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  چکیده

 .دارندوسیعی در صنعت  کاربرد ذوب باال و مقاوم در برابر فرسایش و خوردگی نقطه، سختی زیاد با ترکیبات تیتانیوم
صنعتی و  هايبرروي ابزار ،که بهبود خواص آن همواره مورد پژوهش بوده استمحافظ این ترکیبات به عنوان الیه 

 ضخامتبه   TiC-Nو دو الیه هاي  TiNو TiCالیه هايتک  ،تحقیقدر این  .شوندمحورهاي دوار خودرو استفاده می
 برروي قطعات فوالدي رسوب دادهدر شرایط دمایی و فشاري کنترل شده  PVDو  CVDروش ه دو میکرون ب 4حدود 

 درTiC-N  ویکرز و دوالیه ها 700تقریبا TiC، الیه هاي ویکرز 600حدود  TiNدر نتیجه سختی الیه هاي  .شده است
ک و تردگی نمونه هاي سختی و میزان مقاومت در برابر خوعلت تفاوت در . تاس بدست آمدهویکرز  800حدود 
  .اي نیز توسط تست خوردگی مشخص شده استدوالیه

 
 ترکیبات تیتانیوم-  الیه هاي محافظ -خوردگیتست -سخت کاري: واژه هاي راهنما

 
  مقدمه-1

اولین  1852در سال . ادامه هنر طال و نقره کاري است که از زمانهاي قدیم متداول بوده است الیه نشانی بر روي اجسام مختلف
  ].1[مرتبه گالنگ با روش تبخیر فیزیکی و پس از او فاراده اقدام به الیه نشانی نمود 

ه با خواص توده ماده الیه یا فیلم نازك که بصورت رسوب یک ماده جامد روي جسمی دیگر می نشیند خواصی را ایجاد می کند ک
به  احتماالعلت این تغییرات . شود  تغییر خواص فیزیکی آن می باعثیگر عبارت دیگر رسوب یک ماده روي جسم ده ب. تفاوت دارد

به   .گیرندقرار ن پریدیکاتمها در مکان صحیح خود در شبکه  تا که سبب می گردداست بوده بی نظمی در ساختمان بلور  بروز دلیل
که در اثر  باشدیا حضور یک اتم اضافی در شبکه بلوري  دو نوع نقص ناشی از فقدان یک اتم علت بروزه این پدیده برسد نظر می 

  ].2[ آید ات حرارتی و دمایی باال بوجود میارتعاش
با  ].3[کند یر میبلور در جایگاه خود قرار نگیرد و یک جاي خالی بوجود آید برخی از خواص فیزیکی الیه تغی وقتی یک اتم معموال

به منظور افزایش مقاومت در  و محورهاي دوارصنعتی  هايابزار بعنوان الیه محافظ از الیه هاي نازك برخی ترکیبات این فرضیه
  ].4[ استفاده می شود مقابل فرسایش و خوردگی

)مانند(اکسیدهاي سرامیکی  ،افظ شاملهاي محمواد الیه , ,2 2 3 2Zro Al o Tio  مثل (هم ظرفیت مواد,Sic Bc ترکیبات )و الماس ،
)نظیر(فلزات انتقالی  , ,Tic TiN Wc  مثل (و آلیاژهاي خاص( ,NiAl NiCrBSi 5[باشند می.[  
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ت به فلزات دیرگداز، ضریب سختی فوق العاده، نقطه ذوب و تبخیر باال نسب داراي چند ده میکرون تا 5با ضخامت  این ترکیبات

ضریب انبساط حرارتی کم مورد توجه پژوهشگران  و سخت ترین آلیاژهاي فلزيبرخی از در مقایسه با  پایین االستیسیته و یانگ
 در برابر خوردگی، سبب افزایش عمر تاند که سختی و نقطه ذوب بسیار باال و مقاومنشان داده بررسیهاآزمایشها و . قرار گرفته است

   ].7و 6[ شودمی ي پوشیده شده با الیه هاي محافظمته ها و دوار ، محورهايابزار برش، بلبرینگها
 پس از انجام آزمایشات مختلفی ].9و 8[گیرد انجام می 3کندوپاش و 1PVD ، CVD٢به روشهاي  بیشتر هاي محافظ  ایجاد الیه

 در دماي باید نشانی الیه ،راي رسیدن به بیشترین سختی ممکننشان دادند که ب در شرایط گوناگون دما و فشار سنجیهاسختی
) محفظه و فشار ،درجه سانتیگراد 1100- 700 / ) −− × 25 6 7 )کاري فشار  وپاسکال   10 ) −− × 33 5   . باشد پاسکال 10

در شرایط مطلوب دما و فشار  صنعتی پرسرعت برروي ابزارترکیبات معرفی شده در باال  و برخی یومناتترکیبات تی در این تحقیق
)اننداند که قطعات با روکش سه الیه مگیریها نشان دادهاندازه. دشدن رسوب داده , , )2 3Tic TiN Al O ها و یا تک   نسبت به دوالیه

 .باشندالیه داراي سختی بیشتر و فرسایش کمتري می
  
  روش آزمایش-2

)قطعات روکش شده با ترکیبات تیتانیوم  به سایش ومتتعیین میزان سختی و مقابراي  , , )−TiC N TiN TiC الیه هایی با نمونه
 .از هریک به تعداد زیاد تهیه شدند و در دوگروهبصورت یک و دوالیه % 99/99تیتانیوم با درجه خلوص ي ها
 

 

 
  

و نمونه الیه هاي تهیه شده با روش د) چپ( و PVD دو نمونه الیه هاي تهیه شده با روش) راست( - 1شکل 
CVD  

                                                
1Physical Vapor Deposition 
2 Chemical Vapor Deposition 
3 Sputtering 
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 این الیه ها، .)1شکل ( میلیمتر استفاده شده است 4ضخامت و  20شکل دیسک و به قطر ه هاي فوالدي باول از زیر الیهدر گروه  
لتاژ پایه در و ).2شکل ( درجه سانتیگراد تهیه شدند 1100- 700 يبصورت نمونه چرخان و با تزریق گاز متان در دما CVDبه روش 
، گاز متان براي TiNهاي ها با تزریق گاز ازت براي الیه دقیقه انتخاب گردید و نمونه 30ولت و زمان الیه نشانی 65نشانی  این الیه

)و TiCبراي الیه هاي  تتراکلرید تیتانیوم گاز و TiCالیه هاي  )−TiC N دقیقه  20دودح بمباران یونیزمان  .شدند رسوب گذاري
 .است در نظر گرفته شده

 

  
  CVDشماي ساده اي از سیستم الیه نشانی به روش  2شکل 

  
×گروه دوم از زیرالیه هاي مستطیل شکل به ابعاد براي   ×75 25 ×و  2 ×50 25  استفاده شد 304فوالد جنس تر از ممیلی 2
   ).3شکل (
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  تصویر دو سري الیه هاي تهیه شده قبل و بعد از تست خوردگی  - 3شکل 
  

. درجه سانتیگراد تهیه شد 150یه انجام گردید و نمونه چرخان با تزریق گاز ازت و متان در دماي زیر ال PVDالیه گذاري به روش
 .دهدرا نشان می PVDشماتیک روش 4شکل 
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  PVDزیکیدستگاه تبخیرفی  شماي ساده 4شکل 
 

ها براي این نمونه .الذکر، آماده گردید  هاي فوقهمسان تهیه نمونهدر شرایط نیز اي یک زیر الیه شیشه ،در هر نوبت الیه نشانی 
اي براي تعیین ضخامت الیه ها به روش اپتیکی   هاي شیشهاز زیر الیه . با نمونه هاي اصلی تهیه گردیدند 1XRDمقایسه 

مشخصات کاري الیه  .بدست آمدمیکرون  4ضخامت الیه ها در هر دو گروه حدود  پس از اندازه گیري،. گردیده استفاد) توالنسکی(
 .استنشان داده شده 1در جدول هاي هر دو گروه 

  
  مشخصات کاري الیه ها 1جدول 

  دماي زیر الیه   ها  تعداد نمونه  نوع زیر الیه   گروه
  )سانتیگراد(

 هاسرعت چرخش نمونه
  )دقیقه دور بر(

فشار محفظه 
 )پاسکال(

فشار کار      
   )پاسکال(

زمان بمباران یونی 
  )دقیقه( هانمونه

زیر الیه    گروه اول
  دیسکی

4  300  4-2  −× 33 10  / −× 25 6 10
  

20  

زیر الیه هاي   گروه دوم
  مستطیلی

4  150  4-3  −× 35 10  
−× 27 10  15  

به علت ضخامت نسبتا کم  .تعیین شد 500با بزرگنمایی  و دستگاه سختی سنج میکرو استفاده ازسختی الیه هاي هر دو گروه با 
ه ب .گرمی استفاده گردید 10از وزنه  ،الیه و با توجه به اینکه اعمال بار با وزنه هاي بزرگ منجر به خطاهاي بیشتري می گردد

نمونه هایی با زیر الیه هاي صیقلی شده و غیر صیقلی صافی سطح زیر الیه ها در تغییرات سختی الیه ها، نظور نشان دادن اثر م

                                                
1 X Ray Diffraction 
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نشان داده  2در جدولنتایج  .گیري شدو سپس سختی آنها اندازه هاده و عملیات رسوب گذاري بر روي آنها انجام پذیرفتمشده آ

 .شده است
  

  جینتایج سختی سن 2جدول
نوع ماده 

  الیه
 سختی گروه اول  زیر الیه

  ویکرز) نمونه دیسکی شکل(
 سختی گروه دوم 

  ویکرز) هاي مستطیل شکلنمونه(
TiN  490  450  صیقل نشده  

  650  630  صیقل شده
TiC  565  450  صیقل نشده  

  770  740  صیقل شده
TiC-N  810  790  صیقل نشده  

  
براي . بطور کیفی انجام شد ،هر سه نوع الیه هاي تهیه شده براي )تست پر سرعت(ها تست خوردگی و تعیین میزان فرسایش الیه 

هاي دورانی، فواصل زمانی و فشارهاي متفاوت مشاهده و مقایسه  این منظور خوردگی الیه ها در تماس با یک قطعه فوالد با سرعت
)هاي  ی فرسایش الیهیفمقایسه ک 3شکل . گردید , , )−TiC N TiN TiCدهد را نشان می. 

  
  نتیجه گیري بحث و  -4

)هاي  و توسط الیه نشانی در شرایط کنترل شده از نظر دمایی، فشار و سرعت گردشدر این مقاله الیه  , )−TiC NوTiN TiC انجام  
   .بررسی گردیدو میزان سختی با تغییر پارامترهاي ذکر شده  پذیرفته

ه ب. باشندکمتر میTiC-N دوالیه از هر دو وبیشتر  TiN در مقایسه با TiC هايسختی الیه دهد کهنتایج بدست آمده نشان می
رین سختی در تپس از انجام آزمایشات متعددي بیش. گذاري در افزایش سختی موثر استکردن زیر الیه قبل از رسوب یعالوه صیقل

  :شرایط زیر بدست آمد
  درجه سانتیگراد  150- 200دماي زیر الیه - 1
  دور بر دقیقه 2- 4سرعت چرخش - 2
  دقیقه  15- 20زمان بمباران یونی  - 3
  دقیقه30زمان الیه نشانی - 4

در مقایسه با روشهاي مرسوم و شرایط  .باشد راکول می 800آزمایشگاهی در حدود میزان سختی بدست آمده با انتخاب این شرایط 
دو عامل صیقلی نمودن  .می باشدبسیار قابل مالحظه درصدي  6/6دبوده است، بهبو راکول750کهسختی  این مقدارآزمایش متفاوت 

 .زیر الیه ها و کنترل سرعت گردش در بدست آمدن این میزان سختی بسیار موثر بوده اند
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Optimization of Depositing Conditions to Increase the 
Hardness and Corrosion Resistance of Protective Layers of 

Industrial Tools 
  

Abstract  
Protective layers of titanium compositions with high hardness, high melting point and resistance 
to corrosion and erosion are widely used in industrial applications. In this paper TiC-N, TiC and 
TiN layers with thickness of about 4 microns have been deposited on steel substrates. PVD and 
CVD methods are used to deposit one- and two layers titanium composition under controlled 
condition. Consequently, the measured hardness of TiN, TiC and TiC-N layers were respectively 
about 600, 700 and 800 Vickers. Difference in hardness and corrosion resistance values of one 
and two layers are indicated by using corrosion testing.  
 
Key Words: Titanium Coatings, Hardening, corrosion testing, Protective Layer, Titanium 
Composition  
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