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 ی شریفدستگاه پالسمای کانون استفاده از بااستیل  استنلس بر روی نیکلک نیترید الیه نشانی فیلم های ناز

 ، علی صفرزاده، ناصر وثوقی*سید عبدالهادی حسین زاده

 ، گروه مهندسی هسته ایدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی انرژی

 

 چکیده

ا در بازه ی وسیعی ر قابلیت تولید یون، نوترون، ایکس و امواج الکترومغناطیسیدستگاه پالسمای کانونی دستگاهی است که 

به  (SUT-PF)ه صنعتی شریفاز انرژی ها دارد. در این مقاله با استفاده از یون های تولیدی از دستگاه پالسمای کانونی دانشگا

، XRDنجام گرفته اآنالیزهای  اخته شده است.استیل پرداستنلس بر روی زیرالیه  نیکلالیه نشانی فیلم های نازک نیترید 

SEM ،EDSورت بلوری استنتایج نشان داد که ساختار الیه ها به صوگرافی می باشند. ی، آنالیز خوردگی و تصاویر استر. 

در شات های  له از سر آند، افزایش یافته است. میزان نرخ خوردگیمیزان حفره و برآمدگی های سطحی با افزایش فاص

کل هر نمونه ارتباط یک تر از سر آند، کاهش یافته است و این موضوع با درصد نیباالتر و فاصله های نزد ه دستگاه()تخلی

 معناداری دارد.

 ، استریوگرافیآنالیز خوردگی، XRD ،SEM ،EDSپالسمای کانونی،  کلمات کلیدی:

 مقدمه

نیز به  304Lنیکل و نیترید نیکل مواد بسیار مهمی جهت افزایش مقاومت فلزات در برابر خوردگی هستند. در استیل 

ختلفی برای الیه های مروش. بخشدبهبود میمقدار اندکی از نیکل وجود دارد که مقاومت آن را در برابر خوردگی 

(، روش CVD2(، روش تیخیر شیمیایی )1PVDتبخیر فیزیکی )ی وسیلهالیه نشانی به نشانی وجود دارد از جمله:

 و غیره. در این پژوهش از روش پالسمای کانونی استفاده شده است.  3اسپاترینگ
نوترون و یون را در مدت زمان حدود ، نرم و سخت های ایکساشعهتواند می 4(PFDهای پالسمای کانونی )دستگاه

ای است که وسیله. دستگاه پالسمای کانونی تولید کندای از طول موج و انرژی را ی پیوستهدر گستره نانو ثانیه 100

-پالسما شامل مجموعه .[1,2]را دارد  (𝑐𝑚−3 1019)حدود  چگال ( و1Kev) توانایی تشکیل پالسمای ناپایدار، داغ

5حدوددر دمای بسیار باال )که هایی است ها و الکترونای از یون × 105 − 107𝐾0)  و طی فرآیند یونیزاسیون

 . [3,4]گردد سبب تشکیل پالسما می

                                                 
1 Physical vapor deposition 

2 Chemical Vapor Deposition 

3 Sputtering 

4 Dense Plasm Focus  
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و همچنین به عنوان منبع ] 8-5[نشانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است دستگاه پالسمای کانونی جهت انجام الیه

برای نخستین بار از دستگاه پالسمای کانونی در انرژی  [9] همکارانو  5فیوگیسیونی نیز مورد استفاده قرار گرفت. 

 و تینانیوم کربید [5]نیترید تیتانیوم  ]5و6[ همکارانی پالس یونی استفاده کردند. راوات و پایین به عنوان القا کننده

ای ، با استفاده از دستگاه پالسم[11] همکارانزاده و عبدالهادی حسیناندند.نش های مختلفرا بر روی زیر الیه [6]

خاصیت الیه نشانی کرده و  L304 6بر روی استیل فلز مولیبدن را(،  PF –SUT) کانونی دانشگاه صنعتی شریف

، نیترید تنگستن را بر روی زیرالیه استیل [12] همکارانآقای حسین نژاد و  .دافزایش دادن را آن 7سختی سطحی

304L ( با انرژی پایینkJ2 )نازک  یهالمیبودن ف یدرجه بلور ی پژوهش نشان داده است کهنشاندند و نتیجه

  دارد. ینمونه بستگ یا هیو زاو یمحور تیشده به شدت به موقع دهیپوش

سمای کانونی جهت الیه ستگاه پال صل مدر این پژوهش، از د شات و فوا سی تأثیرات تعداد  شانی و برر ختلف بر ن

تری از سر مسانتی 10و  7، 5ها در فواصل نمونه استفاده شده است.روی الیه نشانده شده تحت زاویه صفر درجه 

شااامل :  هاآنالیزهای صااورت گرفته بر روی نمونهنشااانی شااده اند. الیه 40و  30، 20های آند و با تعداد شااات

XRD،Stereography ،SEM ،EDS ،Corrosion Resistance .بوده است  

 هامواد و روش

ست.این دستگاه  شده ا ستفاده  شریف ا صنعتی  شگاه  از نوع  برای انجام این پژوهش از دستگاه پالسمای کانونی دان

صات   شخ شده ساخته )حداکثر انرژی(KJ 7و  L = 170 nH، )حداکثر ولتاژ(C = 39µF ،V = 20 KVمدر با م

 آورده شده است. (1)است که مشخصات آن در جدول 

                                                 
5 Feugeas et al 

10  304L stainless steel 
 11 Surface hardness 

 

 پارامتر مقدار

cm 14 طول مؤثر آند 

cm 13.5 طول مؤثر کاتد 

cm 1.25 شعاع کاتد 

cm 1.8 شعاع آند 

 تعداد کاتد 6

 دستگاه پالسمای کانونی دانشگاه صنعتی شریف.(. مشخصات 1جدول )

 

ای از (. خالصه2جدول )

 مقدارنشانیشرایط مختلف الیه
 پارامتر

cm 14 طول مؤثر آند 

cm 13.5 طول مؤثر کاتد 

cm 1.25 شعاع کاتد 

cm 1.8 شعاع آند 

 تعداد کاتد 6

KA 250 جریان بیشینه 

cm 2.45 طول مؤثر عایق 

mm 3 ضخامت عایق 

 (. مشخصات دستگاه پالسمای کانونی دانشگاه صنعتی شریف.1جدول ) 
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 فواصل ، P= 0.38 Torr فشار  گاز نیتروژن ، V = 12 KVدر  السمای کانونیدستگاه پاز  ،پژوهشاین جهت انجام 

انجام تحت زاویه صفر درجه،  304L نیکل و زیرالیه استیل بین 40و  30، 20های شات تعداد متر وسانتی 10و 7، 5

شماتیک کلی از آزمایش  .شرایط مختلف شماره گذاری شده است ها با توجه به، نمونه(2)در جدول  شده است.

 آورده شده است. (1)کل در ش نیز انجام شده

 

 شماره

 نمونه
 (cm)فاصله

تعداد 

 شات
 فاصله( -تعدا شات -)زاویه 

1 0 0 00-00-00 

2 5 20 00-20-05 

3 5 30 00-30-05 

4 5 40 00-40-05 

5 7 20 00-20-07 

6 7 30 00-30-07 

7 7 40 00-40-07 

8 10 20 00-20-10 

9 10 30 00-30-10 

10 10 40 00-40-10 

KA 250 جریان بیشینه 

 .نشانیای از شرایط مختلف الیه(. خالصه2جدول )

 

ی ریقرارگ. محل 2 . بدنه دستگاه1پالسمای کانونی.  ای از شکل ظاهری دستگاه(. نمونه1شکل )

 .نشانیای از شرایط مختلف الیه(. خالصه2جدول )ی نمونه )استیل دارنده. نگه4 . شاتر3نیکل 
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در  304Lعنوان الیه و استیل متر بهمیلی 20و ارتفاع  18صورت قرصی با قطر نشانی، فلز نیکل بهدر این الیه

 است. قرار گرفتهعنوان زیرالیه بهدارنده در باالی آند ، توسط نگه(2)متر مطابق با شکل میلی 10×10×1ابعاد

 

  

 

 

 

 

 هانتایج و تحلیل

 XRDطیف  -1

نرمال، نتایج  XRDبا استفاده از آزمون  است. دست آمدهبه 10، 8، 4، 2های پایه،نمونه XRDطیف ،  (3)در شکل 

نشان داد که در  ،XRD-Grazingآزمون  اما .استیکل را نشان نداده ل و یا نیترید ناز نیک قله ایدست آمده هیچ به

اند و با نشانده شده به صورت کریستالی بر روی زیرالیه نیکل و یا نیترید نیکل هایقله، XRDهای بعضی از طیف

 است. ها میزان نیکل پوشانده شده نیز افزایش پیدا کردهافزایش تعداد شات

 عنوان زیر الیه.به 304L. شماتیکی از نحوه قرارگیری استیل (2)شکل 

 

 

 عنوان زیر الیه.به 304L. شماتیکی از نحوه قرارگیری استیل (2)شکل 

 

 . شاتر3ی نیکل ریقرارگ. محل 2 . بدنه دستگاه1پالسمای کانونی.  از شکل ظاهری دستگاه ای(. نمونه1شکل )
 (.304Lی نمونه )استیل دارنده. نگه4

 

 

ای از شکل ظاهری (. نمونه1شکل )عنوان زیر الیهبه 304L. شماتیکی از نحوه قرارگیری استیل (2)شکل 
 (.304Lی نمونه )استیل دارنده. نگه4 . شاتر3ی نیکل ریقرارگ. محل 2 . بدنه دستگاه1پالسمای کانونی.  دستگاه
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های (. مقایسه طیف3شکل ) XRD های بدون زاویه.نمونه   

 
 

 

های (. مقایسه طیف3شکل ) XRD های بدون زاویه.نمونه   

 

 ی پایهنمونه

 

 ی دونمونه

 

 ی چهارنمونه

 

 ی هشتنمونه

 

 ی دهنمونه

 
 ی پایهنمونه

 

 ی دونمونه
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 ریوگرافیستا -2

صاویر  شان دادت ستریوگرافی ن شکل ) ا صلهدر  که ((4) شات ی ثابتفا شش  30ها تا و افزایش تعداد  شات، میزان پو

ششزنی یونبه دلیل پس افزایش و پس از آن ست. های نیکل میزان پو شات کاهش پیدا کرده ا ها و با ثابت بودن تعداد 

 است.ها جهت نشستن میزان پوشش بیشتر شده افزایش فاصله به دلیل فرصت کافی یون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMآنالیز -3

  سطحی SEMآنالیز   -1-3

و پس  یافته  افزایشمیزان پوشش شات  30تا  هاودن فاصله و افزایش تعداد شاتبا ثابت ب(،5با توجه به تصاویر شکل )

ها و افزایش بودن تعداد شاتبا ثابت همچنین با کاهش همراه بوده است.  های نیکلزنی یونبه دلیل افزایش پس از آن

، میزان های نیکل جهت نشستن برروی زیرالیه و کاهش دافعه یونیبه دلیل زمان کافی یون ی میان آند و زیرالیهفاصله

نتایج نشان می دهد که میزان برآمدگی ها و حفره ها با افزایش فاصله، افزایش یافته  پوشش افزایش پیدا کرده است.

 است.

. نمایش فاصله ثابت و تعداد شات متغیر، فاصله ثابت و فاصله متغیر، شات (4)شکل 

 ثابت.
 

 

. (4)شکل .(10-40-00( تا )05-20-00های )دست آمده از نمونهبه SEM، تصاویر (5)شکل 

 ثابت و فاصله متغیر، شات ثابت.نمایش فاصله ثابت و تعداد شات متغیر، فاصله 
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 عرضی SEMآنالیز  -2-3

-افزایش تعداد یونبه دلیل ها در فواصل یکسان با افزایش تعداد شات عرضی نشان داده است که نمونه SEMتصاویر 

های یکسان و با افزایش فاصله به تعداد شاتدر  .باالتری دارندرشد بلوری مناسبی داشته و میزان ضخامت  های نیکل

رشد بلوری افزایش یافته است. های نیکل جهت نشانده شدن برروی زیرالیه، میزان ضخامت و دلیل فرصت کافی یون

 .را نشان داده شده است( میزان ضخامت الیه و زبری سطحی 3جدول ) ( و6در شکل )

 (µmضخامت ) نمونه

00-20-05  30822/1 ± 28571/2 

00-40-05 469/0 ± 52571/2 

00-20-10 09512/0 ± 47143/2 

00-40-10 12579/1 ± 22/3 

 .(10-40-00( تا )05-20-00های )دست آمده از نمونهبه SEM، تصاویر (5)شکل 

 

 

 .(10-40-00( تا )05-20-00های )دست آمده از نمونهبه SEM، تصاویر (5)شکل 

 

های نشانده شده(. مقایسه ضخامت الیه3جدول )  

 

 

های نشانده شده(. مقایسه ضخامت الیه3جدول )  
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 EDSآنالیز  -4

 

ثابت بودن فاصله و افزایش (، با 7توجه به شکل )ها نشان داده است که با خصوصیات شیمیایی و تجزیه و تحلیل نمونه

ها و افزایش با ثابت بودن میزان شات شات افزایش و پس از آن کاهش پیدا کرده است. 30ها، درصد نیکل تا شات تعداد

ست و در نمونه شده و میزان بلورینگی آن نیز افزایش یافته ا شتر  صد نیکل بی صله، در سر آند میزان های نزدیکفا تر به 

 است.رو بودهنیکل نشانده شده با کاهش روبه

 

 

 

 

 .10 و 8، 4، 2های نمونه. سطح مقطع عرضی (6شکل )

 

 

 .10 و 8، 4، 2های نمونه. سطح مقطع عرضی (6شکل )

 

نشانی شده.های الیه(. درصد اتمی نیکل در نمونه7شکل )  

 

 

-های الیه(. درصد اتمی نیکل در نمونه7شکل )(. مقایسه نرخ خوردگی، جریان خوردگی و پتانسیل خوردگی4جدول )

 نشانی شده.
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 Corrosion Resistanceآنالیز  -5

 

 

سیون  سی نرخ خوردگی نمونه NaCl%  3.5در آنالیز مقاومت خوردگی از روش پالریزا ست. برای برر شده ا ستفاده  ها ا

شان داد که در نمونه سبت به نمونه 4و  2های این آنالیز ن صلهن هیا نیکل به دلیل عمق نفوذ باالی یونی دورتر های در فا

 دارای مقاومت بیشتری در برابر خوردگی برخوردار هستند. ها و یکنواختی سطح این نمونه
 

 جریان خوردگی (mpy(mm/year))  نرخ خوردگی شماره نمونه
𝐼𝐶𝑜𝑟𝑟(µA) 

 پتانسیل خوردگی
𝐸𝐶𝑜𝑟𝑟(mV) 

(00-00-00) 5.878 × 10−2(1.493 × 10−3) 3.545 × 10−2 020/92- 

(00-20-05) 3.897 × 10−2(9.900 × 10−4) 2.297 × 10−2 360/36- 

(00-40-05) 2.794 × 10−2(7.097 × 10−4) 1.647 × 10−2 122/38 

(00-20-10) 4.408 × 10−2(1.120 × 10−3) 2.598 × 10−2 211/67 

(00-40-10) 5.143 × 10−2(1.306 × 10−3) 3.031 × 10−2 300/101- 

 جه گیریتین

با رشد  ها و افزایش فاصلهن میزان شاتبا ثابت بودها مشاهده شده که پوشش نمونه نشانیالیه پس ازدر این پژوهش، 

صورت بلوری بهپوشش نشان داده است که ساختار سطحی  XRDآنالیزهای های نیکل همراه بوده است. بلورینگی یون

که میزان  نشان داده استر استریوگرافی تصاوی بیشتر شده است. های مشاهده شدهقلهو با افزایش فاصله تعداد بوده 

 30ها، تا شات دتعداو افزایش  ی یکسانفاصله درشده است و  کمترافزایش فاصله،  با های ثابت وپوشش در شات

 ، کاهش پیدا کرده است.های نیکلیونی دافعه بیشتر شدنشات افزایش و پس از آن به دلیل 

 مقایسه نرخ خوردگی، جریان خوردگی و پتانسیل خوردگی(. 4جدول )

 

 (. مقایسه نرخ خوردگی، جریان خوردگی و پتانسیل خوردگی4جدول )
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گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

ی بیشترین میزان تخلخل مربوط به نمونه ده است.تقریبی پوشش را نشان دا یو یکنواختبلورینگی  SEMآنالیزهای 

های به دلیل افزایش تعداد یون ،با تعداد شات بیشتر ی ثابت ودر فاصله عرضی SEM. در ( بوده است07-30-00)

های نیکل ونفرصت کافی یو افزایش فاصله به دلیل  ثابت شات در. ضخامت افزایش یافته استرسیده به سطح 

 ی مختلف الیه بدست آمده است.نقطه 10گیری از ها با میانگیننمونه 8میزان زبری. ضخامت بیشتری مشاهده شده است

نشان داده است که در شات ثابت با  EDSنتایج  شات دارای بیشترین زبری سطح است. 20سانتی متری و  5نمونه 

همچنین با شات افزایش و پس از آن کاهش یافته است. 30ثابت تا ی افزایش فاصله میزان نیکل افزایش و در فاصله

 آنالیز خوردگی افزایش پیدا کرده است. 304Lها و افزایش فاصله، میزان نیکل موجود در استیل ثابت ماندن تعداد شات

داشته  عکس تو با تعداد شات نسب بیشتر می شودفاصله از سر آند  افزایش ها بانمونه نشان میدهد که نرخ خوردگی

ین نمونه از لحاظ مقاومت در برابر خوردگی بوده تربه (،00-40-5) 40سانتی متری و تعداد شات  5ی است و نمونه

 است. 

 مراجع
[1] Y.kato, et, al., j vac.Sc.Technol.B,195-198(1988). 

[2] W. Neff, et al., SPIE, 1140, 1310(1989). 

[3] N. A. Nyson, X-rays in Atomic and Nuclear Physics, University of Birmingham, 2𝑛𝑑 Edition(1990). 

[4] Alin Constantin Patran, PHD. Thesis, Nanyang Technological university(2002). 

[5] R.S. Rawat, W.M. Chew, P. Lee, T. White, S. Lee, Surf. Coat. Technol. 173 (2003) 276. 

[6] R.S. Rawat, P. Lee, T. White, L. Ying, S. Lee, Surf. Coat. Technol. 138 (2001) 159. 

[7] L.Y. Soh, P. Lee, X. Shuyan, S. Lee, R.S. Rawat, IEEE Trans. Plasma Sci. 32 (2004) 448. 

[8] Z.P. Wang, H.R. Yousefi, Y. Nishino, H. Ito, K. Masugata, Phys. Lett. A 372 (2008) 7179. 

[9] J.N. Feugeas, E.C. Llonch, C.O. de Gonzalez, G. Galambos, J. Appl. Phys. 64 (1988) 2648. 

[10] A. Zare Bidaki, M. Aboutalebi, and H. Mahmoudi Kohani, "Corrosion behavior of nanocrystalline 

nickel coatings applied to AZ91 magnesium alloy by electrical water treatment,", 2015. 

[11] A. Hosseinzadeh, M. Nazmabadi, and N. Vosoughi, "75.Deposition of metallic molybdenum thin films 

on 304L steel substrate by SUT-PF," Surface and Coatings Technology, vol. 309, pp. 1052-1061, 2017. 

[12] M. Hosseinnejad, M. Ghoranneviss, G. Etaati, M. Shirazi, and Z. Ghorannevis, "76.Deposition of 

tungsten nitride thin films by plasma focus device at different axial and angular positions," Applied Surface 

Science, vol. 257, pp. 7653-7658, 2011. 

 

 

                                                 
8 Roughness 


