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  :المساهمون في الدراسة

   في إعداد األجهزة إلجراء التجارب على جهاز البالزما المحرقيةسامي شحادةالمخبري  •

 القساوة في العمل على جهاز قياس  أحمد الحسينالمخبري  •

  على جهاز البالزما المحرقيةفيذ التجارب في تنسليمان شعبانالمخبري  •

  . في كتابة أجزاء من التقرير على الحاسوبيامن بلولالمخبري  •
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 ملخص 1.

 ةكيسبطالء ل kJ 2.8 بطاقة  (plasma focus device)جهاز البالزما المحرقية  جرى استخدام

كالً على حدة   TiN التيتانيوم نتريد و  AlN األلمنيومنتريد بطبقات رقيقة  من  SS304  الفوالذ

  .السطحيةها مواصفاتتحسين بهدف 

بأعداد مختلفة من من المادتين المذكورتين على ركازة ستانلس ستيل  رقيقة طبقاترسبت 

 0.75-0.5البالزما المحرقية المحدثة بانفراغ النتروجين تحت ضغط ما بين  (shots) طلقات

mbar  ، زةا للرك أبعاد مختلفةمن أجل (substrate) الزما جرى تشخيص للب .ن قمة المصعدع

انطالقاً من منحنيات الجهد المستخدمة في الترسيب من حيث تعيين درجة حرارتها وكثافتها 

زيادة أدت المعالجة البالزمية إلى  .باستخدام مجزئ جهد ووشيعة روغوفسكيوالتيار الحاصلين 

 بحواليثخانة الطبقات المحضرة قدرت .% 50ملحوظة في قساوة سطوح الفوالذ المطلي بنحو 

 1-2µm.  القساوة السطحية للفوالذ المطلي باأللمنيوم مع تناقص بعد  ةديازأظهرت الدراسة

 من طبقات الموضعةللجرى توصيف كما . عدد الطلقاتزيادة مع و العينة عن قمة المصعد

  .كيفي لعملية الترسيبشرح وقدم  ،بنيتها حيث 

  

  
Abstract: 

Deposition of AlN and TiN Thin Films on Substrates of Stainless Steal 
SS304 Using Plasma Focus Device                                    

Dr. Sharif Al-Hawat 
Dr. Mohamad Soukieh 

Eng. Methgal Abou Kharoub 
Mr. Walid Al- Sadat 

 
A plasma focus device with energy of 2.8 kJ was used to deposit thin films of 
aluminium nitride AlN and titanium nitride TiN on Sstainless Steel 304 substrate, in 
order  to improve its surface properties. The deposition process was carried out using 
various number of nitrogen plasma shots at pressures 0.5-0.75 mbar and at different 
sample’s distances from the anode. The plasma diagnostics was achieved  to determine 
the temperature and plasma density using the voltage and current signals recorded by 
voltage divider and Rogovskii coil. The surface hardness of SS-304 was increased by 
about 50%  after plasma coating and the thickness of the coated layers was about 1-
2µm. This study shows that the hardness is increased with increasing the number of 
shots and decreased with the distance from the anode. The coated layers were 

characterized and a qualitative understanding of the deposition process was given.  
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 مقدمة 2.

 والمحركات أدوات القطع الميكانيكيةمثل ( المختلفة العديد من التطبيقات في سبائك الفوالذ  تستخدم

حرارة وإجهاد وأوساط ( إلى ظروف تشغيل قاسية هذه السبائكيؤدي تعرض بعض  ).وغيرها

( ت خاصة تالفها أو تآكلها مما يتطلب إيجاد مواد جديدة ذات مواصفاإإلى ... ) كيميائية نشيطة 

 بين من وتعتبر طريقة طلي السطوح المعدنية ....). مقاومة عالية للتآكل واالهتراء،كبيرةقساوة 

 يمكن هار مادة الطالء وطريقة ترسيبي بتغي و.تحسين خواصها الفيزيائية في  الطرق الفعالة أهم

مع المحافظة كل آوالتقاومتها لالهتراء م وقساوةالتحكم بالخواص السطحية األساسية للمادة مثل ال

الطبقات ومن أهم الطبقات المستخدمة في تلبيس سطوح المعادن والسبائك  .على خواصها الحجمية

  .TiN, AlN, AlTiN, TiC, AlC [1,2,3] :التالية

على ات المختلفة صناعالفي  TiNأو  AlN  األدوات والقطع الميكانيكية المطلية بطبقات منتستخدم

في   TiNتستخدم طبقات وعلى الخصوص لبة ذات مقاومة كبيرة لالهتراء، اعتبار أنها طبقات ص

يمكن لهذه كما طالء السطوح المختلفة لتكسبها لوناً ذهبياً يمكن أن تستعمل ألغراض الزينة، 

تطبيقاتها في إمكانية  الطبقات أن تخدم كمرشحات ضوئية تمرر أطواالً موجية معينة، باإلضافة إلى

هذه استخدامات  فيالواسع تنوع هذا ال يعوديمكن أن  .[4]نية المتكاملة المتقدمةالدارات اإللكترو

  . إلى تمتعها بقساوة فائقة ومقاومة كهربائية منخفضة ومقاومة حرارية عالية جداًأساساًالطبقات 

  : منهامثل هذه الطبقاتحضير توجد عدة طرق لتوبشكل عام ، 

   CVDالترسيب باألبخرة الكيميائية  -

    األيوني(sputtering)سيب بالحت  التر -

 بنبضات الليزر (ablation )بالتذرية الترسيب  -

 .نة البالزما المحرقية وغيرهااالترسيب بتق -

وعالية الكثافة  على توليد أيونات عالية الطاقة تهاالبالزما المحرقية نظراً لقدرتستخدم 

)25 26 -310 - 10 m≈ (وفي الكثير من التطبيقات في علم المواد مثل ، وإلكترونات نسبوية السرعة

 وفي طورية داخل هذه الطبقاتوفي إحداث تحوالت  الحت السطحي وترسيب طبقات رقيقة

الذي تقل طاقته عن جهاز البالزما المحرقية بشكل عام يستخدم . [1] وغيرهامعالجة سطوح المواد

4kJوإن.[5] ةحراريال-ةنوويال التمفاعال في  المستخدمةاإلنشائيةمواد الاستقرارية   في اختبار  

  تشكل هو الكشف عن المحرقيةنتيجة المعالجة بالبالزما فناديوم ال بنية عند اختبارلوحظ  أهم ما

القيمة ( المعالج فناديومالقساوة المكروية للبلغت  .همسامات مرئية ذات حلقات كروية في عمق

توغل الدوتريوم إلى داخل  ، وذلك من جراءمعالج بالقرب من السطح ال kg/mm2 210نحو)العظمى
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 .للفناديومالفيزيائية و في الخواص الميكانيكية يؤدي إلى تغيرات مما ، الصدمات موجبفعلالفناديوم 

كما تستخدم . الحرارية-لمفاعالت النوويةإلنشائية لامواد الفي اختيار أهمية كبيرة  هذا الظاهرةول

يستخدم أن مكن وي . للموادالعميقةالتقسية في ، عالية درجة الحرارة والكثيفة ،ة يالنبضالبالزما 

في ترسيب طبقات  kJ [6] 3.3 الطاقة ي ذMatherجهاز البالزما المحرقية المصغر من نوع ماذر 

 )الهيئة-قسم الفيزياء(  والجزيئية تم في دائرة الفيزياء الذرية. TiC  [7] و TiN [4]رقيقة من نوع 

بالزما جهاز " ICTP وهندسة جهاز Matherوفق نموذج  ع محلياًصنّمي متقدم معلإنشاء جهاز 

إضافة   He, Ne, N2, Arغازات مختلفة باستخدام  هاختبارجرى و  kJ 2.8بطاقة  "مصغّرمحرقية 

-8]العلميةبعض التجارب والدراسات في  استخدمكما  ،بيان الشروط المثلى لتشغيلهوه توصيفإلى 

10].  
 ية فوالذةكيسبسطح لطالء  kJ 2.8ذي الطاقة   البالزما المحرقيةاستثمار جهازل الحالي في العم تم

في جو من النتروجين تحت ضغوط األلمنيوم و التيتانيوم نتريد بطبقات من   SS304 من النوع

مع تغير في عدد  عن قمة المصعد وعلى أبعاد للركازة متفاوتة mbar 0.75-0.5تتراوح ما بين 

إجراء تشخيص كهربائي للبالزما المتشكلة عن طريق مقسم جهد مع  الطلي عملية تترافق .طلقاتال

تطبيق عن طريق حساب بعض المقادير الخاصة بالبالزما عالي ووشيعة روغوفسكي باإلضافة إلى 

طور التسريع المحوري وطور : حاسوبي يصف عمل الجهاز وفق ثالثة أطوار هيبرنامج 

قياس (  الشاهدة والمعالجةالعيناتواختباروسيتم توصيف .  االنبساطاالنضغاط القطري وطور 

 وذلك وفقاً ) في الطبقات المعالجةاألطوار المتشكلة  وتركيب بنية وتحليليةالسطحالطبقات قساوة 

  .لشروط التحضير

 المواد والطرائق والقياسات 3.
 الوحدة التجريبية  1.3

 Matherجهاز البالزما المحرقية المصنع وفق نموذج  مخططاً للوحدة التجريبية ل1يبين الشكل 

في المركز الدولي للفيزياء النظرية في الموجود البالزما المحرقية جهاز لة يهندسباألبعاد الو

مصعد النحاسي ال تحفر قمة، هاؤطالفمن أجل ترسيب الطبقات المراد . ICTP/PFFإيطاليا -تريستا

 ويجري االنفراغ في جو من ،)التيتانيومأو لمنيوماأل( مادة الطالءقرص منيوضع والمصمت 

تحسين منظومة جرى  .kV 15مكثفة التخزينية قدره للجهد شحن عند محدد النتروجين تحت ضغط 

  خالء للقياس م و،مرحلتينتعمل وفق إضافة مضخة تخلية أولية ب وذلك التابعة للجهازالتخلية 

 بعد أن كانت  mbar 3-10×2 حتى في هذه الحالةتصل درجة الخالء .وصمامات دقيقة لتمرير الغاز

  .mbar/min 4-10×4من مرتبة نهأ  معدل التسريب في المنظومة فوجدقيس، وmbar 0.25التتجاوز 

 عن  الركازةبعدضبط  ويمكن بسهولة  الغطاء العلوي للجهاز نحو األسفلعلىامل الركازة يثبت ح

 محمولة على حامل   4.5cm × 4.5cm × 0.5 cmأخذت قاعدة من األلمنيوم بأبعاد. قمة المصعد
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يمكن التي وبالزمياً  المراد معالجتها الركازةحمل  ل قابل للحركة الشاقوليةcm 25معدني بطول 

  معدني صراع حجبها عن قمة المصعد في الجهاز بواسطة م

ا خالل هذه لتجنب تعرض الركازة للبالزمذلك و محمول شاقولياً بنفس الطريقة  cm × 5 cm 5أبعاده

   التحضيرية الطلقات

كما هو موضح  ،عادة بعد بلوغ حالة التمحرق الجيد للبالزما (shutter)المصراع  ويزاح ،جهازلل

   .1في الشكل 

 من النتروجين بغاز االنفراغتعبأ حجرة  .على الحامل داخل حجرة البالزماالمصقولة ركازة تثبت ال

  تحت ضغط

 طلقات بالزمية وبعد عدة ،kV 15حواليبجهد ن المكثفة شح وت، mbar 0.75 أو  mbar 0.5ه قدر

الحصول على نتوءات بارزة في منحني يصبح الفعل المحرقي ملحوظاً عندها يصبح باإلمكان 

 Tektronics TDS 520C Digital Storage تخزينية  إشارةة راسمةط بواس المالحظالجهد

Oscilloscope  الطلقاتوتعرض الركازة لقذفالمصراع  يتم إبعاد بعد بلوغ حالة المحرقة الجيدة  

  . يةالبالزم

يتشكل داخل جهاز البالزما المحرقية على قمة المصعد عمود من البالزما المحرقية الحارة ذات 

وتظهر خالل ذلك أيونات وذرات وجزيئات . الكثافة العالية خالل الطور القطري االنهياري لتشكلها

وبفعل نشوء الاستقراريات معينة في البالزما يعمل الحقالن الكهربائي . النتروجين في البالزما

والمغنطيسي على انهيار عمود البالزما المحرقية ويسرعان أيونات النتروجين حتى طاقات عالية 

  . باتجاه المصعد الموجب نحو األسفلجداً باتجاه قمة الحجرة وتتحرك اإللكترونات
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   .صراعلركازة و الما ي مخطط تجريبي لجهاز البالزما المحرقية المزود بحامل1لشكل ا

   والقياساتالطرائق 2.3

 تحضير العينات1.2.3

20mmبأبعاد SS304 عينات من الفوالذت قص 20mm 5mm× بدرجات صقلت العينات ميكانيكياً  ،ثم ×

 ساعات في ثالث لمدة C° 800في فرن عند الدرجة عولجت العينات حرارياً ومن ثم .نعومة مختلفة

 اًالعينات كهرليتي صقلتومن ثم   إزالة االجهادات الميكانيكية،بهدف mbar  10-2من رتبة خالء

  . بهدف إزالة طبقات األكسيد المتشكلة على سطحها أثناء المعالجة الحرارية

  لمعالجة البالزمية للعينات ا2.2.3

 تتولد وتصدر في البالزما المحرقية ضمن زاوية صلبة ضيقة حول من المعلوم أن األيونات

ركازة التحميل قبل يتطلب األمرعادة و. محور المصعد ويتناقص تدفقها مع انفراج هذه الزاوية

  مصراع
Shutter 

 إلى مضخة الخالء
To Vacuum pump 

Ti أو  Al مصعد قمته مغطاة  
Copper Anode with Al or Ti  

  مهبط من النحاس
Copper cathode  

 وحدة قدح
Trigger Unit

   Isolating Capacitor   مكثفة عازلة
 Spark     فجوة شرارة  

+15 kV 
  ك مكثفاتنب

Capacitor Bank 
25µF, 15 kV 

  حامل الركازة
Substrate 
Holder

   مدخل الغاز
Gas inlet 

 مقياس ضغط
Gauge pressure 

 SS-304 الركازة
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على  304الستانلس ستيل  الركازات تقلع.  حتى بلوغ حالة التمحرق الشديدطلقاتتنفيذ بضع 

 1وذلك كما هو مبين في الشكل ، عن قمة المصعداد مختلفة محور المصعد نحو األعلى على أبع

 في حالة mbar 0.5عولجت العينات الفوالذية بواسطة البالزما المحرقية تحت ضغط قدره .

  في حالة الطلي البالزمي بنتريد mbar 0.75األلمنيوم وضغط قدره  الطلي البالزمي بنتريد

  التيتانيوم وطبق جهد قدره

15 kVاجريت المعالجات البالزمية للعينات الفوالذية وذلك . ودي الجهاز في الحالتين على إلكتر

 .)طلقة20-1في المجال (الطلقاتوعدد  ) cm 7-2 في المجال(البعد عن سطح المصعدتغير بداللة 

 الركازة المزودة بخطاف ماسك للعينة على حامل العينات الواحدة بعد األخرى تثبيتجرى 

بالزما المحرقية تحت ضغوط وعلى أبعاد مختلفة عن سطح المصعد، وفق وعرضت للمعالجة بال

  :ين التاليين الجدول

  

  الستانلس بنتريد األلمنيوممعالجة عينات •

  . بنتريد األلمنيوم ستيلعينات الستانلسل البالزميةالطلي وسائط 1    يبين الجدول   

  

 . بنتريد األلمنيوم ستيلنلسعينات الستال البالزميةالطلي وسائط 1            الجدول
  سطح المصعد النحاسي بقرص من األلمنيوممع تزويد   kV 15الجهد المطبق على إلكترودي الجهاز

 الطلقات عدد mbarضغط النتروجين،  cm، بعد العينة عن المصعد  العينةرقم 
1  2  0.57  20  
2  3  0.50  20  
3  4  0.48  20  
4 3 0.47 15 
5 3 0.48 10 
6 2 0.48 10 

  

  الستانلس بنتريد التيتانيوم معالجة عينات •

   .التيتانيومعينات الستانلس بنتريد ل البالزميةالطلي وسائط 2 يبين الجدول    

  

 .التيتانيومعينات الستانلس بنتريد ل البالزميةالطلي وسائط 2             الجدول

لنحاسي بكبسولة من  وزود سطح المصعد ا kV 15الجهد المطبق على إلكترودي الجهاز

  التيتانيوم

  الطلقاتعدد  mbarضغط النتروجين،  cm، بعد العينة عن المصعد  العينة  رقم
1 3  0.75  10  
2 7 = 10 
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3 3  =  5  
4 3  =  1  
5 2 = 1 
6 4 = 1 
7 5 = 1 

    
  

  الطبقات المحضرة توصيف 3.2.3

باستخدام مجهر تعديني مـن     المحرقية  ما  بعد معالجتها بالبالز  بنية سطوح العينات الفوالذية      تفحص

فـي مركـز    ( EDX مطيافية األشعة السينية المبددة للطاقة       تستخدماو .100X  بتكبير Leicaالنوع  

توصـيف البنيـة البلوريـة      كما جرى    . الطبقاتهذه  ل  العنصري تركيباللتحديد   )البحوث العلمية 

  . X-Ray Diffraction (XRD)ينية س الاألشعة باستخدام طريقة االنعراج بللطبقات المحضرة

  

  السطحيةقساوة ال تغيراتقياس  4.2.3

 باستخدام جهاز) Vickers(السطحية للعينات الشاهدة والمعالجة بطريقة فيكرز القساوة قيست  

hardness tester (AFFRI)100,200,500,1000,:  من أجل حموالت مختلفة g50 10,25,.   

  والمناقشةالنتائج4.
   البالزماصتشخي 1.4

 عبارة عن توليد نبضي طلقةال ( الطلقاتمن   محدودعددالبالزما المحرقية بانجازاالختباري لجهاز تشغيل التم 

25 المكثفات ة وهو زمن تفريغ شحن،مكروثانيةات الللبالزما زمنه اليتعدى عشر F, 15 kVµ  بين قطبي الجهاز

 .  5mbar-0.5 في جو من النتروجين تحت ضغوط تراوحت مابين)دقائق تقريبا10ً كلطلقةوتكرر ال

بواسطة وشيعة   mbar 4عند ضغط في انفراغ النتروجين جرى تسجيل منحني التيار الجيبي المتخامد 

  روغوفسكي

  .بغية معايرة الجهاز 2المبين في الشكل و
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 .  mbar 4غط  في انفراغ النتروجين تحت ضالجيبي المتخامد منحني التيار2الشكل 
 

  

 kA/V 36.28 بمعامل معايرة kA 54.4البالغة التيار األعظمي يمكن تقدير قيمة   2الشكل استناداً إلى

جرى تعيين كل من درجة   فلقدومن جهة أخرى[8] .لمزيد من التفاصيل يمكن العودة الى المرجعو

 ومن تشغيل 3ين في الشكل باستخدام منحنيي التيار والجهد المبين حرارة اإللكترونات وكثافتها

  على K 9.64×1022 m-3 104×2.86 ، فكانتا [11]برنامج حاسوبي للبالزما المحرقية في ثالثة أطوار

 و جهد mbar 0.47 منحنيي الجهد والتيار في انفراغ النتروجين تحت ضغط 3يبين الشكل  .التوالي

15 kV.   
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  mbar 0.47نفراغ النتروجين تحت ضغط في ا )في األسفل( والتيار )في األعلى( منحنيا الجهد 3الشكل 

 kV 15وجهد مطبق قدره 

  
   للطبقاتالتحليل العنصري والطوري2.4

سبيكة الشاهدة والمطلية بنتريد اللسطح  ،EDX بطريقة ، نتائج التحليل العنصري 3 يبين الجدول

  3يالحظ من الجدولف. األلمنيوم باستخدام البالزما المحرقية من أجل طلقة واحدة وعشر طلقات

على سطح الفوالذ المعالج بالزميا بالمقارنة مع الفوالذ الشاهد، % 2.5ظهور تركيز لأللمنيوم بحدود 

من ناحية أخرى فإن بلورة المحلل . طح الفوالذعلى س) نتريد األلمنيوم(مما يؤكد ترسب األلمنيوم 

ل العناصر الخفيفة مثل  الموجودة في مركز البحوث غير مناسبة لكشف و لتحليEDXلتقنية 

 . سطح الفوالذ المعالجتركيب  لم نتمكن من تحديد تركيزه فيلذلك النتروجين،
 

زما المحرقية من أجل طلقة واحدة التحليل العنصري لسطح سبيكة الشاهدة و المعالجة بالبال 3 الجدول

 .وعشر طلقات

 Si S Mn  Ni  Cr  Al  Fe   %  التركيب

  الباقي  -  20-18  10-8  2.0  0.03  1.0  الفوالذ الشاهد

الفوالذ المعالج بطلقة 

  واحدة
  الباقي  0.27  19.66  8.79  1.90  020. 0.81

الفوالذ المعالج بعشر 

  طلقات
  الباقي  2.56  19.26  8.90  1.90  020. 910.

 
 

نتريد األلمنيوم ونتريد (من مالحظة تشكل األطوار النتريدية XRD من ناحية أخرى لم تتمكن طريقة

 طيف انعراج األشعة السينية عن السبيكة الفوالذية بين تحليلوإنما . على سطح الفوالذ ) التيتانيوم

هو مبين في  كما  α-Fe(BCC)   وγ-Fe(FCC):الشاهدة والمنتردة وجود طورين بلوريين فقط هما 

 µm 1رتبة على سطح الفوالذ من  ، يمكن أن يعزى ذلك إلى أن ثخانة الطبقات الموضعة.  4الشكل

  بزوايا الورود التقليدية كشف وجود أطوار بلورية سطحية مما يحتم XRDوبالتالي ال يمكن لطريقة  

   ). جداًصغيرةأو ( بزوايا ورود مماسية XRD اللجوء إلى استخدام
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   . طيف انعراج األشعة السينية عن السبيكة الفوالذية المنتردةتحليل   4الشكل  
  واختبارات القساوة الفحوصات المجهرية 3.4

حسب الفوالذ  غير قساوة صورة مجهرية لسطح عينات الفوالذ الشاهد المصقول وت5يبين الشكل 

   .kg/mm2 195العمق ، التي بلغت قيمتها  
 
  

  304الشاهد اختبار الصالدة السطحية للفوالذ  304ة الفوالذ الشاهدبني

  

150

200

250

0 2 4 6 8 10 12 14 16

(kg/mm2) القساوة

(µm)العمق

  
 الفوالذ الشاهدلسطح مجهرية صورة   5aالشكل 

  المصقول

حسب السطحية للفوالذ الشاهد لقساوة ا  5bالشكل     

 العمق

  

 صور البنية المجهرية وتغير قساوة الفوالذ المطلي باأللمنيوم بواسطة البالزما 11-6تبين األشكال

   . البالزميةالطلقاتصعد وعدد المحرقية بوجود غاز النتروجين من أجل أبعاد مختلفة للعينات عن الم

8.5 µm

(111)Feγ −

(110)Feα −

(200)Feγ −
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  النتروجينجود غاز بوالفوالذ المطلي بااللمنيوم بواسطة البالزما المحرقية 

  طلقة 20  بعد ال

    
 )فعند األطرا(للمنطقة المعالجة   مجهريةصورة  6b الشكل  ) المركزفي( للمنطقة المعالجة  مجهرية صورة6aالشكل 

 

100

200

300

400

500

600

0 2 4 6 8 10 12 14 16

(kg/mm2)  القساوة

(µm)العمق

20طلقة
2 cm

 

  
2 cm 

 بداللة عمق الطبقة السطحية للطبقة المعالجة لقساوةتغيرا  c6الشكل 

  

3 cm  

  ) عند األطراف( صورة للمنطقة المعالجة 7bالشكل  ) في المركز( صورة للمنطقة المعالجة 7aالشكل 
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100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10 12 14 16

القساوة

µm)العمق

منطقة داآنة اسفل
20طلقة
3 cm

 

100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10 12 14 16

(kg/mm2)  القساوة

(µm)العمق

منطقة وسطى بيضاء 

20طلقة
3 cm

 بداللة عمق الطبقةالسطحية للطبقة المعالجة  تغير القساوة  c7الشكل 

  
  ) األطراففي( صورة للمنطقة المعالجة 8bالشكل  ) في المركز(قة المعالجة  صورة للمنط8aالشكل 

 

0

100

200

300

400

500

0 2 4 6 8 10 12 14

(µm)العمق

(kg/mm2)  القساوة

 

4 cm 

 بداللة عمق الطبقةالسطحية للطبقة المعالجة تغير القساوة  c8الشكل
 طلقة 15

  
3 cm  

  

 kg/mm2
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 )طراف  األفي(للمنطقة المعالجة مجهرية  صورة 9bالشكل  )في المركز(للمنطقة المعالجة مجهرية  صورة 9aالشكل 

100

300

500

700

900

1100

0 2 4 6 8 10 12 14 16

(kg/mm2)  القساوة

(µm)العمق

15طلقة

3cm

 
  بداللة عمق الطبقةالصالدة السطحية للطبقة المعالجة تغير القساوة   c9الشكل 

  

  

 طلقات10

  
 ) األطراففي( للمنطقة المعالجة  مجهرية صورة10bالشكل  )في المركز( للمنطقة المعالجة  مجهرية صورة10aالشكل 

0

100

200

300

400

0 5 10 15

(µm)العمق

القساوة 
(k / 2)

2cm

طلقة 10

 

2 cm 

 بداللة عمق الطبقةة المعالجة  السطحية للطبقتغير القساوة  c10الشكل 

kg/mm2 
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 ) األطراففي( للمنطقة المعالجة  مجهرية صورة11bالشكل  )في المركز( للمنطقة المعالجة  مجهرية صورة11aالشكل 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 5 10 15

3 cm,10 shots

(µm)العمق

(kg/mm2)  القساوة

(µm)العمق

(kg/mm2)  القساوة

 

  
3 cm  

  بداللة عمق الطبقةالسطحية للطبقة المعالجة تغير القساوة  c  11الشكل

 
  

  

  

مجهرية وتغير قساوة الفوالذ المطلي بالتيتانيوم بواسطة البالزما  صور البنية ال18 -12 تبين األشكال 

   . البالزميةالطلقاتالمحرقية بوجود غاز النتروجين من أجل أبعاد مختلفة للعينات عن المصعد وعدد 

  
   واحدةطلقة   بعدال

    

  
2 cm 

) األطراففي( للمنطقة المعالجة ية مجهر صورة12bالشكل  )في المركز( للمنطقة المعالجة  مجهرية صورة12aالشكل 
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0
50

100
150
200
250
300

0 5 10 15

طلقة واحدة

(µm)العمق

(kg/mm2) القساوة

0

100

200

300

0 5 10 15

طلقة واحدة

(µm)العمق

(kg/mm2)  القساوة 2cm

 
 السطحية للفوالذ القساوة ةنمقار c12الشكل 

   )في المركز ( الفوالذ الشاهدقساوةالمعالج مع 

السطحية للطبقة تغير القساوة  12dالشكل 

 )في األطراف(بداللة عمق الطبقة المعالجة 

  
) األطراففي( للمنطقة المعالجة  مجهرية صورة13bالشكل  )في المركز( للمنطقة المعالجة  مجهرية صورة13aالشكل 

0

100

200

300

0 5 10 15

(µm)العمق

(kg/mm2) القساوة 3cmطلقة واحدة

0
50

100
150
200
250
300

0 5 10 15

طلقة واحدة

(µm)العمق

(kg/mm2)  القساوة 3cm

 

3 cm  

 ، على اليمين  للفوالذ الشاهدتغيرهامع مقارنة السطحية للطبقة المعالجة تغير القساوة   c 13الشكل

 )في األطراف(وعلى اليسار ) في المركز(

  

4 cm 

 ) األطراففي(للمنطقة المعالجة مجهرية  صورة 14bالشكل  )في المركز( للمنطقة المعالجة   مجهرية  صورة14aالشكل 
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0

100

200

300

400

0 3 6 9 12 15

(µm)العمق

(kg/mm2) القساوة

 
 بداللة عمق الطبقةالسطحية للطبقة المعالجة تغير القساوة   c14الشكل 

  
 ) األطراففي(للمنطقة المعالجة مجهرية  صورة 15bالشكل  ) في المركز(للمنطقة المعالجة مجهرية  صورة 15aالشكل 

0
50

100
150
200
250
300
350

0 5 10 15

طلقة واحدة

(µm)العمق

(kg/mm2) القساوة 5cm

 
0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15

5 cm

(µm)العمق

(kg/mm2) القساوة طلقة واحدة

 

  
5 cm  

بداللة عمق  السطحية للطبقة المعالجة تغير القساوةc 15 الشكل 

 )في المركز( الطبقة

بداللة عمق السطحية للطبقة المعالجة تغير القساوة  15dالشكل 

 ) عند األطراف(الطبقة
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  طلقات 5

    
 )األطراففي (للمنطقة المعالجة ة مجهري صورة 16bالشكل )في المركز(للمنطقة المعالجة مجهرية  صورة 16aالشكل 

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15

(µm)العمق

(kg/mm2)  القساوة 3 cm خمس طلقات

 

3 cm  

 بداللة عمق الطبقةالسطحية للطبقة المعالجة   تغير القساوة 16cالشكل 

 طلقات 10

  

3 cm 

 ) األطراففي(للمنطقة المعالجة مجهرية  صورة 17bالشكل )في المركز(للمنطقة المعالجة مجهرية  صورة 17aالشكل 
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0
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3 cm, عشر طلقات

(µm)العمق

(kg/mm2)  القساوة

 
 بداللة عمق الطبقةالسطحية للطبقة المعالجة وة تغير القسا 17cالشكل 

  
 ) األطراففي(للمنطقة المعالجة مجهرية صورة 18bالشكل  ) في المركز(للمنطقة المعالجة مجهرية  صورة 18aالشكل 

0

50
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150

200
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300

350

400

0 5 10 15

(µm)العمق

(kg/mm2)  القساوة 7cmعشر طلقات 

 

7 cm 

 بداللة عمق الطبقةالصالدة السطحية للطبقة المعالجة    تغير القساوة18cالشكل 

 
   

 زيادة ملحوظة في قساوة السطوح المطلية بنحو خطوط البيانية الختبارات القساوة يتبين من ال

وأن القساوة السطحية للفوالذ المطلي . 2µm-1تتجاوز   ثخانة الطبقات المحضرة الأنو% 50

كما .  باأللمنيوم تزداد مع تناقص بعد العينة عن قمة المصعد، وتتناسب طرداً مع عدد الطلقات

 عن ةأنها عبارالفوالذ عينات  واحدة من البالزما المحرقية على سطح طلقة اثر يالحظ من فحص

 أخرىومن ناحية ، mm 12-10 بحواليأبعادها وتقدر ةمنتظم غير أشكال ذات و ةغير متجانسبقعة 
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 تتبعثر في منطقة من وإنما غير متمركزة أنهاتسقط في نفس الموقع أي   البالزمية الطلقاتن الإف

  . 20mmX20mmرتبة 

 نتريد بطبقات منالمطلية عينات الفوالذية لل (18-6) يبين تحليل الصور المجهرية المبينة في األشكال

ن أ ،بواسطة البالزما المحرقية في غاز النتروجين بشروط تجريبية مختلفة ونتريد التيتانيوماأللمنيوم 

ويالحظ وجود مناطق ، أيضا جانسبالزما المحرقية على السطوح غير متلل  الطلقات البالزميةتأثير

  :تأثير مختلفة يمكن بشكل عام أن تقسم إلى منطقتين أساسيتين

وجود طق امنال  بنية هذهويالحظ في .8mm بنحو أبعادها وتقدر :منطقة التأثير المركزية-1

 106رتبة   وكثافتها من µm 2-1 من رتبة هاأبعاد(لون ال كثافة عالية من البقع داكنة

  .)µm 2-1لمسافة بينها بنحو اوتقدر   cm2\بقعة

-0.1 من رتبةبعاداأل على بقع داكنة صغيرة وتحتوي هذه المناطق :التأثير منطقة أطراف-2

0.5µm  وتركيز   

كما يالحظ . )7أنظر الشكل(كما هو مبين من الصور المجهرية ،cm2 \بقعة 108 عال بحدود 

 عمليات إعادة تبلور لهذه  تدل على،في بنية هذه المناطقوجود شقوق ميكروية األبعاد 

 .إجهادات ميكانيكية في بنيتهاخلفت  المناطق

عالية وأيونات إلكترونات نسبوية السرعة  البالزما المحرقية  إصدار طلقة وبشكل عام يتم خالل

25(و الكثافة الطاقة  26 -310 - 10 m≈(، ات من تتراوح أدوارها من بضعة نانوثانية إلى بضعة عشر

 مع ا إلى حتهالمصعدمع مادة  المتولدة اإللكترونات النسبويةيؤدي تفاعل االيونات و. النانوثانية

األلمنيوم  البالزما المتشكلة بنتيجة ذلك من سطح  هذهوتحتوي. سطحالتشكيل هالة بالزمية عند 

تصل أيونات . لكترونات إضافة إلى االة وذرات)التيتانيوم أو(األلمنيوم  على أيونات )التيتانيومأو (

النتروجين المتشكلة والمسرعة قبالً إلى سطح الركازة أوالً لتعمل على تنميشه وتنظيفه قبل بدء 

سطح المصعد عند  في البالزما )التيتانيومأو (األلمنيوم يونات  تتفاعل أوبالتالي. عملية الترسيب

  .على الركازة بدوره الذي يترسب و )نيومالتيتاأو (األلمنيوم مع أيونات النتروجين  لتشكل نتريد 

 نظراً Ti)وذرات  TiN  الطورأو( Alذرات  و  AlN الطورتحتوي الطبقة المترسبة علىيمكن أن 

.  من التفاعل مع أيونات النتروجين وذراته)التيتانيومأو (األلمنيوم ايونات لعدم تمكن جزء من 

 من إحداث نتردة الحقة بالزما محرقية قةطلوسيكون بمقدور أيونات النتروجين المتشكلة من 

األلمنيوم  يرتفع محتوى نتريد  يمكن أن المترسبة على الركازة وبالتالي)التيتانيوم(األلمنيوم ذرات ل

  . المرسبة في الطبقة)التيتانيومأو (

 و AlN النتروجين بفعالية في تنمية طبقاتو )التيتانيومأو (األلمنيوم  مشاركة أيونات إلى جانب

TiN  على إحداث تسخين موضعي سريع جداً في منطقة أيضاً على سطح الركازة، فهي قادرة

مترافقاً مع تبريد موضعياً ويمكن أن يؤدي االرتفاع في درجة حرارة السطح إلى انصهاره . التأثير
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 في الصور المجهريةمنطقة التأثير المركزية  ،وهذا ما يفسر تشكل البقع الداكنةسريع الحق له، 

 تأثر ذاتويمكن أن تعتبر منطقة األطراف  .المأخوذة لسطوح الفوالذ المعالج بالبالزما المحرقية

شقوق تشكل  ونتج عن ذلك في بنيتها خضعت لعمليات إعادة تبلور  بالزمي وبالتالي-حراري

  .في بنية هذه المناطقميكانيكية الاالجهادات بفعل ميكروية األبعاد 
 
 الخاتمة 5.

في ترسيب  kJ 2.8بطاقة ستخدام جهاز البالزما المحرقية ا إمكانية تبيان  العمل في هذاجرى

بهدف  304على ركازات من الستانلس ستيل   TiN التيتانيومونتريد  AlN األلمنيومنتريد  طبقات

عداد مختلفة على سطح الفوالذ باستخدام أحضرت طبقات نتريدية  .السطحيةها تحسين مواصفات

 ،  mbar 0.75-0.5زما المحرقية المحدثة بانفراغ النتروجين تحت ضغط ما بين طلقات البالمن 

تؤدي المعالجة بالبالزما المحرقية إلى إحداث  .ن قمة المصعدعزة يوعلى أبعاد مختلفة للرك

ويمكن أن يؤدي االرتفاع في درجة حرارة السطح . تسخين موضعي سريع جداً في منطقة التأثير

مناطق  مترافقاً مع تبريد سريع الحق له، وهذا ما يفسر تشكل بقع داكنة وإلى انصهاره موضعياً

أدت المعالجة البالزمية .في سطح الفوالذ المعالج بالبالزما المحرقية) التأثير الحراري( األطراف

 أن ثخانة الطبقات المحضرة الو% 50زيادة ملحوظة في قساوة سطوح الفوالذ المطلي بنحو إلى 

القساوة السطحية للفوالذ المطلي باأللمنيوم مع تناقص بعد تزداد بشكل عام و .2µm-1تتجاوز 

 وما يؤخذ على هذه الطريقة ضعف العينة عن قمة المصعد، وتتناسب طرداً مع عدد الطلقات

  .  تكراريتها

  توصيات وكلمة شكر 6.

لمواد المعدنية أو يوصى بمتابعة العمل على استثمار جهاز البالزما المحرقية في معالجة سطوح ا

ولكن األمر . زما على هذه الموادالمواد أنصاف الناقلة وتعميق دراسة ما يحصل من تأثيرات للبال

  .يتطلب من جهة أخرى تأمين أجهزة التوصيف الخاصة بذلك

نشكر المهندس سامر أبو شاكر على مساعدته في إصالح وحدة التغذية بالجهد العالي التي يعمل 

  . التجارب على موضوع الدراسةالبدء بتنفيذبالزما المحرقية لدى تعطلها عند عليها جهاز ال
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