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مشخصه شبه الماسه دارد .ساختار کربن آمورف تحت تاثیر دمای زیرالیه میتواند به سمت ساختار شبه الماسه و شبه

دریافت نسخة اصالح شده :؟؟/؟؟0011/
پذیرش قطعی :؟؟/؟؟0011/

دمای زیرالیه نقش مهمی در تحرک گونههای کربنی و سازوکار رشد و تشکیل الیه کربن آمورف با

گرافیته تغییر یابد .لذا در پژوهش حاضر ،تغییرات ساختاری پوشش کربن شبه الماس با تغییر دمای زیرالیه توسط
فرایند الیهنشانی پرتو یونی مستقیم بسامد رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور ،جهت الیهنشانی

کلیدواژهها:

پوشش کربن شبه الماس ،پارامتر دمای زیرالیه با مقادیر  001 ،91و  001˚Cدر نظر گرفته شد .جهت ارزیابی ساختار

رسوبدهی پرتو یونی،

و ترکیب شیمیایی پوششهای ایجاد شده تحت اثر دمای زیرالیه ،از آنالیزهای طیفسنجی رامان و فوتوالکترون پرتو

دمای زیرالیه،

ایکس

پیوند ،sp3

()XPS

استفاده شد .همچنین جهت ارزیابی ضخامت و زبری سطح پوششهای اعمالی ،از میکروسکوپ

الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMو نیروی اتمی ( )AFMاستفاده گردید .مطابق با نتایج ،کمترین مقدار زبری

کربن شبه الماس

سطح پوشش کربن شبه الماس ،در دمای زیرالیه  001 ˚Cمشاهده شد .همچنین کمترین مقدار  ID/IGو بیشترین میزان
پیوند sp3در دمای زیرالیه  001 ˚Cبدست آمد.
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Abstract

The temperature of substrate plays an important role in the mobility of carbon species and
formation and growth mechanism of the amorphous carbon layer with diamond-like characteristics.
Amorphous carbon structure can change to diamond-like and graphite-like structure under the influence of
substrate temperature. Therefore, in this research, the structural evolution of the diamond-like carbon coating
with the change of the substrate temperature have been investigated by the radio frequency direct ion beam
deposition. For this purpose, the parameter of the substrate temperature was 80, 110, and 140 °C for the
deposition of DLC coatings. Raman and X-ray spectroscopy (XPS) analyzes were used to evaluate the
structure and chemical composition of the coatings. Also, to investigate the thickness and roughness of the
)coatings applied, atomic force microscopy (AFM) and field emission scanning electron microscopy (FESEM
were used. According to the results, the lowest roughness value of the diamond-like carbon coating surface
was observed at the substrate temperature of 110°C. Also, the lowest value of I D/IG and the highest amount of
sp3 bonding were obtained at the substrate temperature of 110°C.
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??Received: 2021-??-
??Revised in revised form: 2021-??-
??Accepted: 2021-??-

Keywords:
Ion beam deposition
substrate temperature
Sp3 bond
diamond-like carbon

????https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.

خوشهای شدن فاز  -3 sp2جهتگیری و نظم گرافیتی خوشه-

 -1مقدمه

2

کربن دارای شکلها و آلوتروپهای مختلفی مانند گرافیت،
الماس و کربن آمورف میباشد .آنچه سبب شده تا کربن دارای

های  spو  -0مقدار عنصر هیدروژن یا عناصر دیگر در ترکیب
الیه [.]0

شکلهای متفاوتی باشد ،نحوه آرایش اتمی در ساختار و نوع
پیوند میان اتمهای آن است .یکی از ساختارهای کربن که
ترکیبی از پیوندهای الماسه و گرافیته میباشد ،کربن آمورف نام
دارد .کربن آمورف با درصد باالیی از پیوندهای نیمه پایدارsp3

(الماسه) ،کربن شبه الماس ( 0)DLCنامیده میشود [0و.]1
کربن شبه الماس انواع مختلفی دارد .یک ساختار رایج ،DLC
کربن آمورف هیدروژنه ( )a-C:Hبا محتوای هیدروژن %01-01
میباشد .ساختار دیگر آن ،کربن آمورف هیدروژنه تتراهدرال
( )ta-C:Hبا درصد باالیی از پیوندهای )%01( sp3و با مقدار کم
هیدروژن است .ساختار مهم دیگر  ، DLCکربن آمورف عاری
از هیدروژن ( )a-Cبوده که حاوی مقدار زیادی پیوندهای sp2

میباشد .همچنین کربن آمورف تتراهدرال ( )ta-Cبا درصد
باالیی از پیوندهای  C-Cبه شکل ( sp3تا  )11%است .در شکل
 0طرحوارهای از ساختارهای مختلف کربن و کربن آمورف
بهصورت یک نمودار سهتایی نمایشداده شده است.

این

نمودار براساس سه پارامتر ،پیوند  ، sp3پیوند  sp2و هیدروژن
تعریف شده است [ .]0پوششهای کربن شبه الماس بهدلیل
دارا بودن مشخصههای تریبولوژیکی ایدهآل همانند سختی باال،
نرخ سایش و ضریب اصطکاک پایین و خنثایی شیمیایی ،مورد
توجه در صنایع مختلف از جمله صنایع هوافضا ،خودروسازی
و صنایع پزشکی میباشد [.]0-0

عواملی که در تعیین

مشخصههای ساختاری و خواص الیههای کربن شبه الماس
نقش بسزایی دارد عبارتند از -0 :درصد پیوندهای -1 sp3

شکل -0طرحواره از نمودار سهتایی ساختارهای مختلف کربن
آمورف [.]0

پوششهای کربن شبه الماس توسط روشهای مختلفی از
جمله رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار ( ،)CVDکندوپاش
( ،)Sputteringرسوبدهی لیزر پالسی ( ،)PLDرسوبدهی
پرتو یونی ( )IBDو  ...الیهنشانی میشوند [5و .]0در این میان،
فرایند رسوبدهی پرتو یونی از مزایای متعددی برخوردار
است .دمای پایین رسوبدهی ،عدم تغییر خواص در زیرالیه،
چسبندگی باالی پوشش به زیرالیه ،تکرارپذیری ،ایجاد فصل
مشترک قوی و بدون گرادیان در ترکیب شیمیایی و
غیرناگهانی ،امکان رسیدن به دانسیته باال در پوشش و  ...از
مزایای این فرایند میباشد .همچنین در الیههای کربن آمورف
با ویژگیهای شبه الماسه ،نیاز است که در فرایند الیهنشانی،
حداکثر پیوندهای کربن -کربن بصورت  sp3در ساختار ایجاد
شود .فرایند الیهنشانی که سبب تقویت پیوندهای  sp3میشود،
فرایند

Diamond-Like Carbon

1

فیزیکی

بمباران

یونی

میباشد [ .]0تاکنون سازوکارهای مختلفی برای نحوه تشکیل

 sp3در ساختارخواهد شد .در واقع میزان پیوندهای  sp3در الیه

پیوند  sp3و رشد الیه کربن آمورف ارائه شده است .اولین مدل

کربن آمورف از فرایند کشت زیرسطحی (رشد زیرسطحی)

پیشنهادی ،مدل  Lifshitzاست .او مشاهده کرد که رشد الیه-

ناشی

های کربن شبه الماس بهصورت زیرسطحی بوده و پیشنهاد کرد

میشود که این امر وابسته به انرژی یونها است [0و .]9در این

که پایههای  sp3از طریق جابجایی ترجیحی پایههای sp2

میان ،دمای زیرالیه نقش بسیار موثری در نحوه رشد و تشکیل

بوجود میآیند [ .]0در ادامه رابرتسون این مدل را توسعه داد و

الیه کربن آمورف دارد و میتواند در بهبود و یا تخریب الیه،

پیشنهاد کرد که سازوکار ایجاد پیوندهای  sp3در ساختار کربن

نقش موثری داشته باشد .دمای زیرالیه ،حرکت و انرژی

شبه الماس ،از طریق رشد زیرسطحی در یک حجم محدود و

جنبشی اتمها و گونههای تبخیری را تغییر داده و عملکرد آن

با افزایش شبه پایدار چگالی میباشد [0و .]1توصیف سازوکار

به صورتی است که در دماهای پایین ،به دلیل تحرک کمتر اتم-

تشکیل الیه در مقیاس اتمی در فرایند الیهنشانی به این شرح

ها ،قدرت نفوذ کمتر بوده و اتمها فقط توانایی چسبیدن به

است که گونههای یونی و اتمی در یک انرژی معین ،توانایی

سطح الیه را دارا میباشند .با افزایش دمای زیرالیه ،توانایی

نفوذ در سطح الیه را داشته و به زیر سطح نفوذ میکنند که

نفوذ به الیههای زیرین ،بهدلیل زیاد بودن انرژی و تحرک اتمها

مقدار انرژی الزم جهت انجام نفوذ ،انرژی آستانه یا  EPنامیده

بیشتر خواهد شد و بر طبق مدل کشت زیرسطحی ،تعداد اتم-

میشود .انرژی مطرح شده دیگر ،انرژی آستانه جابهجایی نفوذ

های کربن در نواحی زیرسطحی افزایش مییابد [1و .]01بدین

یا  Edاست که حداقل انرژی الزم برای یک یون برخوردکننده

ترتیب اتمهای نفوذکننده به زیر سطح ،شرایط مناسبی را در

میباشد .بعالوه ،سطح جامد بهعنوان یک سد پتانسیل جاذب

3

جهت تشکیل پیوندهای  spبهدست میآورند .در چنین
3

با ارتفاع ( EBانرژی پیوند سطحی) محسوب میشود ،به این

موقعیتی با ایجاد پیوندهای  ،spساختار با افزایش شبه پایدار

معنا که مانند انرژی پیوند سطحی عمل میکند .هنگام وارد

چگالی مواجه شده و در نهایت الیه نازک متراکمی از

شدن یک یون به داخل سطح این پتانسیل ،انرژی جنبشی آن

هیبریداسیونهای  sp3ایجاد میشود .در دماهای خیلی باالتر،

بهاندازه  EBافزایش مییابد .بنابراین انرژی آستانه نفوذ در رابطه

حرکت اتمهای کربن بهدام افتاده در موقعیتهای زیرسطحی

با یونهای آزاد از رابطه زیر بدست میآید [ 0،1و: ]9

افزایش مییابد .در این مرحله تحرک زیاد گونهها سبب

Ep ≈ Ed - EB
حال چنانچه برخورد یونهای کربنی با سطح کربن آمورف را
در نظر بگیریم ،یون با انرژی کم ،قدرت نفوذ به سطح را
نخواهد داشت .در این صورت فقط به سطح متصل شده و در
کمترین سطح انرژی یعنی sp2باقی خواهد ماند .اگر انرژی یون
مقداری باالتر از  EPباشد ،این احتمال وجود دارد که یون به
داخل سطح نفوذ کند و وارد یک موقعیت زیرسطحی شود.
نفوذ یون به داخل سطح ،سبب افزایش چگالی موضعی شده و
بنابراین پیوند موضعی اطراف آن اتم ،بر طبق چگالی جدید
اصالح خواهد شد .بر طبق مدل گفته شده ،در طی فرایند الیه-
نشانی ،نفوذ یونهای پرانرژی به الیههای سطحی و ورود آنها
به
پایههای درون شبکهای زیرسطحی ،سبب افزایش شبهپایدار
چگالی میشود که این امر به نوبه خود سبب افزایش پیوندهای

بازگشت اتمها یا واهلش اتمها به سطح شده (واهلش به معنای
بازگشت یک سیستم از حالت تحریک شده به حالت تعادل
است) و فرایند رشد سطحی دنبال خواهد شد .در نهایت
ساختاری که ایجاد میشود یک ساختار شبه گرافیته خواهد بود
[ .]00مطابق تحقیقات ،مشاهده شده است که افزایش دمای
زیرالیه ،منجربه تقویت پیوندهای  sp2در ساختار پوشش کربن
شبه الماس میشود [1و .]01اما فرض بر این است که در
دماهای پایین زیرالیه ،تحرکپذیری گونههای کربنی پایین بوده
و اگر  Eion > Epباشد ،گونهها در موقعیتهای زیرسطحی بهدام
افتاده و در نتیجه ،افزایش چگالی همزمان با تشکیل فیلم غنی
از پیوندهای  sp3از طریق رشد زیرسطحی ایجاد میشود [.]0
این پدیده با چگالی جوانهزنی نیز میتواند در تشابه و ارتباط
باشد که در شکل  1در قالب یک نمودار نشان داده شده است
[ .]01بر این اساس ،زمانی که گونههای تبخیری دارای انرژی،
به سطح زیرالیه و الیه تشکیل شده برخورد میکنند ،در

صورتی که دمای زیرالیه باال باشد ،گونهها و ذرات رسیده به

مستقیم برروی آلیاژ آلومینیوم  AA5083پرداخته شده است که

سطح ،فرصت کافی برای تغییر موقعیت را دارا بوده و زمان

در پژوهشهای پیشین مورد ارزیابی قرار نگرفته است .طرح-

بیشتری را جهت تشکیل جوانه پایدار مصرف میکنند .در این

وارهای از این فرایند ،در شکل  3نشان داده شده است .عملکرد

صورت چگالی جوانهزنی پایین خواهد بود .اما در دمای پایین

الیهنشانی توسط پرتو یونی مستقیم ،بهصورت تولید و

زیرالیه ،ذرات و گونههای برخوردی ،فرصت کافی برای تغییر

استخراج یون میباشد .یونها توسط یک چشمه پالسما تولید

موقعیت را جهت جوانهزنی نخواهند داشت و بنابراین تشکیل

میشوند که در آن بخشی از اتمهای گازی تحت تأثیر میدان-

جوانههای پایدار سریعتر صورت گرفته و افزایش جوانههای

های الکتریکی و مغناطیسی به یونها و الکترونها تجزیه می-

پایدار در کنارهم ،منجربه افزایش در چگالی الیه میشود .این

شوند .برای بسیاری از کاربردهای چشمه یون ،پالسما در فشار

پدیده در الیههای کربن آمورف میتواند منجربه تقویت و

حدود  01-3تا  01-0میلیبار ایجاد میگردد .یونهای تولیدشده

تشکیل پیوندهای  sp3شود.

به کمک یک سامانه استخراج الکتروستاتیک ،شامل چند توری
فلزی

در

که

فواصل

و

پتانسیلهای مشخصی نسبت بههم قرار دارند ،از پالسما
استخراج شده و تحت تأثیر این اختالف پتانسیلها شتاب
گرفته و بهصورت پرتو یون در میآیند .بطور کلی یک چشمه
یون از سه بخش اصلی چشمه پالسما ،سامانه استخراج و
خنثیساز تشکیل شده است.

شکل -1نمودار از ارتباط چگالی جوانهزنی با زمان و دمای زیرالیه
[.]01

دمای زیرالیه نقش مهمی در ماهیت ( )sp2/sp3الیه کربن
آمورف و در نتیجه ارتباط مستقیم با سختی پوشش ایجاد شده
دارد .گزارشات مبنی بر تاثیر دمای زیرالیه بر ساختار الیههای
کربن شبه الماس توسط فرایندهای رسوبدهی فیزیکی از فاز
بخار عمدتا توسط فرایندهای قوس کاتدی و اسپاترینگ بوده و
یا بهصورت بسیار اندک توسط فرایندهای ترکیبی با کمک پرتو
یونی میباشند که عمدتا برروی زیرالیههای فوالدی و یا
سیلیکونی اعمال شده است و گزارشی مبنی بر تاثیر دمای
زیرالیه بر ساختار پوشش کربن شبه الماس توسط فرایند
رسوبدهی پرتو یونی مستقیم ارائه نشده است .در این میان
آلیاژ

آلومینیوم  AA5083در بین آلیاژهای سری ،5000

باالترین خواص مکانیکی را دارد .این آلیاژ به دلیل سختی
پایین و مقاومت به سایش کم در کاربردهای تریبولوژیکی به-
صورت محدود مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین در این
پژوهش به مطالعه تاثیر دمای زیرالیه بر تحوالت ساختاری
الیههای کربن شبه الماس توسط فرایند رسوبدهی پرتو یونی

شکل  -3طرحوارهای از فرایند رسوبدهی پرتو یونی مستقیم
(.)IBD

 -2مواد و روش تحقیق
در این تحقیق از آلیاژ آلومینیوم  AA5083بهعنوان زیرالیه
استفاده شد .نمونهها توسط سنبادههای  91تا  3111صیقل داده
شده و سپس در حمام التراسونیک به مدت  11دقیقه با دمای
 01˚Cو فرکانس  01kHzدر محلول استون شستشو شدند.
جهت رسوبدهی الیههای نازک کربن شبه الماس از فرایند
رسوبدهی پرتو یونی با منبع رادیو فرکانس استفاده شد .از
گاز متان ( )CH4با خلوص %11/11

بهعنوان پیشماده

هیدروکربنی پوششهای کربن شبه الماس ،استفاده شده است.

در جدول  0مقادیر پارامترهای فرایندی آورده شده است .پس

مقدار

از اعمال پوششهای کربن شبه الماس ،جهت ارزیابی ساختار

میباشد که بین دو دمای  91و  001°Cمقدار کمتری را دارا

پیوندی پوششها از آنالیزهای رامان و طیفسنجی فوتو

میباشد .همچنین موقعیت قله  Gدر دمای  ، 001°Cنسبت به

الکترون پرتو ایکس ( )XPSاستفاده شد .همچنین جهت

دو دمای دیگر مقدار کمتری را دارد .تاثیر دمای زیرالیه بر

ارزیابی ضخامت و زبری سطح پوششها از میکروسکوپ

ساختار پوشش کربن شبه الماس را میتوان با مدل رشد زیر

الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMو نیروی اتمی

سطحی و همچنین مدل  3مرحلهای پیشنهاد شده توسط فراری

( )AFMاستفاده گردید.

توضیح داد [0و .]03مدل سه مرحلهای از روند تغییرات

جدول  -0مقادیر پارامترهای الیهنشانی در فرایند رسوبدهی پرتو
یونی

انرژی

دمای

یون

زیرالیه

()eV

()˚C

زمان
رسوب
دهی
()min

ID/IG

برابر

1/01

با

ساختاری از گرافیت به کربن شبه الماس بهصورت طرحواره
در شکل  5نشان داده شده است.
در دمای زیرالیه  ، 91°Cمقدار  ID/IGنسبت به دو دمای دیگر
باالتر بوده و موقعیت قله  Gنیز نسبت به دو دمای دیگر

نرخ شار
گاز CH4

نمونه

()sccm

افزایش یافته است .حال بر طبق مدل سه مرحلهای میتوان
گفت که ساختار به سمت گرافیته شدن پیش رفته است .در

222

02

02

10

DLC1

دمای زیرالیه  001°Cمقدار نسبت  ID/IGو موقعیت قله G

222

112

02

10

DLC2

نسبت به دو دمای دیگر کاهش یافته است .در واقع با توجه به

222

142

02

10

DLC3

3

 -3نتایج و بحث
 -3-1نتایج آنالیز رامان
در این بخش به بررسی تغییر پیوندهای  sp3و  ،sp2پهنا در
نصف بیشینه ارتفاع قله  )FWHM( Gو مقدار  ،ID/IGمتاثر از
تغییر دمای زیرالیه پرداخته شده است .مقدار نسبت پیوندهای
 sp2/sp3میتواند خواص پوشش کربن شبه الماس از جمله
چگالی و سختی را تحت تاثیر قرار دهد .پهنا در نصف بیشینه
ارتفاع قله  )FWHM( Gنیز مربوط به نظم ساختاری پوشش
میباشد .این پارامتر و موقعیت قله  ،Gبینظمی موجود در
ساختار پوشش کربن شبه الماس را نشان میدهد که ناشی از
تغییر زوایا و اعوجاج در طول پیوندها میباشد .افزایش
موقعیت قله  Gهمواره بهمعنی افزایش بینظمی است [0و.]1
نتایج حاصل از آزمون رامان برای پوششهای  DLCبا تغییر
دمای زیرالیه در شکل  0نشان داده شده است .منحنیهای
طیف رامان با استفاده از تابع لورنتس فیت شده و دو قله  Gو
 Dاز یکدیگر تفکیک شدهاند .مطابق منحنیها ،مشاهده میشود
که با تغییر دمای زیرالیه ،موقعیت قله  Gو مقدار  ID/IGدچار
تغییر شده است .با توجه به نتایج ،در دمای زیرالیه ،001°C

مدل سه مرحلهای میتوان گفت مقدار پیوندهای  spدر
ساختار این الیه افزایش یافته است .علت این امر براساس مدل
کشت زیرسطحی ،این است که در دمای زیرالیه ،001°C
شرایط جهت نفوذ به زیر سطح و رشد زیرسطحی ،بهبود یافته
و تشکیل پیوندهای  sp3بیشتری را در ساختار نتیجه داده است.

رابطه زیراستفاده کرد [0و:]03
ID/IG = C(λ)L2
در این رابطه  Lاندازة خوشههای گرافیتی و ) C(λیک عدد
ثابت بوده و مقدار آن برابر  1/1155در نظر گرفته میشود.
اندازه خوشههای گرافیتی در پوششهای  DLCبا تغییر دمای
زیرالیه محاسبه شده است و نتایج آن در شکل  0نشان داده
شده است .مشاهده میشود که اندازه خوشهها یا جوانهها در
دمای  ،001°Cدارای اندازه کمتری نسبت به دو دمای  91°Cو
001°C
میباشد ،چرا که در این شرایط الیهنشانی ،رشد زیرسطحی،
مانع از رشد خوشههای گرافیتی شده است .در دمای زیرالیه
 91 °Cمقدار خوشههای گرافیتی بزرگتر میباشد ،در واقع در
این دما ساختار به سمت گرافیته شدن در حال پیشروی بوده
و اندازه خوشههای گرافیته بزرگتری را منجر شده است.

شکل  -0طیف رامان پوششهای  DLCبا دمای زیرالیه:
الف)  °91Cب)  001 ° Cج) .°001C

با توجه به مدل سه مرحلهای نیز میتوان نتیجه گرفت که در
دمای  ،001°Cمقدار پیوندهای  sp3افزایش یافته است و
ساختار به سمت ساختار شبه الماسه پیش رفته است .در واقع
در دمای زیرالیه  001°Cنسبت به دو دمای دیگر ،عملکرد
یونها و اتمها در رشد زیرسطحی بهتر بوده است .در دمای
زیرالیه  ،001°Cبهدلیل تحرک بیشتر یونهای برخوردی ،ذرات

شکل  -5طرحواره از روند تغییرات ساختاری از گرافیت به کربن

و گونههای کربنی ،از موقعیتهای زیرسطحی به الیههای

شبه الماس [.]0

باالتر انتقال یافته و تشکیل پیوندهای  sp2را تقویت کرده است.
در دمای  91°Cنیز به دلیل پایین بودن دمای زیرالیه ،یونها
قدرت نفوذ کمتری جهت رشد زیرسطحی داشته و ذرات در
موقعیتهای سطحی سبب تقویت پیوندهای  sp2و کاهش
پیوندهای  sp3در ساختار پوشش کربن شبه الماس شده است.
با دستیابی به مقدار نسبت  ID/IGاز آنالیز رامان ،میتوان برای
محاسبة اندازة خوشههای گرافیتی  sp2در الیههای  DLCاز

 -3-2نتایج آنالیز XPS

نتایج مربوط به آنالیز  XPSپوششهای کربن شبه الماس
در دماهای مختلف در شکل  9نشان داده شده است .پیکهای
 C1sو  O1sنشاندهنده وجود عناصر کربن و اکسیژن در الیه-
های تشکیل شده کربن شبه الماس است .مقدار عنصر کربن و
اکسیژن در در دمای زیرالیه  91°Cحدودا برابر با  %01و ، %00
شکل  -0اندازه خوشههای گرافیتی الیههای  DLCدر دمای
زیرالیه  001 ،91و .001 °C

در دمای زیرالیه  001°Cدارای مقادیر  %00و  %00و در دمای
زیرالیه  001°Cبرابر با  %00و  %00میباشد .موقعیت قله C1S

برای دماهای  001 ، 91و  001°Cبه ترتیب در مقادیر

پارامتر مهم دیگر در طیف رامان ،پهنا در نصف بیشینه ارتفاع

) 190/09)ev) ،190/00)evو ) 190/00)evو موقعیت قله O1S

قله  )FWHM( Gمیباشد که به نظم ساختاری ناشی از زاویه

در ) 531/15)ev) ،531/10)evو ) 531/15)evقرار گرفتهاند.

و طول پیوند وابسته است .کاهش  FWHMقله  ،Gنشانه
کاهش درجه آمورف شدن و افزایش نظم الیهها است .حضور
خوشههای  sp2بدون نقص و عاری از تنش موجب کاهش در
) FWHM(Gطیف رامان الیههای  DLCمیشود [0،1و.]03
مقادیر ) FWHM(Gپوششهای  DLCبا دمای زیرالیه ،91
 001و  001°Cدر شکل  0نشان داده شده است .با توجه به
دادههای بدست آمده ،کمترین مقدار ) FWHM(Gمربوط به
دمای زیرالیه  91°Cمیباشد که برابر با  000cm-1است که
نشانه

شکل  -9طیف  XPSالیههای  DLCدر دماهای مختلف زیرالیه.

کاهش

بینظمی و حضور خوشههای  sp2بینقص و عاری از تنش در
ساختار میباشد .در دمای  ،001°Cمقدار ) FWHM(Gبرابر با
مقدار  131cm-1میباشد که بیشترین مقدار نسبت به دو دمای

همچنین مقدار ) FWHM(C1sبا تغییرات دمای زیرالیه در
شکل  1نشان داده شده است.

دیگر است .در واقع با پهن شدن قله  ،Gساختار پوشش به
سمت ساختاری بینظمتر پیش رفته است.

شکل  -1تغییرات مقدار ) FWHM(C1sبا دمای زیرالیه.

هرچه موقعیت پیک  C1sافزایش یابد و همچنین مقدار
شکل  -0تغییرات مقدار ) FWHM(Gطیف رامان الیههای
برحسب دمای زیرالیه.

DLC

) FWHM(C1sبیشتر شود ،نشانهای از تبدیل پیوندهای  sp2به
3

 spمیباشد .هرقدر موقعیت قله  C1Sبه سمت انرژیهای

پایینتر میرود و پهنای ) FWHM(C1sکمتر میشود ساختار
الیه دارای پیوندهای  sp2بیشتری میشود .برای بدست آوردن
درصد پیوندهای  sp2و  ،sp3قله  C1Sدر سه دمای زیرالیه به
وسیله تابع گوسین به سه قله مجزا تجزیه شده و در شکل 01
نشان داده شده است .قله مربوط به پیوندهای  sp3در انرژی
حدود  195/13-195/03evقرار گرفته است ،قله پیوندهای sp2

در انرژی تقریبی  190/51-190/93evواقع شده است و
همچنین قله ( C-Oپیوند اکسیژن و کربن) در انرژی حدود
 190/00-190/10evایجاد شده است [.]00
با توجه به دادههای بدست آمده از آنالیز  ،XPSدر دمای
زیرالیه  91°Cمقدار پیوندهای  sp3 ،sp2و  C-Oبه ترتیب برابر
است با  %10 ،%30و  %30که دارای کمترین مقدار پیوند sp3

در بین دو پوشش دیگر میباشد .در دمای زیرالیه 001°C
بیشترین مقدار پیوند  sp3و کمترین مقدار پیوند  sp2در ساختار
حضور دارد و مقدار این دو پیوند به ترتیب برابر با  %50و
 %01میباشد و مقدار پیوندهای  C-Oنیز برابر با  %33میباشد.
همچنین در دمای  001°Cمقادیر سه پیوند  sp3 ،sp2و  C-Oبه
ترتیب برابر با  %35 ،%00و  %11میباشد .لذا بیشترین
مشخصههای شبه الماسه در ساختار الیه کربنی ،در دمای
زیرالیه  001°Cمشاهده میشود.

شکل  -01تجزیه قله  C1Sبرای پوششهای  DLCدر دمای زیرالیه:
الف)  91°Cب)  001 °Cج) .001°C

در راستای تطابق نتایج بدست آمده از انالیزهای رامان و ،XPS
تغییرات اندازه خوشههای گرافیتی و مقدار  sp2/sp3برحسب
دمای زیرالیه در شکل  00نشان داده شده است .مشاهده می-
شود که اندازه خوشههای گرافیتی با نسبت  sp2/sp3رابطه
مستقیم دارد و بیشترین مقدار نسبت  sp2/sp3در دمای زیرالیه
 ،می-

 91°Cمیباشد [ .]03بنابراین باتوجه به اینکه
توان گفت اندازه خوشهها در این دما بزرگتر میباشد.

شکل  -00تغییرات اندازه خوشههای گرافیتی
برحسب دمای زیرالیه.

و نسبت sp2/sp3

 -3-3نتایج آنالیز AFM

تصاویر  AFMاز سطح الیههای  DLCدر دماهای مختلف
زیرالیه در مقیاس  μ3*μ3در شکل  01نشان داده شده است.
مقادیر زبری سطح ( )Ra ،RMSبرحسب تغییر دمای زیرالیه در
شکل  03آورده شده است .زبری سطح ( )Raزیرالیه برابر با
 00 nmمیباشد.
شکل  -03تغییرات زبری سطح الیههای  DLCدر دمای زیرالیه
الف)  °91Cب)  °001Cج) .°001C

میزان زبری سطح الیهها میتواند واکنش سطح را با محیط
اطراف خود پیشبینی کند ،بطوریکه هرچه میزان زبری سطح
بیشتر باشد ،میزان اصطکاک ،آسیب دیدگی و تخریبپذیری
بیشتر میشود [ .]05با توجه به تصاویر  AFMدر دمای زیرالیه
 91و  001°Cسطح پوشش کربن شبه الماس صافتر بوده و
دادههای نمودار شکل  03نشان میدهد که با افزایش دمای
زیرالیه ابتدا مقدار زبری سطح کاهش و سپس افزایش مییابد.
در دمای زیرالیه  001°Cمقدار زبری سطح از دو پوشش دیگر
کمتر میباشد .در پوششهای  DLCعالوه بر مورفولوژی سطح
زیرالیه ،عواملی همچون ضخامت و ساختار الیه ،مورفولوژی
سطح پوشش را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع در رابطه با
ساختار ،دو پارامتر پیوندهای  sp3و خوشههای  sp2از عوامل
مهم در تعیین ویژگیهای سطح پوششهای  DLCمیباشند.
برایناساس هرچه مقدار پیوندهای  sp3در ساختار پوشش
افزایش یابد ،زبری سطح کاهش مییابد .همچنین هرچه اندازه
خوشههای گرافیتی در ساختار افزایش یابد زبری سطح نیز
افرایش مییابد .باتوجه به مطالب گفته شده در دمای ،001°C
کاهش زبری سطح بهدلیل مقدار بیشتر پیوندهای  sp3در
شکل  -01تصاویر  AFMالیههای  DLCدر دمای زیرالیه:
الف)  91°Cب)  001°Cج)  001°Cد) آلیاژ . AA5083

ساختار میباشد .در واقع دمای زیرالیه ذکر شده سبب بهبود
تحرک یونها و تقویت رشد زیرسطحی و ایجاد پیوندهای sp3

بیشتر در ساختار شده است و بهموجب این تغییر ساختاری در
پوشش ،اندازه خوشههای گرافیتی کاهش یافته و زبری نیز
کاهش یافته است.

 -4-3نتایج آنالیز FESEM

 -4نتیجهگیری

تصاویر  FESEMاز مقطع پوششهای  DLCبا تغییر دمای

در این تحقیق به مطالعه تغییرات ساختاری کربن شبه الماس بر

زیرالیه در شکل  00نشان داده شده است .مطابق با تصاویر از

اساس مکانیزم رشد و تشکیل الیه نازک کربن آمورف تحت

مقطع پوششها ،چسبندگی و ایجاد پیوند پوشش با زیرالیه به

اثر دمای زیرالیه توسط فرایند الیهنشانی پرتو یونی پرداخته

وضوح قابل مشاهده میباشد .همچنین ضخامت پوششهای

شد .برای اعمال پوششها ،پارامتر دمای زیرالیه با مقادیر ،91

بدست آمده نیز اختالف قابل توجهی باهم نداشته است .با

 001و  001˚Cدر نظر گرفته شد .نتایج کلی حاصل از این

توجه به تصاویر ،مشاهده میشود که با افزایش دمای زیرالیه،

پژوهش بشرح زیر میباشد:

ضخامت پوششها کاهش یافته است .افزایش دمای زیرالیه

 -0جهت تشکیل پیوند sp3و رشد الیههای کربن آمورف غنی

موجب افزایش تحرک ذرات برخوردی و گونههای تبخیری

از پیوندهای الماسه ،رشد یا کشت زیرسطحی باید رخ دهد و

میشود و افزایش انرژی جنبشی اتمها شرایطی را ایجاد میکند

این پدیده بشدت به شرایط الیهنشانی و انرژی بهینه گونههای

که اتمها به راحتی از سطح الیه کنده شوند .این پدیده میتواند

کربنی بستگی دارد.

در کاهش ضخامت پوشش کربن شبه الماس با افزایش دمای

 -1مطابق نتایج آنالیز رامان ،کمترین مقدار  ID/IGدر پوشش

زیرالیه موثر باشد.

کربن شبه الماس در دمای زیرالیه  001°Cمشاهده شد .اندازه
خوشههای گرافیتی در این دمای زیرالیه ،دارای کمترین اندازه
و برابر با  01/00 Aبود .در دمای زیرالیه  ،001°Cمقدار
) FWHM(Gبرابر با مقدار  131cm-1بوده که بیشترین مقدار
نسبت به دو دمای دیگر است .در واقع افزایش پهنای قله  Gدر
این دما ،نشان دهنده ساختاری بینظمتر و با پیشروی به سمت
ساختار شبه الماسه میباشد.
 -3باتوجه نتایج آنالیز  ،XPSپوشش کربن شبه الماس در دمای
زیرالیه  ، 001°Cبیشترین مقدار پیوندهای  sp3و کمترین مقدار
پیوندهای  sp2را دارا بود .مقدار این دو پیوند در پوشش کربن
شبه الماس به ترتیب برابر با  %50/10و  %01/00بود.
 -0مطابق نتایج  ،AFMپوشش کربن شبه الماس در دمای
 001°Cدارای کمترین زبری سطح ( )Ra=18.5 nmبه دلیل
مقدار بیشتر پیوندهای  sp3در ساختار بود.
 -5با توجه به تصاویر  FESEMاز مقطع پوششهای کربن
شبه الماس ،چسبندگی و ایجاد پیوند پوشش با زیرالیه به
وضوح قابل مشاهده بود.

 -5سپاسگزاری
از مسئولیت محترم آزمایشگاه الیهنشانی در خالء دانشگاه
شکل  -00تصاویر  FESEMاز الیههای  DLCدر دمای زیرالیه:
الف)  91°Cب)  001°Cج) .001°C

صنعتی مالک اشتر تهران جهت همکاری در این پژوهش بسیار
سپاسگزاریم.
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