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  با کاشت یونهای آرگون403تغییرات مقاومت در برابر خوردگی استیل  بررسی

   امیر هوشنگ رمضانی

 گروه فیزیک  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب،تهران ،ایران

  علی شکوهی  ، سمیه عسکری

،واحد علوم و تحقیقات  دانشگاه ازاد اسالمی ،تهران ،ایرانمرکز تحقیقات فیزیک پالسما   

 

ramezani.1972@gmail.com عهده دار مکاتبات :ایمیل 

 

 چکیده

  توان به عنوان یکی از متداول ترین فنآوری های بهود کیفیت سطحی مواد نام برداز بمباران یونی می   مقدمه:    

اصطحكاك، سختي، فرسودگي، خوردگي و اكسیداسیون   سائیدگي،رفتارهاي سطح فلزات، عموماً منجر به حل مسائل 

شود. استفاده از كاشت یون، در این زمینه نسبتاً جدید است. مي باریكه یون یك روش مستقیم براي تشكیل آلیاژهاي فلزي با  

مطلوب را توان خصوصیات مواد جدید و موارد  دهد. از این رو در متالورژي مي دقت مكاني كنترل شده، بدست مي

پیگیري و انتخاب كرد. تشكیل آلیاژهاي خارجي، توسط كاشت ممكن است در ابر رساناها با دیگر تكنولوژیهاي با ارزش 

.بكار رود  

آرگون  بعد از بمباران یونهایهمچنین بهبود مقاومت به خوردگی سطح استیل  تغییرات ریخت شناسی سطح استیل  هدف:

 هدف بررسی و تحقیق میباشد.

کیلو الکترون ولت و دز  90از یونهای آرگون با انرژی  903در این پژوهش برای بمباران سطح استیل  :بررسی روش

آرگون  استفاده شده است. تغییرات ریخت شناسی سطح استیل بعد از بمباران یونهای متر مربعیون بر سانتی 2021تا  2021
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AFMتوسط دستگاه  نیز توسط  903مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت، تغییر در خصوصیات خوردگی سطح استیل   

 دستگاه تست خوردگی انجام گردید.

کامال مشهود  903تغییرات بر اثر بمباران یونی در زبری سطح و همچنین مقاومت در برابر خوردگی سطح استیل  : نتایج

زایش زبری و دز بمباران یونی داشت.و قابل مالحظه بود و رابطه مستقیمی با اف  

از مقایسه نمودار نتایج پتانسیل خوردگی و نمودار تغییرات زبری کامال مشخص است که پتانسیل  :گیری نتیجه

-یابد، این روند را میخوردگی با دز یونهای آرگون نسبت معکوس داشته و با باال رفتن دز پتانسیل خوردگی کاهش می

-یونهای آرگون به سطح نسبت داد که در مقاومت در برابر خوردگی یک نکته منفی محسوب میتوان به اثر برخورد 

رسیم که این نمودار از هیچ کدام از نمودارهای شود.از بررسی نمودار تغییرات جریان خوردگی به این نتیجه می

رخوردار است که در دز کند. اما از یک نقطه عطف بپتانسیل خوردگی و تغییرات زبری بر حسب دز پیروی نمی

ion/cm 2 2021×1  اتفاق افتاده است و حدودا دوازده برابر کاهش در جریان خوردگی و افزایش در برابر مقاومت در

  ion/cm 2 2021×2دهد. نکته مهم دیگر در این ننمودار افزایش جریان خوردگی در دز برابر خوردگی را نشان می

بوده که از نمونه بمباران نشده نیز بیشتر بوده است.با توجه به افزایش سیزده درصدی در پتانسیل خوردگی و همچنین 

توان نتیجه گیری کرد در می ion/cm 2 2021×1کاهش دوازده برابری در جریان خوردگی نمونه بمباران شده با دز  

ابر خوردگی استیل که بدون تشکیل دادن هیچ پیوند جدیدی بهبود قابل این دز بهترین دز برای باال بردن مقاومت در بر

 ای در مقاومت در برابر خوردگی استیل به وجود آورده است.مالحظه

: 

 

  903،استیل : آرگون، بمباران یونی، خوردگی  کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

اصطحكاك، سختي، فرسودگي، خوردگي و اكسیداسیون   رفتارهاي سطح فلزات، عموماً منجر به حل مسائل سائیدگي،  

باریكه یون یك روش مستقیم براي تشكیل آلیاژهاي فلزي با  شود. استفاده از كاشت یون، در این زمینه نسبتاً جدید است. مي

توان خصوصیات مواد جدید و موارد مطلوب را  دهد. از این رو در متالورژي مي دقت مكاني كنترل شده، بدست مي

یگیري و انتخاب كرد. تشكیل آلیاژهاي خارجي، توسط كاشت ممكن است در ابر رساناها با دیگر تكنولوژیهاي با ارزش پ

 . [1 بكار رود

باشد. كاشت سطح  نظر كردن مي در كاشت یون فلزات، در مورد تغییر ابعاد فیزیكي، تغییر مختصر سطح قابل صرف

هاي دستگاه كاشت یون و داشتن دانش  انتخاب اولیه یونها به قابلیت چشمه .[2] شود سخت منجر به اعوجاج و دگرگوني نمي

بستگي دارد. در این میان   قبلي در مورد آن دسته از یونهایي كه اثرات مفیدي روي رفتار قراردادي فلزات دارند،

ر است. بطور مشترك دیگر به عبارت دیگر، كاشت نیترید، از بهترین عملیات شیمیایي برت نیتروژن، بهترین عنصر است.

توافق كلي بعنوان یك فرآیند فیزیكي وجود ندارد كه  .[3] كاشتهاي بكار برده شده عبارتند از: تیتانیم، كربن و نیتریدبرون

 اگر چه پیشنهادهاي گوناگوني وجود دارد كه:   بخشند، یونهاي كاشته شده خصوصیات سطح را بهبود مي

 شود. باعث بهم چسبانیدن سطح مي  كند، جلوگیري مينیتروژن از اختالل حركت  -الف
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 دهد. تشكیل تركیب شیمیایي فلزي جدیدي مي  -ب

 دهد. آورد واكنش نشان مي كند، یا فازهاي فلزي جدیدي كه بوجود مي با دادن اكسید نیترید كه در سطح تركیب مي  -ج

د، هیچ شكي درباره سودمندي رفتارها و عملكردها باش هاي فیزیكي مي دهي مكانیزم علي رغم عدم یقینهایي كه در شكل

 مورد بهبود بخشي زمان عمر فرسودگي كه بوسیله كاشت یون بدست آمد، فهرستي تهیه كرد. 90از تعداد [10] وجود ندارد

ها نمایش كاهش فرسودگي بارها تحت شرایط روانكاري  یابد، براي استیل كاهش مي 1-4عموماً آهنگ فرسایش با عامل 

هاي  مقایسه كاشت ها براي یك دامنه وسیع استیل ثبت گردیدند. ده آزمایش انجام گرفته است و بهینه سازينش
N  یا

Ti  

براي یون در  9دهد. تقریباً یك عامل  بهبودي زمان فرسایش متفاوتي را در شرایط خشك و روانكاري شده ارائه مي[11]

گیریهاي سختي  اما هیچگونه بستگي بین پوشش و اندازه  هاي نرم بكار رفته شد، تستهاي پوششي روانكاري شده براي استیل

استنلس استیل دیده شد. )بجز آنها براي یك استیل  austeniticو  ferriticوجود نداشت.اغلب نتایج جذاب و جالب براي 

 محتوي كرم پایین نیز انجام شد( كه فرسایش بوسیله كاشت نیتروژن یكصد برابر كاهش یافت.

كنند و بیشتر دوام  هاي كاشت یون تا چند صد سال عمر مي سال دارد، اما نسخه 20بهم چسباندن معمولي عمري در حدود 

 آورد و كاربرد بسیار جالبي در پزشكي پیدا خواهند كرد. خواهند

دارای  903ویژگی های از قبیل در دسترس بودن، ارزان بودن و سادگی نسبی فرایند ساخت، باعث شده است که استیل    

یایی و کاربردهای فراوانی در صنعت باشد. از جمله این کاربردها می توان به استفاده در ابزار برشی، سازه های در

کشتی ها، ابزار پزشکی وصنعت ماشین سازی اشاره کردکه درهمه این کاربردها خواص سطحی این ماده همچون  بدنه

را به انجام تحقیقات روز افزون در این زمینه  مقاومت در برابر خوردگی و سختی مورد توجه بوده و دانشمندان و محققین

طح آلیاژ دانشی است که در چند دهه اخیر مورد توجه ت سیفین جهت بهبود کوی بمباراناستفاده از روش واداشته است.    
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بعلت میزان قابل توجه کرم در ساختار آن موارد استفاده  903قرار گرفته است. از میان آلیاژ های فلزی استیل نگیر 

 .جود دارد استفاده می شو دفراوان از جمله قطعات بکار رفته در کشتیها و مکانهایی که در آنها احتمال خوردگی سطحی و

توسط یونهای آرگون میتواند تغییرات  در اندازه دانه های سطحی آلیاژ را بسته به میزان  903بمباران سطح استیل    

توسط یونهای  903یونهای آرگون درون سطح در پی داشته باشد. در این تحقیق سعی بر این است با بمباران سطح استیل 

فاوت میزان تغییرات مقاومت در برابر خوردگی استیل اندازه گیری شده و همچنین شرایط بهینه آرگون در دز های مت

برای بمباران سطح استیل توسط آرگون بدست آید.    در این طرح از بمباران توسط یونهای آرگون برای تغییر مقاومت 

در این فرایند مورد بررسی قرار خواهدگرفت. در برابر خوردگی استفاده خواهد شد و اثر تغییر دز یون بمباران کننده 

 همچنین بررسی تغییرات سطح بر اثر بمباران یون آرگون نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

روش آزمایشگاهی -2  

استفاده شده و نمونه ها توسط دستگاه پوولیش بوا صوفحه دوار و توسوط پوسوت آب  903در این آزمایش از نمونه های استیل 

پولیش داده شده و بعد از توسط نمد مخصوص و خمیر الماس بوا  9000و  1100، 1000، 2100، 2100، 2000، 100

رقیوق شوده بودنود کوامال صویقلی   Diamond Extender Blue  های شش، سه و یک میکرون که با محلوول  دانه های 

 گردید.

دقیقووه تحووت عملیووات  10در مرحلووه بعوود نمونووه هووا توسووط آب و صووابون شسووته شووده و در محلووول اسووتن و الکوول بووه موودت 

 درجه سانتیگراد قرار داده شده تا خشک شوند. 200التراسونیک قرار گرفت و بعد از آن توسط اجاق مخصوص در دمای 

مت از آزمایش توسط دستگاه كاشت یون مركز تحقیقات پالسما انجام گرفوت. چهوار عودد از نمونوه هوا را بوه مسواحت این قس

کوه در حوین  1-20×1( Torrبرای كاشت انتخاب می كنیم.خال دستگاه در شروع عملیات یون سوازی ) cm2 2های تقریبی 

تغییرمی کند. شورایط کاشوت بور روی نمونوه هوای اسوتیل  4-20×1(  Toorعملیات كاشت با توجه به ایجاد باریکه یونی به)
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درجوه  100آورده شوده اسوت. در نومن دموای در موورد تموام نمونوه هوا در حوین کاشوت  (1)برای تمام نمونه ها در جودول 

سانتیگراد بوده است و همچنین زاویه برخورد برای نمونه های کاشت شده صفر درجه)نسبت به خط عمود بور سوطح( بووده 

 است.

پارامترهای کاشت برای نمونه های مختلف -1جدول   

 3 9 1 2 نمونه

 90 90 90 90 (keV)انرژی

cm/جریان یونی
2
) 230 230 230 230 

ions/cm)دز
2
) 1×20

21
 1×20

21
 2×20

21
 

21
×10  9 

 000 310 2210 1900 (s)زمان کاشت

 e(°C) 910 910 910 910دمای نمونه

 

 Park Scientificساخت شرکت  AFM (Auto Prob Cp) برای اندازه گیری زبری سطح و مطالعات  ریخت شناسی از .

Instrument .استفاده شده است 

 یک. داد قرار ارزیابی مورد مناسب الکتروشیمیایی تجهیزات از استفاده با توان می را( EC)الکتروشیمیایی خوردگی

 یک یا کند می کنترل را پتانسیل که پتانسیواستات یک یا تغذیه منبع. شود می مشاهده( 2)شکل در مناسب تجاری دستگاه

 برای آن از توان می که است نحوی به الکتروشیمیایی سل طراحی. است کند، می کنترل را جریان که گالوانواستات

 رزین یک در است شده متصل آن به سیم یک که WE معموالً . کرد استفاده نیز ُترد یا نازک( WE) کار الکترودهای
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 خوبی به الکترولیت، در وری غوطه از قبل که است معمولی متالوگرافی نمونه یک ، WE از نوع این. دارد قرار اپوکسی

. نشوند الکتروشیمیایی فرایند در اختالل باعث تا باشند خنثی باید الکترولیت در گرفته  قرار اجزاء تمام. است شده پولیش

 اساس بر الکتروشیمیایی سل یک( 2)شکل. است شد آورده مختلف مراجع در تجاری های سل از دیگر های طرح

 ایجاد برای سل این. دهد می نشان را است شده طراحی EG&G Princeton شرکت توسط که ASTM G-5 استاندارد

 گفته الکترود سه سل سل، این به. دارد گرافیت جنس از کمکی الکترود دو ، We سطح در جریان از یکنواخت توزیعی

 .شود می

  

 (  دستگاه الکتروشیمیایی مدرن2شکل)

 نتایج و بحث

باشد. ای خواهد داشت زبری سطح نمونه تحت بمباران میهظیکی از مشخصاتی که بعد از بمباران یونی تغییر قابل مالح  

به صورت منحنی تغییرات زبری در شکل  AFMاستفاده گردید. نتایج آنالیز  AFMبرای بررسی این مشخصه از دستگاه 

 .آورده شده است(1)
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 :نمودار تغییرات زبری سطح استیل با افزایش دز بمباران یونی2شکل 

افزایش یافته ولی در  ion/cm 2 2021×1 باشد زبری سطح بر اثر کاشت یون تا دزهمانطور که در نمودار مشخص می

دوباره افزایش میابد. این فرایند را  2×2021باشد. و در دز ای کاهش میمالحنهبه میزان قابل  ion/cm 2 2021×1 دز

توان به اینگونه توجیه نمود که با توجه به اینکه استیل مورد استفاده یک فلز چند کریستالی بوده بر اثر بمباران یونی می

ه ایجاد پستی و بلندیهای بیشتر و باال صفحات کریستالی مختلف سطح استیل بصورت یکسان خورده نخواهند شد و منجر ب

 رفتن زبری خواهد شد.

هایی بر شوند یعنی به نوعی موجب ایجاد سایهبعد از مدتی بلندیهای سطح خود مانع برخورد یون به دیگر نقاط سطح می

ابد و در گردند. طبیعی است عمل خوردگی فیزیکی بر اثر برخورد یونها بر روی این بلندیها ادامه یروی سطح می

ها ها و درهتوانند بر روی سایهمکانهای سایه اتفاق خاصی روی ندهد و همچنین در ادامه اتمهای کنده شده از بلندیها می
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تواند افزایش میزان انتشار سطحی اتمهای می 1×2021.توجیه دیگر برای کم شدن زبری در دز]21[نهشت مجدد شوند

برای  AFMاز آنالیزهای  و دوبعدی همچنین تصاویر سه بعدی 9و 1.در شکل ]21[استیل بر روی سطح نمونه باشد

 .مقایسه آورده شده است
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1011از نمونه بمباران شده بادز AFMب ( آنلیز  , از نمونه کاشت نشده AFMالف ( آنلیز  از نمونه های بمباران شده  AFM . انالیز1شکل 
 × 3 

10از نمونه بمباران شده بادز AFMج ( آنلیز 
11

10از نمونه بمباران شده بادز AFMد ( آنلیز    6  5 × 
11

 × 1 

10از نمونه بمباران شده بادز AFMج ( آنلیز 
11

 × 7 

 

 

 

10از نمونه بمباران شده بادز
11

 × 1 

 

 

 از نمونه کاشت نشده AFMالف ( آنلیز 
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10بمباران شده بادز
11

 × 7 
 

 

10بادزبمباران شده 
11

 × 3 

 

 

 

10بمباران شده بادز
11

 × 5 

 

 از نمونه های بمباران شده با دز متفاوتبا تصاویر دو بعدی   AFM . انالیز2شکل 

باشد تمام دهد. همانطور که در شکل مشخص میها قبل و بعد از کاشت را نشان مینمودارهای پالرازیسیون نمونه 3شکل 

 اند.خود نشان دادهپسیو از -ها رفتار اکتیونمونه
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 : نمودارهای پالرازیسیون مربوط به نمونه بمباران نشده و بمباران شده توسط یون آرگون3شکل

 

دهد که دهد. این نمودار نشان میتغییرات جریان خوردگی بر اثر کاشت یون نیتروژن در تیتانیوم را نشان می 1شکل

کمترین جریان خوردگی و نمونه کاشت شده با دز  ion/cm 2 2021×1جریان خوردگی درنمونه کاشت شده با دز 

ion/cm 2 2021×2  باشدبیشترین جریان خوردگی حتی بیش از نمونه کاشت نشده را دارا می. 
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 : تغییرات جریان خوردگی بر اثر بمباران یونی در دز های مختلف5شکل

 

باشد مشخص می 0دهد. همانطور که در شکل ا نشان مینمودار پتانسیل خوردگی نمونه ها به دز یونهای آرگون ر 0شکل 

نیز  ion/cm 2 2021×1کاهش داشته این روند در دز    ion/cm 2 2021×9پتانسیل خوردگی با اولین کاشت یون در دز 

شود که افزایشی در پتانسیل خوردگی مشاهده می ion/cm 2 2021×1رسد. در دز ادامه یافته و به یک میزان حداقلی می

 . ، دوباره پتانسیل خوردگی کاهش میابد  ion/cm 2 2021×2این روند ثابت نبوده و در دز  
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 : تغییرات پتانسیل خوردگی بر اثر کاشت یون در دز های مختلف6شکل

دگی درنمونه دهد که جریان خوردهد. این نمودار نشان میتغییرات جریان پسیو شدن را بر اثر بمباران یون آرگون نشان می1شکل

بیشترین جریان   ion/cm 2 2021×2کمترین جریان خوردگی و نمونه کاشت شده با دز  ion/cm 2 2021×1کاشت شده با دز 

 باشد.خوردگی حتی بیش از نمونه کاشت نشده را دارا می

 نتیجه گیری:-4-

 باشد.زیر میتوسط یونهای آرگون به قرار  903خالصه نتایج بدست آمده از بمباران سطح استیل 

از مقایسه نمودار نتایج پتانسیل خوردگی و نمودار تغییرات زبری کامال مشخص است که پتانسیل خوردگی با دز یونهای 

توان به اثر برخورد یابد، این روند را میآرگون نسبت معکوس داشته و با باال رفتن دز پتانسیل خوردگی کاهش می

 شود.ر مقاومت در برابر خوردگی یک نکته منفی محسوب مییونهای آرگون به سطح نسبت داد که د
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رسیم که این نمودار از هیچ کدام از نمودارهای پتانسیل از بررسی نمودار تغییرات جریان خوردگی به این نتیجه می

 ion/cm 2کند. اما از یک نقطه عطف برخوردار است که در دز خوردگی و تغییرات زبری بر حسب دز پیروی نمی

اتفاق افتاده است و حدودا دوازده برابر کاهش در جریان خوردگی و افزایش در برابر مقاومت در برابر  1×2021

بوده که   ion/cm 2 2021×2دهد. نکته مهم دیگر در این ننمودار افزایش جریان خوردگی در دز خوردگی را نشان می

از نمونه بمباران نشده نیز بیشتر بوده است.با توجه به افزایش سیزده درصدی در پتانسیل خوردگی و همچنین کاهش 

توان نتیجه گیری کرد در این دز می ion/cm 2 2021×1دوازده برابری در جریان خوردگی نمونه بمباران شده با دز  

-ابر خوردگی استیل که بدون تشکیل دادن هیچ پیوند جدیدی بهبود قابل مالحظهبهترین دز برای باال بردن مقاومت در بر

 ای در مقاومت در برابر خوردگی استیل به وجود آورده است.
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