فرآیندهای نوین در مهندسی مواد ،سال  ،31شماره  ،3بهار 89

بررسی چقرمگی شکست و حساسیت به نرخ کرنش الیه نازک نیترید
تانتالوم تولید شده به روش کندوپاش مغناطیسی واکنشی
سید سیاوش فیروزآبادی ،*1کامران دهقانی ،2مالک نادری ،3فرزاد محبوبی
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 -3دکتری مواد ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 -2استاد ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 -1دانشیار ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
*مسئول مکاتباتs.firouzabadi@aut.ac.ir :
(تاریخ دریافت ،3187/40/28 :تاریخ پذیرش)3187/40/37:
چکیده :نیترید تانتالوم به دلیل سختی باال و مقاومت به خوردگی خوب توانسته است توجهات زیادی را به عنوان پوششی
مناسب جلب نماید .اما چقرمگی شکست الیههای نازک نیترید تانتالوم که یکی از عوامل تاثیرگذار بر طول عمر پوشش است،
هنوز به خوبی بررسی نشده است .در این پژوهش ،برای نخستین بار ،چقرمگی شکست ،پالستیسیته و حساسیت به نرخ کرنش
الیه های نازک نیترید تانتالوم به کمک روش نانو فرورونده بررسی و ارزیابی شد .در این بررسی نشان داده شده که تغییرات
چقرمگی شکست فازهای مختلف نیترید تانتالوم از  4/0 MPa√mتا  9/7 MPa√mبسته به میزان نیتروزن موجود در سیستم الیه
نشانی و به تبع آن نیتروژن موجود در شبکه نیترید تانتالوم افزایش مییابد .همچنین دو فاز مهم نیترید تانتالوم یعنی  γ-Ta2Nو δ-

 TaNدارای حساسیت به نرخ کرنش منفی و مثبت هستند که میتوان این رفتار را به تغییرات ساختار فازی حین انجام آزمون
نسبت داد.

واژههای کلیدی:
پوشش نیترید تانتالم ،کندوپاش مگنترونی ،چقرمگی شکست ،پالستیسیته،حساسیت به نرخ کرنش ،آزمون نانوفرورونده.

 -1مقدمه
مهندسی سطح یکی از بهترین و اقتصادیترین روشها جهت

سطحهای بزرگ الیهنشانی کند [ .]32-33 ،5امروزه استفاده از

افزایش مقاومت خوردگی سازههای فلزی در برابر محیطهای

ترکیبات نیتریدی و اکسیدی فلزات انتقالی به عنوان پوششهای

خورنده است [ .]1-3روش کندوپاش مگنترونی 3یکی از

محافظ به دلیل سختی و مقاومت به خوردگی خوب در کنار

روشهای الیهنشانی فیزیکی بخار ( 2)PVDاست که در دهه

پایداری حرارتی و مقاومت الکتریکی باال گسترش یافته است

گذشته توسعه زیادی جهت تولید پوششهای سخت ،مقاوم

[ .]33-35عملکرد مناسب این گروه از پوششها معموال به دلیل

خوردگی ،مقاوم سایش ،روانکار ،تزیینی و یا پوششهایی با

خواصی همچون چقرمگی شکست ،سختی و میزان تغییر فرم

خواص خاص الکتریکی و یا نوری داشته است[.]34-0

پالستیک محدود میشود .بنابراین اندازهگیری دقیق خواص

کندوپاش مگنترونی ،روشی مقرون به صرفه است که میتواند

مکانیکی میتواند انتخاب پوشش مناسب را تسهیل نماید.

پوششهای الیه نازک را با خلوصی باال و چسبندگی عالی روی

علیرغم قیمت باال و شرایط پیچیده تولید پوششهای نیترید
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تانتالوم ،این پوشش توانسته توجه زیادی را به عنوان پوشش

الیهنشانی تارگت و زیرالیه به منظور چربیگیری و به منظور

محافظ در بسیاری از زمینه مانند کاربردهای مقاوم به سایش و

اطمینان از عدم وجود ترکیبات اکسیدی روی سطح  ،در حمام

مقاوم به خوردگی ،سیستمهای میکروالکترونیک و استفادههای

اولتراسونیک استون و الکل به مدت  32دقیقه شستشو داده شدند.

پزشکی به خود جلب کند [ .]24-30پوششهای نیترید تانتالوم

پالسما در محیطی با مخلوط گاز آرگون با خلوص  %88/888و

معموال با روشهای الیهنشانی از فاز بخار ایجاد میگردند

نیتروژن با خلوص  %88/888تشکیل و درصد غلظت گاز نیتروژن

[ .]23-22 ،0تولید الیههای نازک نیترید تانتالوم به روش

به منظور بررسی اثر آن برابر با  %35 ،%34و  %25در نظر گرفته

کندوپاش مغناطیسی واکنشی میتواند منجر به تشکیل فاز های

شد.

پایدار و نیمه پایدار متععدی گردد که با توجه به شرایط رشد،

ساختار فازی الیههای نازک به دست امده به کمک روش پراش

میتوانند دارای خواص مکانیکی و شیمیایی متفاوتی باشند

پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت .همچنین میکروسکوپ

[ .]21-20با توجه به این نکته و همچنین تحقیقات محدودی که

الکترونی روبشی نشر میدانی ( )FESEMبه منظور بررسی سطح

در زمینه خواص مکانیکی الیه نازک نیترید تانتالوم صورت

نمونهها و تحلیل ساختار هندسی ترکهای به وجود آمده ناشی

گرفته است ،نیاز به بررسی خواص مکانیکی الیه نازک نیترید

از آزمون نانوفروروندگی ،مورد استفاده قرار گرفت .خواص

تانتالوم از جمله چقرمگی شکست و پالستیسیته به خوبی احساس

مکانیکی الیهها به کمک روش نانوفرورونده با فرورونده

میشود .از آنجا که یکی از مهمترین کاربردهای الیه نازک

برکویچ و با استفاده از روابط الیور-فار بررسی شد .نمودار نیرو-

نیترید تانتالوم ،استفاده در ابزارهای سنجش فشار و

جابجایی حاصل از آزمون نانوفرورونده برای محاسبه مدول

کرنشسنجهاست [ ،]27-25نحوه بارگذاری و سرعت اعمال

االستیک ،سختی و پالستیسیته مورد استفاده قرار گرفت .با در

نیرو به الیه نازک و تاثیر آن بر خواص مکانیکی این الیه نیز

نظر گرفتن هندسه ترک ایجاد شده و خواص مکانیکی به دست

دارای اهمیتی خاص است.

آمده ،میتوان به کمک رابطه  3چقرمگی شکست نمونهها را

در این پژوهش سختی ،پالستیسیته و چقرمگی شکست فازهای

بهدست آورد [.]14

متفاوت الیه نازک نیترید تانتالوم

به کمک روش

1
E 2

نانوفروروندگی که مطمئن ترین روش جهت ارزیابی خواص

()3

و نتایج آن با توجه به شرایط الیهشانی و ساختار فازی نیترید

در این روابط  KCبیانگر چقرمگی شکست الیه نازک،

مکانیکی الیههای نازک شمرده میشود [ ، ]28-29بررسی شده
تانتالوم تحلیل شده است.
 -2مواد و روش انجام تحقیق
در این پژوهش ،الیههای نازک نیترید تانتالوم روی زیرالیه
فوالد زنگ نزن آستنیتی  130Lبه روش کندوپاش مغناطیسی
واکنشی با جریان مستقیم ایجاد شده است .فشار پایه محفظه الیه
نشانی  3×34-5 Torrو الیهنشانی در فشار  3×34-1 Torrانجام
شد .تارگت تانتالوم با خلوص  88/85به صورت موازی با
زیرالیه در فاصله  34سانتیمتری قرا داده شد .قبل از عملیات

)

Pmax
3
C ⁄2

( ) ( KC = α
H

Pmax

بیشینه نیرو در آزمون نانوسختی C ،بیانگر طول ترک از مرکز اثر
فرورونده تا انتهای ترک و  ،Eمدول االستیک و  ،Hسختی نمونه
است که با استفاده از نمودار نیرو-جابجایی محاسبه شده است.
سپس با استفاده از نتایج آزمون  XRDو تحلیل خواص مکانیکی
هر یک از نمونهها ،رفتار هر یک از فازهای متفاوت نیترید
تانتالوم در برابر نرخهای بارگذاری متفاوت مقایسه شد .به منظور
بررسی اثر بارگذاری در آزمون نانوفرورونده و شناخت رفتار
الیه نازک نیترید تانتالوم تولید شده در نرخهای متفاوت نیتروژن
در گاز ورودی ،آزمون نانوفرورونده در مقادیر متفاوت نرخ
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بارگذاری برای دو نمونه از الیههای نازک نیترید تانتالوم اعمال

برای یک نیروی عمودی ثابت ،افزایش داشته است .این رفتار

و سختی نمونهها اندازهگیری و بررسی شد.

بیانگر این نکته است که سختی نمونهها با افزایش درصد نیتروژن
از  %34به  %35و سپس  %25روندی کاهشی داشته و از 24GPa

 -3نتایج و بحث

به  37/5GPaو سپس  35GPaتغییر کرده است .جدول خواص

نمودار نیرو جابجایی حاصل از آزمون نانو فروروندگی در شکل

مکانیکی محاسبه شده از نمودار نیرو-جابجایی را برای سه نمونه

( )3نشان داده شده است.

الیه نازک نیترید تانتالوم نشان میدهد .کار پالستیک انجام شده
در هر آزمون نانوفرورندگی نیز با اندازهگیری سطح زیر نمودار
نیرو جابجایی محاسبه و در جدول ( )3ارائه شده است .پر واضح
است که کار پالستیک انجام شده در نمونه  TaN25به میزان
قابل توجهی از نمونه  TaN15و  TaN10بیشتر است .چقرمگی
شکست نمونهها نیز به کمک فرورونده برکوویچ با نیروهای
باالتر اندازه گیری شد .استفاده از فرورونده برکویچ و اعمال
نیروی زیاد منجر به پدید آمدن ترکهای شعاعی در راستای
گوشهای تیز فرورونده خواهد شد .درشکل ( )2تصاویر
میکروسکوپ الکترونی از سطح نمونهها نشان داده شده است.
بررسی هندسه ترک در این تصاویر نشان میدهد که طول ترک
در نمونه  TaN25و نمونه  TaN15به ترتیب  0و  0برابر نمونه
 TaN10است و به تبع آن چقرمگی شکست الیه نازک نیترید
تانتالوم در نمونه  TaN25نزدیک به  34برابر  TaN15و حدود
𝑚√𝑎𝑃𝑚  7/9است .چقرمگی شکست نمونه  TaN10از دیگر
الیههای نازک کمتر بوده و نزدیک به 𝑚√𝑎𝑃𝑚  0دارد.
همچنین اندیس تردی برای هر سه الیه نازک محاسبه شده که
در جدول ارائه شده است .مقایسه این مقادیر به خوبی نشان
میدهد که افزایش درصد نیتروژن در الیه نشانی الیه نازک
نیترید تانتالوم موجب کاهش تردی در این الیه خواهد شد که
با مقادیر به دست آمده از چقرمگی شکست همخوانی کامل
دارد .به منظور بررسی علت این رفتار ،ساختار فازی الیههای

شکل ( :)3نمودار نیرو-جابجایی حاصل از آزمون نانوفرورندگی برای سه

ایجاد شده به کمک روش پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار

نمونه الیه نازک نیترید تانتالوم( :الف)( ،TaN10 :ب) TaN15 :و (ج):

گرفت .شکل ( )1نشاندهنده الگوهای پراش پرتو ایکس برای

TaN25

سه نمونه الیه نازک نیترید تانتالوم نشانده شده روی زیرالیه

با دقت روی نمودار هر یک از نمونهها میتوان دریافت که عمق
نفوذ فرورونده از نمونه  TaN10به  TaN15و سپس به

TaN25

فوالد است .همان طور که در شکل ( )1در نمونه با  %34نیتروژن
ورودی مشاهده می گردد ،نمودار شامل یک پیک پهن بین 14°
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و  04°است که میتواند حاصل تجمیع پراش صفحات ( )433و

است .این نکته پیش از این نیز در الیه نشانی نیترید تانتالوم با

( )442نیترید تانتالوم با ساختار Ta2Nو شبکه هگزاگونال باشد.

مقادیر بسیار کم نیتروژن گزارش شده است[.]13 ,21

همچنین یک پیک پهن در محدوده  07°مشاهده میشود که

علت شکلگیری این فاز در حقیقت نسبت باالی اتمهای کنده

ناشی از پراش صفحات ( )341( ،)334و ( )332در این ساختار

شده از سطح هدف تانتالوم به اتم های نیتروژن موجود در

است .این پیک های پهن بیانگر آن هستند که ساختار فازی نمونه

محفظه کندوپاش است که موجب تشکیل فاز غنی از تانتالوم

 TaN10کامال بلوری نیست و دارای جهت گیری مشخص نبوده

خواهد شد .همچنین پیکهای ضعیفی در نواحی  54° ،01°و

و همچنین ریزساختار از کریستالیتهای بسیار ریز تشکیل شده

 70°مشاهده میشود که مربوط پراش زیرالیه است.

جدول ( :)3خواص مکانیکی الیه نازک نیترید تانتالوم حاصل از آزمون نانوفرورونده
نمونه

N2/Ar

TaN10

34

ε-TaN

2.14E05

TaN25

25

ساختار
فازی

TaN15

35

γTa2N

ضریب

شکست چقرمگی

()B

mPa√m

μm

5/80E5

تردی
3.46E05

9/37E5
δTaN

1.92E06

7/91E0

طول
ترک

εp/
εtot

εp

%

H3/E2

E

H

GPa

GPa

GPa

32/29

54

5 /2

4/237

243

24/02

8 /7

57

0 /9

4/308

398

37/08

2/30

94

31/8

4/349

370

35

شکل ( :)2تصاویر میکروسکوپی الکترونی از سطح نمونههای نیتری تانتالوم تحت بارگذاری با نیروی باال( :الف)( ،TaN10 :ب) TaN15 :و (ج)TaN25 :
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دبی ثابت محفظه الیهنشانی ،مقداری از ترکیبات نیتریدی سطح
الف

تارگت را پوشانده که به تبع آن تعداد اتمهای تانتالوم فلزی که
از سطح هدف کنده میشود کاهش یافته و در نتیجه نسبت
تانتالوم افزایش مییابد [ .]12همچنین افزایش درصد نیتروژن
محفظه الیه نشانی موجب افزایش مقدار این عنصر در ترکیب
نهایی الیه نازک خواهد شد .همان طور که انتظار میرفت ،با
افزایش نیتروژن به  ،%25تمامی  ε-TaNموجود در نمونه ناپدید و

ب

ساختار فازی نمونهی  TaN25تماما از  δ-TaNبا شبکه مکعبی
مرکزدار تشکیل شده است .با بررسی پراش پرتو ایکس نمونهی
 TaN25این نکته با بررسی پیک  03درجه و  04درجه در نمودار
پوشش ،قابل تایید است .همان طور که درالگوی پراش پرتو
ایکس نمونه با مقدار نیتروژن ورودی  %25مشخص است،
بلندترین پیک کامال با مقدار مشخص شده توسط صفحه ()333

ج

نیترید تانتالوم با ساختار مکعبی ( )δ-TaNمطابقت داشته و
همچنین پیکهای  03°و  04°که مربوط به صفحات ( )224و
( )244نیترید تانتالوم با شبکه مکعبی هستند در الگوی پراش با
شدت باالیی ظاهر شده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت با

شکل ( :)1آنالیز اشعه ایکس برای سه نمونه الیه نازک نیترید تانتالوم( :الف):
( ،TaN10ب) TaN15 :و (ج)TaN25 :

با افزایش نسبت نیتروژن گاز ورودی به  ،%35فاز  Ta2Nتقریبا از
بین رفته و ظهور پیکهای شدید در محدوده  10/0°و 17°
مربوط به صفحات ( )334و ( )343نیترید تانتالوم با شبکه
هگزاگونال به خوبی نشان میدهد که بخش زیادی از ساختار
حاوی نیترید تانتالوم با نسبت استوکیومتری برابر ()ε-TaN
خواهد بود .همچنین صفحات ( )144( ،)243( ،)333و ()233
دارای پراش ضعیفی به ترتیب در نواحی  01/0° ،53/0° ،07°و
 00/0°می باشند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزایش
درصد نیتروژن در گاز ورودی به محفظه الیه نشانی موجب تغییر
تمامی فاز  γ-Ta2Nبه  ε-TaNگشته است .علت این تغییر فاز را
میتوان این طور بیان کرد که با افزایش درصد گاز نیتروژن در

افزایش درصد نیتروژن در گاز ورودی به محفظه الیهنشانی،
الیههای تشکیل شده به ترتیب دارای ساختار  ε-TaN ،γ-Ta2Nو
 δ-TaNخواهد بود و این روند در الیهنشانی نیترید تانتالوم که
توسط دیگر محققین انجام شده است نیز مشاهده گردیده است
[.]11
باتوجه به نتایج آزمون  XRDمشخص میشود که تردی نمونه
 TaN10و  TaN15میتواند به ساختار هگزاگونال دو فاز

γ-

 Ta2Nو  ε-TaNارتباط داشته باشد ،چراکه این ساختار دارای
سیستمهای لغزش کمتری نسبت به شبکه مکعب مرکزدار

–δ

 TaNاست که منجر به کاهش حرکت نابجاییها در اثر اعمال
تنش و به تبع آن کاهش تغییر فرم پالستیک در نمونه خواهد
شد .همچنین روش پراش پرتو ایکس نشان داد که جهتگیری
غالب در نمونه  Ta25شامل صفحات ( )333بوده که در واقع
صفحات فشرده در شبکه مکعب مرکز وجه دار است و و دارای
باالترین ضریب فشردگی در این ساختار است که حرکت بیشتر
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و سریعتر نابجاییها را امکانپذیر میسازد .از سوی دیگر ،در

میزان تغییر فاز افزایش یافته و چون فاز ثانویه دارای سختی

نمونه  TaN10و  TaN15صفحات مرجح به ترتیب شامل

کمتری نسبت به ماده اولیه است ،سختی محاسبه شده نیز کاهش

صفحات ( )334و ( )343است که صفحات مناسبی برای ایجاد

مییابد .با مقایسه نمودارهای الف و ب شکل به خوبی میتوان

سیستم لغزش در شبکه هگزاگونال نیستند [ .]10عالوه بر این

دریافت که افزایش سرعت بارگذاری در الیه ( Ta2Nبا کاهش

نشان داده شده است که شبکه هگزاگونال فشرده تنها دارای 1

زمان بارگذاری در نمودار مشخص شده است) .سختی از حدود

سیستم لغرش فعال است در حالی که شبکه  FCCدارای 32

 24GPaبه حدود  34GPaکاهش یافته است در حالی که در

سیستم لغزش فعال بوده که تغییر فرم پالستیک را در این ساختار

نمونه  TaNنه تنها کاهش چشمگیری در اثر افزایش سرعت

تسهیل مینماید [.]15

بارگذاری مشاهده نمیشود ،بلکه کمی افزایش نیز در میانگین

در نتیجه با تکیه بر آنالیز ساختار فازی سه نمونه الیه نازک نیترید

سختی مشاهده میشود .این نتیجه را میتوان از روی نمودارهای

تانتالوم ،میتوان به این نتیجه رسید که افزایش درصد نتیروژن از

شبیهسازی دینامیک ملکولی نیز به خوبی مشاهده کرد (شکل .)5

 %34به  %35و  %25در محفظه الیه نشانی منجر به تشکیل نیترید

همان طور که دراین شکل مشاهده میشود ،هیچ گونه تغییری

تانتالوم با ساختارهای به ترتیب هگزاگونال  ،γ-Ta2Nهگزاگونال

در بیشینه نیروی وارد شده به فرورونده در اثر تغییر سرعت

ε-TaNو  δ-TaNبا شبکه مکعب مرکزدار خواهد شد که بنا بر

بارگذاری در عمقهای یکسان مشاهده نمیشود .بنابراین میتوان

تحلیل صورت گرفته و نتایج آزمونهای تجربی ،فاز اولی دارای

نتیجه گرفت که تغییر سرعت بارگذاری در سختی نمونههای

کمترین چقرمگی شکست و باالترین ضریب تردی و فاز آخری

 TaNبا شبکه مکعبی تاثیر گذار نیست.

دارای بیشترین چقرمگی شکست همراه با کمترین ضریب تردی
خواهد بود.
در ادامه تاثیر نرخ بارگذاری بر دو نمونه نیترید تانتالوم با بیشترین
و کمترین چقرمگی شکست (هگزاگونال  γ-Ta2Nو  δ-TaNبا
شبکه مکعب مرکزدار) انجام شد و نتایج آن در شکل ( )0قابل
مشاهده است .همان طور که نمودار تغییرات سختی با نرخ
بارگذاری نشان میدهد ،در نیترید تانتالوم با ساختار فاز  Ta2Nو
شبکه هگزاگونال که از الیهنشانی در گاز ورودی با غلظت
نیتروژن  %34به دست آمده است ،با افزایش نرخ بارگذاری،
سختی کاهش مییابد .علت این رفتار غیر معمول ممکن است
ناشی از تغییر فاز حین سختی سنجی باشد ،چرا که مشابه این
رفتار را میتوان در الیه نازک تانتالوم خالص نیز یافت [.]17-10
بنابراین میتوان گفت افزایش سرعتهای بارگذاری موجب
تغییر فاز آن از  Ta2Nبه  TaNگردد و میزان این تغییر فاز ارتباط
مستقیم با افزایش دمای موضعی ناحیه زیر فرورونده خواهد
داشت؛ بدین معنا که با افزایش سرعت بارگذاری ،میزان افزایش
دمای ناحیه نزدیک فرورونده نیز افزایش یافته که به تبع آن

شکل ( :)0تغییرات سختی با نرخ بارگذاری برای الیه نازک نیترید تانتالوم با
ساختار( :الف) TaN :و (ب) Ta2N :در آزمون نانوفروروندگی

بررسی چقرمگی شکست و حساسیت به نرخ کرنش الیه نازک نیترید تانتالوم تولید شده به روش...
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شکل ( )5نمودارتغییرات نیرو-جابجایی را برای آزمون شبیه

 -4نتیجهگیری

سازی شده سختی سنجی نانو در سرعتهای متفاوت بارگذاری

در این پژوهش الیه نازک نیترید تانتالوم با روش کندوپاش

نشان میدهد .همان طور که در شکل نشان داده شده است ،تغییر

مغناطیسی واکنشی به موفقیت روی زیرالیه فوالد زنگ نزن

سرعت بارگذاری هیچ تاثیری بر نمودار نیرو-جابجایی نیترید

ایجاد شد .خواص مکانیکی الیه نازک با روش نانو فرورونده

تانتالوم با شبکه مکعبی نداشته و تقریبا بیشینه نیرو در بیشترین

اندازه گیری و بررسی شد و نتایج زیر حاصل این ارزیابی است:

Ta2N

 -3نشان داده شد که سختی ،پالستیسیته و چقرمگی شکست

در سرعتهای پایین ،نمودار نیروبجایی شکلی شبیه به نمودار

نمونه ها به دلیل تفاوتهای فازی در ساختار الیههای نازک،

نیرو  -جابجایی نیترید تانتالوم با شبکه مکعبی داشته و هیچ

بسیار متفاوت است.

ناهمگونی در آن مشاهده نمیگردد .اما با افزایش سرعت

 -2نمونه  TaN10که کمترین میزان نیتروژن در گاز ورودی به

بارگذاری ،شکلی شبیه به پالتو در نمودارها شروع به نمایان

محفظه الیه نشانی را داشت ،دارای باالترین سختی 23GPa ،و

شدن میکند .وقوع این پدیده در واقع میتواند بیانگر تغییر فاز

کمترین چقرمگی شکست و پالستیسیته ،به ترتیب 4/0MPa√m

ماده حین اعمال نیرو در سرعت باال باشد [.]19

و ،%54است.

عمق فرورفتگی برای هر  1حالت برابر است .برای نمونه

 -1نمونه  TaN25به صورت کامال متفاوت دارای بیشترین
پالستیسیته و چقرمگی شکست و پایینترین میزان سختی ،به
ترتیب  7/9 MPa√m ،%94و  35GPaاست .این موضوع را
میتوان به ساختار فازی مکعب مرکز وجه دار الیه نازک نیترید
تانتالوم ارتباط داد.
 -0آنالیز اشعه  Xنمونهها نشان داد که تغییرات درصد نیتروژن در
محفظه الیه نشانی منجر به تشکیل فازهای متفاوتی از نیترید
تانتالوم به شبکه های کریستالی متفاوت خواهد شد .طبق این
بررسی ،افزایش نیتروژن از  %34به  %35و سپس  %25منجر به
تشکیل فازهای هگزاگونال  ،γ-Ta2Nهگزاگونال  ε-TaNو

δ-

 TaNبا شبکه مکعبی مرکزوجه دار میگردد.
 -5تغییرات فازی در الیههای نیترید تانتالوم به نظر مهمترین
عامل تاثیرگذار روی خواص مکانیکی الیههای نازک نیترید
تانتالوم بوده و از آنجا که سیستم هگزاگونال دارای کمترین
سیستمهای لغزش نابجایی است ،بنابراین  γ-Ta2Nدارای کمترین
پالستیسیته و چقرمگی شکست خواهد بود .از سوی دیگر ،از
انجا که شبکه معکب مرکز وجه دار دارای تعداد سیستمهای
شکل ( :)5نمودار نیرو -جابجای برای شبیه سازی دینامیک ملکولی نانوسختی
در سرعت بارگذاری های متفاوت( :الف) :نمونه  TaNبا شبکه مکعبی و
(ب) :نمونه  Ta2Nبا شبکه هگزاگونال

لغزش به مراتب بیشتری از سیستم هگزاگونتال است،

δ-TaN

دارای پالستیسیته و چقرمگی شکست باالتری نسبت به سایر
فازهای نیترید تانتالوم خواهد بود.
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Abstract
Although tantalum nitride coatings have recently been attracted researchers’ attentions due to their
high hardness and corrosion resistance, the fracture toughness and deformation plasticity of thin
tantalum nitride film has not been well investigated yet. In this research, for the first time, the fracture
toughness, strain rate sensitivity and plasticity of sputter deposited tantalum nitride thin films have
been evaluated using nano indentation technique and SEM micrographs. It was shown that the fracture
toughness was increases from 0.6 to 7.8 MPa√m with increasing the nitrogen in sputtering chamber.
This increase was attributed to the structural evolution from a hexagonal γ-Ta2N phase to the
hexagonal ε-TaN and face centered cubic δ-TaN phases, determined by X-Ray Diffraction analysis.
The plasticity of the TaN films evaluations indicated that the ratio of plastic work to total work was
increased from 50% to 57% and 80%with phase variation from γ-Ta2N to ε-TaN and δ-TaN,
respectively.
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