mo2N/MoS2/Agاز شرایط
بهینه جهت ایجاد پوششی با کیفیت سطحی باال ،ضخامتی
مناسب و چسبندگی خوب با سطح زیرالیه استفاده شد .در این
روش ،پالسما زمانی تشکیل میشود که در حضور فشار کافی از
گاز بمباران کننده ( ،)1-500×10-3 mbarولتاژ نسبتاً باالیی
( )300-5000Vبین آند و کاتد اعمال شود .در اینحالت ،کسر
کوچکی از اتمهای گازی یونیزهشده و با شتاب زیاد به کاتد
برخورد کرده و باعث کندوپاش سطح کاتد میشود[.]19-22
فشار؛ بر طبق نتایج بهدست آمده ،با افزایش فشار در سیستم
پراکنش ،چگالی یونی و در نتیجه نرخ الیهگذاری کاسته میشود.
فاصله بین ماده هدف و زیرالیه؛ بهطور معمول این فاصله
در حدود  30-40 mmمیباشد .طبیعی است که هر قدر این
فاصله بیشتر باشد احتمال برخورد بیشتر است.
دمای زیرالیه؛ با توجه به نتایج تحقیقهای بهدست آمده
در مورد چگونگی رشد فیلمهای نازک مواد به روش پراکنش،
چنین برمیآید که با افزایش دمای زیرالیه بیش از حد
متعارف و مشخص ،نرخ الیهگذاری کم میشود.
وجود ناخالصی در گازها؛ با افزایش مقدار کمی ناخالصی در
گاز پراکنش ،نرخ الیه گذاری کاهش مییابد.
درتصویر شماره  ،7تصویری از نمونههای پوشش داده شده
بههمراه تصویر الکترونهای برگشتی از مقطع عرضی نمونه
پوشش داده شده بر روی شیشه ،آورده شده است.

جدول .6پارامترهای ساختاری محاسبه شده پوشش نانوساختار کامپوزیتی .Cu-Ni3Al-MoS2
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فاصله بین صفحات کریستالی )d(A

2Ѳ

صفحات کریستالی

2/08

43/31

111

1/80

50/49

002
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مشخصهیابی پوشش
پوشش Cu-Ni3Al-MoS2

برای بررسی میزان ضخامت پوشش ،ضخامتسنجی در
شش نقطه مختلف دیسک پوشش داده شده با استفاده از
دستگاه قابل حمل ضخامتسنج انجام شد و میانگین اعداد
بهدست آمده نشاندهنده همان ضخامت  4μmبود.

تصویر  .10تصویر میکروسکوپ نوری از اثر فرورونده الماسی بر روی پوشش Cu-
.Ni3Al-MoS2

میزان زبری پوشش ایجاد شده در حدود  0/1میکرومتر
ارزیابی شد که در مقایسه با زبری زیرالیه ،میزان زبری سطح
زیرالیه را کاهش داده است .در تصویر شماره  8نمودار زبری
سطح مربوط به زیرالیه و پوشش آورده شده است.
خواص چسبندگی پوشش با استفاده از آزمون راکول ،C
در سه ناحیه مورد بررسی قرار گرفت .تصویر شماره  ،9تصویر
میکروسکوپ نوری از ناحیه تأثیر فرورونده در داخل پوشش
میباشد .همانطور که مشاهده میشود به مقدار کمی در
لبههای پوشش الیه الیه شدگی قابل روئیت است و ترکی دیده
نمیشود که نشاندهنده چسبندگی خوب و مطلوب پوشش
به زیرالیه است و طبق مقایسه با استاندارد موجود در تصویر
شماره  5میزان استحکام چسبندگی در حدود  HF1میباشد.
میزان سختی پوشش طبق ،آزمون میکروسختی در حدود
 ،380 HVمعادل  39 HRCمحاسبه شد و در تصویر شماره

تصویر  .11الگوی پراش پرتو ایکس از پوشش .Cu-Ni3Al-MoS2

عناصر

Cu%

Ni%

Al%

Mo%

S%

درصد اتمی

77

15

5

1

2

تصویر  .12نتایج میکرو آنالیز عنصری پوشش .Cu-Ni3Al-MoS2
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مورفولوژی سطح پوشش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت .در تصویر شماره  ،13تصویر گرفته
شده از سطح پوشش آورده شده است که نشان میدهد ،پوشش از
صافی سطح باال برخوردار است

.4نتیجهگیری

تصویر  .13تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پوشش .Cu-Ni3Al-MoS2

 10محل اثر فرورونده مربعالقاعده آورده شده است .با مقایسه
اثر فرورونده سختیسنج روی پوشش معیاری از استحکام
بهدست آمد .بدین صورت که پوشش با استحکام و پیوستگی
باالتر دارای سطح اثر هرمی شکل با لبههای زاویهدار است،
درحالیکه پوشش با استحکام پیوستگی پایینتر ،لبههای
منحنی دارد و در هنگام بیرون آمدن فرورونده سختیسنجی
مقداری از پوشش در لبهها جابهجا میشود.

ساخت پوشش کامپوزیتی نانو ساختار  Cu-Ni3Al-MoS2با
استفاده از روش پراکنش مگنترونی انجام شد و به جای استفاده از
دو یا چند تارگت بهطور همزمان برای ساخت این پوشش از یک
تارگت کامپوزیتی استفاده شد .پوشش ایجاد شده از صافی سطح
باالیی برخوردار بوده و طی آنالیزهای صورت گرفته از شکلگیری این
پوشش اطمینان حاصل شد.

تشکر و قدردانی
این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای مهدی میرزاآقایی
در مؤسسه آموزش عالی نقش جهان اصفهان ،گروه مهندسی مواد
گرفته شده است.

جهت اطمینان از ساخت پوشش کامپوزیتی ،Cu-Ni3Al-MoS2
پوششهای ایجاد شده با استفاده از پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ
الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت .این پوشش حاوی مقدار
زیادی مس است چون سطح قابل توجهی از تارگت از جنس مس
میباشد و طبق آنالیز پراش پرتو ایکس در تصویر شماره 11وجود
فازهای مس و آلومیناید نیکل قابل اثبات است .عمدتاً صفحات  111و
 002فاز  Ni3Alدر الگوی پراش پرتو ایکس مشاهده میشود .به دلیل
ضخامت کم این پوشش پراش پرتو ایکس از صفحات  200 ،110و
 211زیرالیه نیز مشاهده میشود .نکته قابل توجه در این پوششها
این است که ضخامت کم این پوششها و عدم رشد آنها در تمامی
جهات کریستالی ،باعث میشود که پراش از تمامی صفحات کریستالی
صورت نمیگیرد و یا شدت بسیار پایینی دارد ،بنابراین نمیتوان انتظار
پراش پرتو ایکس از تمام صفحات کریستالی را داشت[ .]23 ،24با
استفاده از رابطه  ،3اندازه دانه  Ni3Alدر حدود  12/27نانومتر محاسبه
شد .در جدول شماره  6پارامترهای ساختاری محاسبه شده پوشش
نانوساختار کامپوزیتی  Cu-Ni3Al-MoS2آورده شده است.
طبق پراش پرتو ایکس انجام شده و با استفاده از میکرو آنالیز
عنصری از نقاط مختلف ،میتوان حضور عناصر  Moو  Sدر داخل
پوشش را با توجه به پایین بودن میزان نرخ پراکنش آنها ،اثبات نمود.
در تصویر شماره  ،12نمونهای از میکرو آنالیز عنصری گرفته شده از
پوشش آورده شده است.
احتماالً به دلیل کم بودن میزان ماده  MoS2در داخل پوشش
(کمتر از  0/05گرم) و پراکندگی آن در قسمتهای مختلف پوشش،
پراش از صفحات کریستالی این ماده به خوبی انجام نشده است [.]25
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