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  چكيده
خوردگي بر اثر تغيير اين مورد بررسي قرار بندي و ريخت شناسي سطح فلز تيتانيوم و مطالعه تغييرات مقاومت در برابر در اين پژوهش تاثير بمباران يوني بر روي دانه

براي    XRDاز دستگاه . استفاده گرديد 2cm  ion/1018×1تا   2cm  ion/ 1017×5 در دز هاي بين keV 30در اين آزمايشات از يونهاي نيتروژن با انرژي . گرفت
نيز براي مشاهده تغييرات زبري در سطح قبل و بعد   AFMباران يوني نيتروژن و از دستگاه هاي تيتانيوم بر اثربمآناليز فازي و  همچنين اندازه گيري تغيير اندازه دانه

. همچنين از دستگاه آناليز خوردگي براي مقايسه مقاومت در برابر خوردگي فلز تيتانيوم قبل و بعد از بمباران يوني استفاده شده است. از كاشت استفاده گرديده است
 .ها تاثير قابل توجهي در بهبود مقاومت در برابر خورگي تيتانيوم دارداران يوني نيتروژن با ايجاد تغييرات در اندازه دانهنتايج نشان مي دهد كه بمب

  
Study of relation between crystallite size and corrosion resistance in titanium because 

of ion implantation 
 

Soltani. Hamid 1, Shokouhy. Ali2. Haji Hosseini. Seed. Hassan2, Ghoraneviss. Mahmood2, Yari. Mehdi3 
1 Department of Physics, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran 

2 Plasma Physics Research Center, Science and Research branch, Islamic Azad University, 14665-678 Tehran, Iran 
3 Department of Materials Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 
Abstract 

In the present study the effect of nitrogen bombardment on the structure of titanium surface and corrosion 
resistance have been investigated. In this experiment 30 keV nitrogen ion beam of 5 × 1017 to 1 × 1018 ions/cm2 
fluence was used. Crystalline structure and crystalline size of the different samples was studied by X-ray 
diffraction analysis. The roughness variations before and after bombardment were observed by atomic force 
microscopy. The corrosion test was used to compare the corrosion resistance of titanium before and after 
bombardment. The surface morphology of the samples was investigated by scanning electron microscopy The 
results showed that crystalline size changes because of ion bombardment has a substantial effect on the 
improvement of titanium resistance against corrosion. 

  
PACS No.  82.45 Bb, 71.20.-b, 68.55.-a          
 

   قدمهم
امروزه از تيتانيوم در كاربردهاي كه وزن كم بهمراه 

اص مكانيكي مناسب قطعات مورد نظر است، بطور خو
فلز تيتانيوم بعلت داشتن . ]1[شوداي استفاده ميگسترده

خواص منحصر بفردي چون جرم حجمي كم، مدول 
االستيسيته پايين، مقاومت كششي باال، و مقاومت در برابر 

همچنين سازگاري . اي در صنايع دارداه ويژهخوردگي جايگ
بسيار خوب اين فلز با بدن باعث شده است كه در صنايع 

با اين وجود . ]2[پزشكي نيز مورد توجه ويژه قرار بگيرد
بهبود هر چه بيشتر خواص اين فلز از عالقه منديهاي تعداد 

يكي از . شدبابيشماري از محققين در زمينه فيزيك سطح مي
تا كنون از .باشدي بهبود خواص فلزات كاشت يون ميروشها
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يونهاي كربن نيتروژن و اكسيژن براي بهبود سطح اين فلز 
استفاده شده است كه در اين بين كاشت يون نيتروژن  بهترين 

 .] 3[ نتايج را در  بهبود خواص سطحي تيتانيوم داشته است
 تغييرات تواند  موجببرخورد يون با سطح فلزات بخودي خود مي

زيرا بر اثر برخورد يونها به سطح جامد . فلزات شود سطحي
آيد كه تغييراتي در دانه بندي و ريخت شناسي سطح به وجود مي

تواند در بهبود خصوصياتي مانند سختي و مقاومت اين تغييرات مي
ما در اين  .]4[كنددر برابر خوردگي سطح فلز نقش مهمي ايفا مي

ير بمباران سطح فلز تيتانيوم توسط يونهاي تحقيق قصد داريم تاث
نيتروژن بر روي دانه بندي و ريخت شناسي سطح اين فلز را 
بررسي كرده و ارتباط آنها را با بهبود خواص خوردگي سطح 

 .تيتانيوم بررسي كنيم

                                                روش تحقيق

 mm در ابعـاد   304اسـتيل  در ايـن آزمـايش از نمونـه هـاي          
 پـوليش  نمونه ها توسـط دسـتگاه  سطح استفاده شده و  6×18×0.3

در محلـول   دستگاه التراسونيك توسطبطور كامل صيقلي گرديده و 
چهـار عـدد از نمونـه هـا را بـه       سـپس  .اندتميز شده الكل واستن 

خـال  .براي كاشت انتخـاب مـي كنـيم    cm2 1مساحت هاي تقريبي 
در حـين  كه  Torr (5-10×2(ع عمليات يون سازي دستگاه در شرو

 Torr  (4-10×2(با توجه به ايجاد باريكه يـوني بـه   كاشت عمليات
شرايط كاشت بر روي نمونه هاي اسـتيل بـراي تمـام    . تغييرمي كند

در ضمن دماي در مـورد  . آورده شده است يكنمونه ها در جدول 
براي بوده است  درجه سانتيگراد 500تمام نمونه ها در حين كاشت 

 هـاي بعـداز  آناليز فازي و بررسي تركيبـات ايجـاد شـده در نمونـه    
 Philipsساخت شـركت   XRD(X'Pevt) بمباران يوني از دستگاه

زبـري سـطح و مطالعـات ريخـت شناسـي از       گيـري و براي اندازه
ــتگاه ــركت    AFM(Auto Prob CP) دس ــاخت ش  Parkس

Scientific Instrument    استفاده گرديد. 

ازه ، گام اند  s1ها گام زماني در كليه نمونه XRDبراي آناليز 
θ02/0  و چشمه اشعه ايكس از نوعCu( Kα) در نظر گرفته شد .

نيز از مد كاري تماسي و دامنه روبشي  AFM همچنين براي آناليز 
µm21 آزمايشات خوردگي توسط . ها استفاده شدبراي تمام نمونه

و در محلول  EG&G model 273A potentiostatدستگاه 
  .]5[موالر اسيد سولفوريك انجام شد5/0

 
 پارامترهاي كاشت براي نمونه هاي مختلف:  1جدول 

 3 2 1 هانمونه

 30  30 30 (keV) انرژي

 140 140 140 (µA.cm-2) جريان يوني

 5×1017 8×1017 1×1018 (ions.cm-2)دز

 600 920 1150 (s)زمان

 380 380 380 (C°)دما

  

  نتايج و بحث 
هاي كاشت شده و كاشت براي نمونه XRDنتايج حاصل از آناليز 

همانطور كه در شكل مشخص . آورده شده است 1نشده در شكل
هاي كاشت شده در مقايسه با نمونه كاشت باشد براي نمونهمي

شود كه اين مشاهده نمي XRDنشده هيچ تغييري در آناليزهاي 
نتايج مربوط به خوردگي اين سوال را تواند در تحليل مطلب مي

 تواند نتيجه چهپيش بياورد كه تغييرات در آناليزهاي خوردگي مي
 تغييراتي باشد

 

هاي كاشت براي نمونه كاشت نشده و نمونه XRDنتايج حاصل از آناليز  1شكل  
  .هشد

به همين منظور ما مجبور به استخراج اطالعات ديگري از  .
 باشيم يكي از مهمترين اطالعاتي كه آناليزهايمي XRDآناليزهاي 

XRD باشد كه ما اينبه ما ميدهد اندازه كريستالهاي تيتانيوم مي 
  اندازه هارا با استفاده از رابطه شرر

D=(0.9λ).(Bcosθ) -1                                )1(  
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 ميزان نيم BوCuKα1 براي  λ =5405/1كه در آن 
    راي سه پيك اصلي تيتانيوم يعني پيكهايب (FWHM)حداكثر

Ti (103), Ti (101), Ti (002) نشان  2شكل  .بدست آورديم
دهنده  تغيير  اندازه  كريستالهاي تيتانيوم  بر اثر  بمباران يوني 

اندازه  ion.cm-21017×1 با اولين  دز  بمباران  .  باشدنيتروژن  مي
افزايش چشمگيري داشته  ها در هر سه جهت گيري كريستاليدانه
  .باشد ion.cm-2 1017×5 دومين دز در.است
  

  
هاي بمباران تغييرات اندازه كريستالها براي نمونه بمباران نشده و نمونه 2شكل
  .شده

شاهد افزايش  Ti(101)و    Ti(103)دز براي جهت گيري 
در اندازه  كاهش Ti(002)گيري  اندازه كريستالها و براي جهت

داريم ولي كاهش و افزايش اندازه كريستالها قابل توجه  كريستالها
هر سه جهت   ion.cm-2  1018×1دز نيز   در سومين. باشدنمي

نتايج آناليز .دهند كريستالها از خود كاهش نشان مي گيري در اندازه

AFM  آورده شده  3به صورت منحني تغييرات زبري در شكل
  باشد زبريخص ميمش 3همانطور  كه در نمودار  شكل  .است

و تا آخرين  سطح  براثر بمباران يون نيتروژن روند افزايشي داشته
افزايش زبري سطح در اكثر . كنددز نيز اين روند ادامه پيدا مي

تواند باعث پايين آمدن مقاومت در برابر خوردگي سطح موارد مي
   .شودمي

   

  
  دز بمباران يوني نيتروژن نمودار تغييرات زبري سطح تيتانيوم با افزايش 3شكل 

سطح تيتانيوم  AFMعكسهاي ريخت شناسي  4شكل . دهند
هاي تحت بمباران يوني قرار گرفته در نمونه بمباران نشده و نمونه

كامال مشخص ها در نمونه كاشت نشده شكل دانه. دهدنشان مي را
هايي موازي و با هايي بصورت تپهنبوده و روي سطح برآمدگي

در . باشدآنگستروم بر روي سطح قابل تشخيص مي550ا ارتفاع ت
تغييرات زيادي بر روي  ion.cm-2 1017×5نمونه بمباران شده با دز  

- هاي موازي ديگر خبري نيست دانهشود از تپهسطح مشاهد مي

آنگستروم به صورت  570هايي با مرزهاي مشخص و ارتفاع تا 

 
 )ب(  )الف(

 
 )د( )ج(

نمونه ) ج ٢cm  ion/ 1017×5نمونه بمباران شده با دز ) نمونه بمباران نشده ب)اي بمباران شده الفهبراي نمونه بمباران نشده و نمونه AFMآناليز 4شكل
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             ن دزدر دومي. شوندكنار هم و فشرده مشاهده مي
ion.cm-2   1017×8 شود شكافهاي عميقي روي سطح مشاهده مي

هايي بدون بر روي تپه هاي پراكنده ايجاد شده بر روي سطح دانه
 700ها به باشد كه ارتفاع تپهمرزبندي مشخص قابل تشخيص مي

هاي دانه  ion.cm-21018×1 رسد و در آخرين دز  آنگستروم مي
اي ها افزايش قابل مالحظهل شده و اندازه دانهبدون نظم تشكي

  .باشدآنگستروم مي 600داشته است و حد اكثر ارتفاع آنها تقريبا 
نشان دهنده نمودارهاي پالريزاسيون آزمون خوردگي  5شكل 

براي نمونه بمباران نشده و بمباران شده تيتانيوم با يون نيتروژن 
 .باشدمي

هاي يون مربوط به نمونه كاشت نشده و نمونهنمودارهاي پالرازيس 5شكل  
   بمباران شده تيتانيوم

ها رفتار اكتيو باشدتمام نمونههمانطور كه در شكل مشخص مي
  دهندپسيو از خود نشان مي

تغييرات جريان خوردگي بر اثر كاشت يون نيتـروژن در   6شكل
دهـد كـه جريـان    ايـن نمـودار نشـان مـي    . دهدتيتانيوم را نشان مي

كمتـرين   ion.cm-21017×8 ردگي درنمونـه كاشـت شـده بـا دز     خو
  .و در نتيجه بهترين مقاومت در برابر خوردگي را داردجريان 

  نتيجه گيري
توان نتايج بدست آمده از بمباران سطح فلز بطور خالصه مي

  500و در دماي  keV30تيتانيوم توسط يونهاي نيتروژن با انرژي 
 :زير اعالم نمودگراد را به شرح درجه سانتي

انـدازه  كريسـتالهاي     ion.cm-2 1017×5 در اولين  دز  بمباران  
 ,Ti (103), Ti (101)پيكهاي   يعني كريستالي    جهت   در سه 

Ti (002)  توانـد باعـث   تيتانيوم افزايش قابل توجهي داشته كه مـي

شود محيط مناسبي براي جـذب بيشـتر نيتـروژن فـراهم شـود كـه       
يرات در جريـان و پتانسـيل خـوردگي نيـز در ايـن دز      بيشترين تغي

  .ايجاد شده است

  
  تغييرات جريان خوردگي بر اثر بمباران يوني در دز هاي مختلف 6شكل

  
تغييرات زبري سطح بر اثر بمباران  يوني نيتروژن داري نقطه 

تغييرات  .عطف نبوده و با افزايش دز تا آخرين دز ادامه ميابد
از بمباران  يوني نيتروژن در تيتانيوم بسيا قابل جريان خوردگي بعد 

 (ولي اين مقدار نيز در اولين دزها ) برابر 70بيش از (توجه بوده
ion.cm-21017×8  ( بدست آمده كه اين مقدار در بيشترين تغييرات

توان اين فرايند به در اندازه كريستالهاي تيتانيوم بدست آمده و مي
يستالها و رسوب نيتروژن در اين حجم بيشتر فضاي خالي در كر

  .  جاهاي خالي مرتبط دانست
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