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���نار م�ی ��ند�ی ��ح پا�د���ن 
 

 پژوهشگاه مواد و انرژي 

1393ماه مهر 30و  29  

 

 انجمن علوم و تکنولوژي سطح ایران

 

القا شده با  یسطح ییراتبا استفاده از تغ یتانیومت فلز یترشوندگ یتکنترل خاص

 پر توان  یهنانوثان یزرل

 

  3، محمود مالباشی 2خسرو معدنی پور ،1سپهر رازي

 
 )دانشجوي دکتري( دانشگاه علم و صنعت ایران، تهرانگروه فیزیک اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک،  .1

 )دانشیار( پژوهشکده اپتیک، لیزر و فوتونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران .2
 )استاد( گروه فیزیک اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. 3

  

 چکیده

 یتکنتـرل خاصـ   يبـرا  ايتوانمنـد و تـک مرحلـه    یروشـ  یـه، نانوثان Nd:YAG یزراز ل یريمقاله، با بهره گ یندر ا

خـواص   يبـر رو  يفـرود  یـزر ل یدگیتعـداد پـالس و شـار    یرتـاث . اسـت  یـده گرد یشنهادپ یتانیومسطح ت یترشوندگ

 ی،روبشـ  یالکترونـ  میکروسـکوپ . قرار گرفتند یآب مورد بررس یطدر مح یدهسطوح تابش د یمیاییو ش یزیکیف

SEMی،روبشـ  یتونـل زنـ   یکروسـکوپ م ي،سـه بعـد   یرپردازش تصو يها یک، تکن STM پرتـو   یینمـا  ینـاب و ب

شـده بکـار گرفتـه     یـرایش پ يدر سطح نمونه هـا  ییالقا یمیاییو ش يمطالعه تحوالت مورفولوژ يبرا EDX یکسا

آن  یترشـوندگ  ییـرات تغ یسطح و بررس يآب بر رو ستما یهزاو یرياندازه گ يبرا Sessile dropشدند و روش 

توانمنـد در   یاربسـ  یکـی آب، تکن یطدر محـ  یـزري ل یـرایش نشان دادند که روش پ یجنتا. مورد استفاده قرار گرفت

 یسـطح  يحفـره هـا   یـا همچون تـرك و   یکیمکان يها یبآس یجادبدون ا یتانیومفلز ت یترشوندگ یتکنترل خاص

امکـان   گریـز دوسـت و آب نـوع سـطح آب  بـه هـر دو    یابیدست یزري،ل يپارامترها نترلروش و ک ینو با ا باشدیم

 .است یرپذ

 

  .دوستیاندرکنش لیزر با فلز، مورفولوژي سطح، زبري، ترشوندگی، آب :ي کلیديها هواژ

 

 

                                                
١. Sepehr.razi@gmail.com, s_razi@iust.ac.ir 
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 ....یتانیومسطح ت یترشوندگ یتکنترل خاص

 مقدمه

بـر   یمیکـامال مسـتق   یراز مـوارد تـاث   یاريکـه در بسـ   باشدیم یک مادهخواص سطح  یناز مهمتر یکی یترشوندگ

 یـک مهـم، تکن  یـن کنترل و بهبود ا يبرا یراخ هايدر سال. خاص دارد يدر کاربرد شکست آن یاو  یتموفق يرو

 یکی،مکـان  یشپـول  یمیایی،شـ  هاياچ کردن گریز،آب دوست یاآب هايپوشش ینشان یههمچون ال يمتعدد يها

 یـن از ا یاريبسـ . ]4-1[انـد یـده مطـرح گرد  يپـر انـرژ   يهـا  یکـه بمبـاران بار  یاو  ییپالسما هايیرایشاستفاده از پ

  قابـل تکـرار    یـر مـوارد غ  یزمـان بـر و در برخـ    یچیـده، پ ینه،خود، پرهز یشکم و ب يها یتموفق رغمها علیروش

سـطح بـه    یزريل یرایشپ یکاز تکن یريبهره گ یر،اخ هايمورد توجه در سال هايیکاز تکن یگرد یکی. باشندیم

 ينمونـه هـا   يبـه مراتـب منعطـف بـوده و بـرا      یـک تکن ینا. ]6-5[باشدیم یدآلا یبه ترشوندگ یابیمنظور دست 

  .باشدیمختلف قابل استفاده م یهندس هايیچیدگیو با پ یکیو سرام يفلز یمري،مختلف پل

پـردازش   یـک استفاده از تکن ی،مختلف صنعت يها ینهپرتوان در زم یزرهايل يکاربردها یگرحال برخالف د ینا با

کمتر مورد توجه پژوهشـگران بـوده اسـت و بخـش عمـده مطالعـات تحقـق         ،سطح یکنترل ترشوندگ يبرا یزريل

بـا نـرخ تکـرار     یکوثانیـه با پالس فوق کوتـاه در محـدوده فمتـو و پ    یزرهاياستفاده از ل یهبر پا ،ي در این راستایافته

 یتدر کنتـرل خاصـ   یـه نانوثان یزرهـاي ل یـت اسـت کـه قابل   یـده مقاله تـالش گرد  یندر ا. ]8-6[ باشندیم یلوهرتزک

شـدت   یـا  یدگیو شـار  يتعداد پـالس فـرود   یرمنظور تاث ینا يبرا. یردقرار گ یمورد بررس یتانیومفلز ت یترشوندگ

آن مـورد   یو ترشوندگ يسطح، زبر یمیسطح، ش یو توپوگراف يهمچون مورفولوژ یسطح ییراتتغ يبر رو یزرل

 . مطالعه قرار گرفته است

   یزیکیف یمو مفاه يتئور یمبان

اندازه گیري زاویه تمـاس قطـره آب در سـطح یـک مـاده روشـی آسـان بـراي بررسـی خاصـیت ترشـوندگی آن                 

 یترشـوندگ  یدو دسـته کلـ   تـوان یرا مـ  جامد، ترشوندگی – یعحاضر در فصل مشترك ما یروهايبه ن بنا. باشدمی

 يبـرا  یـاز جاذبـه مـورد ن   یروهـاي و ن يرژان یزیکیف یدر ترشوندگ. کرد يدسته بند یمیاییش یو ترشوندگ یزیکیف

 یترشــوندگ در یکـه درحال گردنـد یوان در والـس فـراهم مـ    یزیکـی ف یروهـاي سـطح توسـط ن   یـک کـردن   یسخـ 

بـوده و   یکل یاربس يدسته بند ینالبته ا. یابدمیتحقق  یمیاییش یوندهاياز پ يا یجهبصورت نت یچسبندگ ،یمیاییش

 .]9[باشندیم یرمختلف درگ يها یسمها و مکان یدهاز پد يا یچیدهپ هايیبدر عمل ترک

 یکوثانیـه پ یـا فمتـو   یزرهـاي کامال متفـاوت از ل  یهنانوثان یبا دوام زمان یزريپالس ل یکاندرکنش  یزیکیف مکانیسم

 یـر، و انتقال حـرارت، ذوب، تبخ  باشندیغالب م یحرارت یندهايفلز فرآ یکبا  یهنانوثان یزردر اندرکنش ل. باشدیم

فوتـون توسـط    يانـرژ  ،مرحلـه  یندر اولـ . هستند رحاندرکنش مط ینپالسما و امواج شوك در سطح در ح یلتشک

و  دشـو مـی    ها منتقـل  فونون به اتم  –اندرکنش الکترون  یقکه از طر گرددیم یافتدر یباند رسانش هايالکترون

 یزرهـاي ل يبـرا  یسـمی مکان ینچنـ  یـن ا .شـود داده مـی  لانتقابه حجم شبکه در قالب حرارت  هايارتعاش یقاز طر

 کنـد یرا تجربـه نمـ   يا یوسـته ذوب شـدن پ  یـا و  یـر فوق کوتاه، ماده تبخ یزرهايل یندر ا. یابدینم تحقق یهفمتوثان

و  یو حرارتـ  یکـی اپت یخطـ  یـر غ يهـا  یـده و بنـا بـه پد   یدهداغ رس ت فوقبه حال یکوتاه یاربس یبلکه در بازه زمان
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 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

نـانو و   یزرهـاي اندرکنش ل یزیکیف یسمدر مکان یربنا به تفاوت چشمگ. ]10[اتفاق خواهد افتاد یکندگ انفجار فاز،

 .یستمختلف دور از انتظار ن یجبه نتا یابیدست  یهفمتوثان

  

 روش تحقیقمواد و 

٣١٠با ابعاد ییتانیومت يبا ورقه ها Nd:YAG یزرمقاله اندرکنش ل یندر ا ١٠ ٢mm    ه مطالعـه قـرار گرفتـ   مورد

. باشـد یمـ  یو پزشـک  یمتعدد صنعت يکاربردها يمنحصر به فرد خود دارا یکیبه خواص مکانبنا فلز تیتانیوم. است

سـاخته   ياورتوپـد  هـاي یمپلنتا ییو لذا بهبود کارا يسازگار یستز یتباعث بهبود خاص آن یترشوندگ یشافزا

آن خواهـد   یمقاومـت خـوردگ   یشباعـث افـزا   یـز آن ن گریـزي آب یشافـزا  یگرو از طرف د یدهشده از آن گرد

بـه منظـور   . ارائـه شـده اسـت    1مورد مطالعـه در جـدول   يمربوط به نمونه ها يو مشخصات عنصر ترکیب .یدگرد

 يکـار  یشپـول   nm 764 متوسـط  يتا زبـر  یکینمونه ها بصورت مکان یکنواخت،و  ینمع یهاول یطبه شرا یابیدست

آب عالوه بر خنـک   ضورح. یداستفاده گرد یآب یطاز مح ی،سمباده زن یاحتمال يها یباز آس ییرها يبرا. شدند

نمونه ها و دور کـردن ذرات و بـراده    يباعث شستشو ی،و حرارت یکیمکان هايیباز آس یرينمونه و جلوگ يساز

حمـام فراصـوت مـورد    در  یقـه دق 20استون بـه مـدت    یطدر مرحله بعد نمونه ها در مح. گردیدیشده م یجادا يها

  .شدند یآبکش یخنث PH با یونیزهبا آب دوبار  یتشستشو قرار داده شدند و در نها

مـورد   یـزري ل يپارامترهـا . شـد اسـتفاده   Q یزنـ  یـد با کل Nd:YAG پر توان یزرنمونه ها از ل یمنظور تابش ده به

مـورد اسـتفاده    یدماناز چ یکیشمات 1شکل . اشاره شده اند 2بصورت خالصه در جدول  یشاستفاده در طول آزما

 یـونیزه آب دوبـار  میلی لیتر  20يحاو ها در درون بشرينمونه. دهدیبا نمونه ها را نشان م یزراندرکنش پرتو ل يبرا

، از جابجـاگر  اسـکن کـل سـطح    به منظـور . دباالتر از سطح نمونه بو سانتی متر 5/1 قرار داده شدند که ارتفاع آب

 .یدکل سطح جاروب گرد یزربه اندازه قطر لکه ل ییها ییاستفاده شد و با جابجا یکرومتريدقت مبا يسه بعد

 يهـا  یـک ، تکن EDX ،(VEGA\\TESCAN) یکـس پرتو ا یینما یناب، بSEM ی،روبش یالکترون میکروسکوپ

 ي، بـرا STM (NAMA-STM model SS3) ی،روبشـ  یتونـل زنـ   یکروسـکوپ و م يسـه بعـد   یرپـردازش تصـو  

انـدازه   يبـرا . شـده بکـار گرفتـه شـدند     یرایشپ يدر سطح نمونه ها ییالقا یمیاییو ش يمطالعه تحوالت مورفولوژ

مـورد اسـتفاده قـرار     Sessile dropآن روش  یترشـوندگ  ییراتتغ یسطح و بررس يتماس آب بر رو یهزاو یريگ

نمونـه هـا    يکنترل شـده بـر رو   یطو در شرا یکروپیپتم یکبا استفاده از  یکرولیترم 2حجم  ابقطرات آب . گرفت

 یرباشـد، تصـو  یشدن قطـره در سـطح مـ    یدارپا رايب یکاف یزمان هک یقهدق 2حدود  یزمانبازه شده و بعد از  یختهر

نمونه توسـط   يتماس قطره بر رو یهو سپس زاو یدباال ثبت گرد یريپذ یکبا تفک CCD یندورب یکقطره توسط 

 .قرار گرفت یاستخراج و مورد بررس یرپردازش تصو يها یکتکن
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 نتایج و بحث

در بخش پیش رو نتایج مربوط به تغییرات فیزیکی و شیمیایی القایی لیزري ارائه شـده و مـورد بحـث قـرار گرفتـه      

 نمونـه . دهـد سطح نمونه تیتانیوم اولیه و پولیش شده را قبـل از تـابش دهـی نمـایش مـی      SEMتصاویر  2شکل . اند

کـه پـس از پـولیش     و حفره هایی پراکنده در سطح بـود اولیه تهیه شده داراي سطحی کامال ناصاف با خراشیدگی 

ی هاي شدید حرارتـ اندرکنش در اتمسفر هوا به دلیل گرادیان . مکانیکی، یکنواختی سطح به مراتب افزایش یافت

اختالف دماي چشمگیر ناحیه تـابش دیـده بـا نـواحی اطـراف، منجـر بـه ایجـاد          ایجاد شده در سطح نمونه به خاطر

د که ایـن مسـئله باعـث کـاهش اسـتحکام مکـانیکی و کـارایی نمونـه هـاي          یگردترك هاي میکرومتري در سطح 

در  J/Cm 2 3پـالس متـوالی لیـزر بـا شـدت      2000عـداد  نتایج مربوط به نمونه تابش دیده با ت. دگردمیتابش دیده 

شـده بـا تعـداد     یـرایش پتصاویر میکروسکوپ الکترونی سطح نمونه هـاي تیتـانیوم   . نمایش داده شده است 3شکل 

،  در محـیط آب و شدت هاي متفـاوت لیـزري    nm  1064فروسرخ با طول موج هاياز فوتون یمتوال السپ 2000

باعـث    J/Cm2  2و 1تـا حـد   یینپـا  يها یدگیبا شار یتابش ده یج،نتا ینبه ابنا . نمایش داده شده اند 4در شکل 

در  مـاده  بـه حجـم   یحرارتـ  يمدت زمـان انتقـال انـرژ    .گرددمینمونه ها  يبر رو یسطح یکروساختارهايم یجادا

بنابراین تشـکیل ایـن   . باشدیم یزريکمتر از دوام پالس ل یارکه به مراتب بس  است گزارش شده یکوثانیهمحدوده پ

توان به ذوب سطحی و دوباره جامد شـدن سـریع مـذاب در اثـر رسـانندگی بـاالي       چنین میکروساختارهایی را می

انـرژي و لـذا حـرارت بیشـتري بـه مـاده        J/Cm2  3با افرایش شدت لیزر فرودي تا حد. حرارتی تیتانیوم نسبت داد

ه ذوب یکنواختی در سـطح نمونـه تحقـق یافتـه اسـت کـه منجـر بـه سـطحی بـا           رسد کگردد و به نظر میمنتقل می

 یجـاد ا يسـاختار  يبه منظور درك بهتر الگوهـا . یکنواختی بیشتر و عاري از ساختار و الگوهاي سطحی شده است

. داده شـده اسـت   یشنمـا  4 آن در شـکل  یجکه نتا یداستفاده گرد يسه بعد یرتصو ردازشپ يها یکشده، از تکن

 J/Cm2  3 تـا  1از  يفـرود  دتشـ  یشبا افـزا  ي آنها يسطح و دانه بند يمورفولوژ ییراتنحوه تغ یبه خوب جینتا

که برخالف اندرکنش در اتمسـفر هـوا، پیـرایش لیـزري تیتـانیوم در محـیط       گرددو مالحظه می دهندیم یشرا نما

  . باشدسطحی میآبی عاري از هر گونه آسیب هاي مکانیکی همچون ترك، کراتر و حفره هاي 

نمـایش   5هـا در شـکل   دوسـتی نمونـه  نتایج مربوط به تاثیر تعداد پالس و شدت لیزر فرودي بـر روي خاصـیت آب  

گـردد   منجر به افزایش ترشوندگی ماده مـی  J/Cm2  1که تابش دهی با شاریدگی گرددمالحظه می. داده شده اند

، باشـند مـی و هر دوي تعداد پالس و شدت لیزر فرودي داراي تاثیر چشـمگیري در خاصـیت ترشـوندگی تیتـانیوم     

. شـدند گریزي حاصل سطوح آبتماس افزایش یافته وشدت تابش فرودي زاویه تعدادپالس وبطوریکه با افزایش 

زایش تعداد پالس و یا شاریدگی لیزر فـرودي  توان استنباط کرد که افبا توجه به نتایج میکروسکوپ الکترونی، می

گردد که نتیجه نهـایی سـطحی بـا    منجر به انتقال حرارت بیشتر به ماده و لذا تحقق ذوب یکنواخت در سطح آن می

 .که باعث افزایش زاویه تماس شده است بوده استو حتی زبري کمتر مورفولوژي یکنواخت 

گی سطح یک ماده عبارتنـد از زبـري سـطح، میـزان اکسـیژن سـطحی و       سه پارامتر مهم تعیین کننده رفتار ترشوند

تر رفتار ترشوندگی، تغییرات زبـري سـطح نمونـه هـاي     به منظور درك هرچه دقیق.  مورفولوژي و توپوگرافی آن
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اسـتفاده گردیـد و    STMبراي این منظور از میکروسکوپ تونل زنی روبشی . تابش دیده مورد بررسی قرار گرفت

۵طح از میانگین گیري مقادیر زبري متوسط بررسی شده براي چهـار ناحیـه بـا مسـاحت     زبري هر س ۵m m   از

پـالس متـوالی    2000دهد که زبري سـطح بـراي نمونـه تـابش دیـده بـا تعـداد        نشان می 6شکل . سطح، بدست آمد

هـا  لیـزر فـرودي، کاهشـی در زبـري نمونـه     با افزایش شـدت  . تته اسافزایش یاف چشمگیريبه مقدار  J/Cm2  1و

 . ها موثر باشدتواند بر روي ترشوندگی نمونهمالحظه گردید که بی تردید می

 یمیدر شـ  یافتـه تحقـق   ییراتاز تغ ينشانه اتواند می تیتانیوم ينمونه ها یرنگ مالحظه شده بعد از تابش ده ییرتغ

اسـتفاده   EDXs یکـس پرتـو ا  یینما ینابداده از ب يتر تحوالت رو یقمطالعه هرچه دق يبرا. داشب سطح نمونه ها

در شـکل   پالس متوالی 2000و تعداد  J/Cm2  2 یزريل یدگیشده با شار یرایشنمونه پ يآن برا یجکه نتا یدگرد

هـیچ پیـک اکسـیژنی در سـطح      ،دهند، پـیش از تـابش دهـی   همانگونه که نتایج نشان می. داده شده است یشنما 7

شـکل  . افزایش چشمگیري یافته اسـت نمونه ها  میزان اکسیژن بر روي سطح پس از تابش دهی،گردد مالحظه نمی

پـالس لیـزر و شـدت هـاي      2000اکسیژن بر روي نمونه هـاي تـابش دیـده بـا تعـداد       وزنینحوه تغییرات درصد  8

ودي میزان ذوب سطحی بیشتر شده و لذا اکسیداسـیون تقویـت   با افزایش شدت لیزر فر. دهدمختلف را نمایش می

اثبات گردیده است کـه اکسـیدهاي فلـزي تـاثیر کـامال      . شودمیزان اکسیژن سطحی می افزایش باعث گردد کهمی

نتـایج  . ]6و 5[گردنـد  دوستی مـی مستقیمی بر روي ترشوندگی سطح یک فلز داشته و باعث افزایش خاصیت آب

رغم باال بودن میزان اکسیژن سطحی در نمونه هاي تابش دیده بـا شـدت هـاي بـاالتر، زاویـه      علیدهند که نشان می

توان استنباط کرد که تاثیر زبري و مورفولوژي سـطح بـر   بنابراین می. باشدها بیشتر میتماس آب بر روي این نمونه

 .باشدمی از اکسیژن سطحی روي ترشوندگی فلز تیتانیوم به مراتب بیشتر

و مـدل   Wenzelمـدل  : گریزي مواد وجود دارددوستی یا آبمدل عمده براي توصیف تاثیر زبري بر روي آب دو

Cassie – Baxter .ه تمـاس بـر   کند که مایع با کل سطح نمونه زبر در تماس خواهد بـود و زاویـ  مدل اول بیان می

ر، روي سطح زب
f

  که در آن  شودداده می 1، با رابطهr      نسبت بـین مسـاحت هـاي واقعـیA    و تصـویر گردیـده

A0  بوده وs   از آنجاییکـه  . باشـد زاویه تماس بر روي سطح صاف معـادل مـیr    باشـد،  مـی  1همـواره بزرگتـر از

 .یابدمیدوست کاهش گریز افزایش و با افزایش زبري سطح آبزاویه تماس با افزایش زبري یک سطح آب

               )1(                                                           ٠
cos ( / )cos cos

f s s
A A r   

  

و زاویه تماس بـر روي    به دام افتادن هوا در البه الي زبري هاي سطح و قطره تاکید دارد Cassie – Baxterمدل 

کـه در تمـاس بـا    اسـت  کسري از سـطح   sگردد که درآن محاسبه می 2یک سطح زبر در این مدل توسط رابطه 

کـوچکتر منجـر   s. دهندزاویه تماس اندازه گیري شده بر روي سطح صاف معادل را نمایش می sمایع است و 

باشـد، ایـن مـدل همـواره     کمتـر از یـک مـی    sگردد و از آنجاییکـه یع میبه زاویه تماس کوچکتر بین سطح و ما

افزایش در 
f

 را مستقل از مقدارs گریـزي یـک سـطح    بنابراین فقط این مدل اسـت کـه آب  . کندبینی میپیش

 . دانداست مجاز می دوستزبر را که بصورت ذاتی آب
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                 )2(                                                                   
cos ١ (١ cos )

f s s
     

 

هاي پیرایش شـده  نمونه ترشوندگی رسد کهها، به نظر میبا عنایت به رابطه زبري و زاویه تماس آب بر روي نمونه

   د و زبـري و توپـوگرافی سـطح، دو پـارامتر اصـلی تعیـین کننـده رفتـار ترشـوندگی          کنمی پیروي wenzelاز مدل 

 . باشندمی

 

 گیري نتیجه

در کنترل پارامترهاي سطحی، همچون مورفولوژي،  Qنانوثانیه با کلید زنی  Nd:YAGقابلیت لیزر 

از بررسی تغییرات حاصل . گرفتتوپوگرافی، زبري، خواص شیمیایی و ترشوندگی تیتانیوم مورد مطالعه قرار 

 :از اندرکنش پرتو لیزر با  نمونه ها، بصورت خالصه نتایج زیر استخراج گردیدند

ند که با افزایش یدگردمیکروساختارهاي منظمی در شاریدگی هاي پایین لیزري در سطح ایجاد  -1

و  مشاهده اي، ذوب شدگی تشدید یافتهبه ماده انتقال انرژي و حرارت بیشترلذا شدت لیزر و 

 .شدحاصل سطحی با یکنواختی باالتر 

در شرایط مشابه ولی در محیط مایع منجر  برخالف اندرکنش در اتمسفر هوا، پردازش سطح تیتانیوم -2

 .به هیچ گونه آسیب مکانیکی همچون ترك هاي سطحی، کراتر و حفره هاي نامطلوب نگردید

 .بصورت چشمگیري باال رفت میزان اکسیژن در سطح تمامی نمونه هاي تابش دیده -3

پارامترهایی موثر در القاي تغییراتی در زبري و  ،و تعداد پالس فرودي هر دوي شاریدگی لیزر -4

 .ترشوندگی سطح تیتانیوم تشخیص داده شدند

هاي پایین، به دلیل در شاریدگی. افزایش جالب توجهی در زبري سطوح تابش دیده مالحظه گردید -5

سطحی و بازگشت دوباره نانو ذرات کنده شده بر روي سطح، زبري افزایش ایجاد میکرو ساختارهاي 

یافته و ترشوندگی سطح تقویت گردید ولی با افزایش تعداد پالس وشاریدگی لیزر فرودي 

بنا به تحقق ذوب کامل در سطح، زبري سطح کاهش یافته و زاویه تماس آب بر  J/Cm2  3تاحد

 .روي سطح افزایش یافت

پیروي ترشوندگی نمونه هاي  ،دوستی آنرفتار آبابطه مشاهده شده بین زبري سطح و با توجه به ر -6

، محتمل تر ارزیابی گردید و زبري و چگونگی مورفولوژي سطح، دو wenzelمدل  تابش دیده از

 .پارامتر اصلی تعیین کننده خاصیت ترشوندگی تیتانیوم، تشخیص داده شدند

سطوح تیتانیومی با گردد که با ترکیب مناسبی از پارامترهاي لیزري، به این نتایج، استنباط می بنا

باشند و روش اصالح لیزري سطوح گریز قابل حصول میدوست تا آباز محدوده آب هاي متنوعترشوندگی

اي و تا حدودي ارزان قیمت براي دست ، روشی توانمند، تک مرحلهبا بهره گیري از لیزرهاي نانوثانیه فلزي

 .باشده سطوح با مورفولوژي، زبري و ترشوندگی مطلوب مییابی ب
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 ترکیب عنصري تیتانیوم مورد مطالعه: 1جدول 

Titanium 

Element  C Fe Mn Zr Mo sn Ti    

Wt%  ٩٩.٠٩ ٠.٦٦ ٠.٠١٣ ٠.٠٠٧ ٠.٠٢٥ ٠.١٦ ٠.٠٤    

 

 پارامترهاي لیزري بکار گرفته شده براي پیرایش نمونه ها: 2جدول 

Parameter Value 

Wavelength (nm) ١٠٦٤ 

Operation mode  TEM٠٠ 

Pulse width (ns) ١٢ 

Pulse repetition rate (HZ) ٥ 

Spot size (mm) ٥/٢  

Laser fluency (J/Cm٢) ١ – ٣  

Pulses per spot ٥٠٠- ٢٠٠٠  

 شماتیک چیدمان آزمایشگاهی بکار گرفته شده براي پیرایش لیزري نمونه ها: 1شکل 
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نمونه اولیه ) ب(و  1000نمونه پولیش خورده با سمباده   )A(مربوط به  SEMتصاویر میکروسکوپ الکترونی : 2شکل 

 بدون انجام هیچ گونه عملیات سطحی 

 
 nm     در طول موج J/Cm2  3پالس متوالی و شاریدگی 2000تیتانیوم تابش داده شده با تعداد  SEMتصویر : 3شکل 

 1064=λ و اتمسفر هوا 

 

 
) ج(و  2) ب(1) الف(مربوط به سطح نمونه هاي پیرایش شده با شاریدگی لیزري  SEMتصاویر میکروسکوپ  :4شکل 

J/Cm2  3   پالس متوالی  2000و تعداد( ١٠۶۴ )nm  . نمودارهاي حاصل از پردازش سه بعدي تصویر مورفولوژي

 .سطح هر یک از نمونه ها در ردیف پایین نمایش داده شده اند
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 زاویه تماس آب بر حسب تعداد پالس فرودي براي شدت هاي مختلف تابش لیزر  تغییرات:  5شکل 

 
 تغییرات زبري سطح بر حسب تغییرات شاریدگی پرتو لیزر فرودي: 6شکل 

 
 J/Cm2  2اریدگی لیزريو بعد از پیرایش توسط ش )باالیی نمودار(قبل  تیتانیومسطح نمونه هاي  EDXsآنالیز : 7شکل 

 )پایینینمودار (تعداد پالس متوالی   2000و 
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 نمودار تغییرات میزان اکسیژن سطح بر حسب تغییرات شاریدگی پرتو لیزر فرودي: 8شکل 
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