هب انم خدا

تشکیل پوشش الماس گونه ( )DLCبه روش الکتروشیمیایی از محلول الکترولیتی
اسید استیک بر روی مس خالص
علیرضا امیدی ،1حسین حسننژاد ،2مهدی رئوفی.3

چکیده
پوشش الماس گونه ( )DLCدارای محدوده گسترده ای از خواص ویژه و استثنایی به لحاظ خواص فیزیکی
(الکتریکی و نوری) ،شیمیایی (واکنش با محیط) ،مکانیکی (سختی ،مدول االستیک) ،زیستپزشکی و
تریبولوژبکی می باشد .در تحقیق حاضر فرایند تشکیل پوشش الماس گونه به روش الکتروشیمیایی بر روی مس
خالص در محلول الکترولیتی حاوی اسید استیک بررسی شد .فرایند رسوب نشانی پوشش در ،دمای  ۸۰درجه
سانتی گراد ،ولتاژهای پایین و با استفاده از مواد دوستدار محیط زیست انجام گرفت .مشخصات ساختاری و
خواص مکانیکی پوشش تشکیل شده با استفاده از طیف سنجی رامان ،AFM ،نانو نفوذ کننده و میکروسختی
مورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز طیف سنجی از پوشش تشکیل شده حاوی دو پیک اصلی الماس و گرافیت بود
که نشان دهنده تشکیل پوشش الماس گونه می باشد.
واژه های کلیدی :پوشش الماس گونه ( ،)DLCرسوب نشانی الکتروشیمیایی ،محلول دوست دار محیط زیست ،طیف سنجی رامان.

 -1لیسانس مهندسی مواد و متالورژی صنعتی ،گروه مهندسی مواد و متالورژی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اراک ،اراک،
alirezaomidi110@gmail.com

 -2استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی صنعتی ،گروه مهندسی مواد و متالورژی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اراک ،اراک.
 -3استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی صنعتی ،گروه مهندسی مواد و متالورژی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اراک ،اراک.
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مقدمه
در سالهای اخیر پوششهای الماس گونه ) (DLCبه دلیل دارا بودن ویژگیهای مشابه و نزدیک به الماس،
مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفتهاند.برخی از این ویژگیها عبارت اند از :سختی باال ،مقاومت به
خوردگی باال ،خنثی بودن به لحاظ شیمیایی ،هدایت حرارتی باال ،مقاومت الکتریکی باال ،مقاومت به سایش باال،
ضریب اصطکاک پایین ،پایداری در محیطهای اسیدی ،بازی و خنثی و زیستسازگاری باال ،که منتج به کاربرد
گسترده این پوششها در قطعات مختلف مانند ابزارهای برشی ،ایمپلنتها ،قطعات خودرو ،سلولهای خورشیدی
و غیره شده است .متداول ترین روشهایی که تا کنون برای ایجاد پوشش  DLCمورد استفاده قرار گرفته شامل:
رسوبنشانی فیزیکی بخار ) ،(PVDرسوبنشانی شیمیایی بخار ) ،(CVDفرکانس رادیویی ) ،(RFرسوبنشانی
پرتو یونی ،رسوبنشانی پالسی لیزر ) (PLDو کند و پاش میباشد .علیرغم اینکه روشهای مذکور دارای
کیفیت و سرعت رشد باالیی اند ،اما نیازمند خالء و دمای باال هستند و شرایط آماده سازی دشواری دارند .بر
همین اساس در سالهای اخیر فرایند الکتروشیمیایی برای تشکیل پوششهای الماس گونه مورد توجه قرار
گرفتهاند [ .]1-9در سال  1992فرایند الکتروشیمیایی توسط نامبا ) ]1۰[ (Nambaبرای اولین بار برای رسوب
نشانی  DLCمورد استفاده قرار گرفت .نامبا از محلول اتانول در دمای  7۰درجه سانتیگراد برای تشکیل پوشش
الماس گونه بر روی بستر سیلیکونی استفاده کرد .پس از آن محلولهای مختلفی مانند متانول ) ،(CH3OHاتانول
)-2 ،(CH3CH2OHپروپانول ) ،((CH3)CHOHاستون ) ،(CH3COCH3تتراهیدروفوران ) ،(C4H8Oاستونیتریل
) (CH3CNو استیک اسید ) (CH3COOHبا موفقیت به عنوان الکترولیت به کار گرفته شده اند [ .]9روش
الکتروشیمیایی برخی از مزیتهای آشکار همچون هزینه کم ،دمای پایین و شرایط آماده سازی ساده را دارا می-
باشد.
در تحقیق حاضر ،پوشش  DLCبر روی مس خالص به روش الکتروشیمیایی ،با استفاده از محلول استیک
اسید ،در درجه حرارت پایین و ولتاژ کم تولید شد .برای بررسی مشخصات ساختاری و خواص مکانیکی پوشش
تشکیل شده از طیف سنجی رامان ،AFM ،نانو نفوذ کننده و میکروسختی استفاده شد.
مواد و روش تحقیق
تسمه مس کاتدی با درصد خلوص باال ( )99/95%و به ضخامت  1 mmبه عنوان زیرالیه و صفحه گرافیتی
به ضخامت  5 mmبه عنوان آند انتخاب شد .قبل از انجام فرایند الکتروشیمیایی ،زیرالیه به صورت مکانیکی
توسط کاغذ سمباده ،سمباده زنی شد و سطح زیرالیه صیقل داده شد.سپس با آب مقطر شستشو داده شد.
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تصویر  : 1شکل شماتیک فرایند رسوب نشانی پوشش الماس گونه به روش الکتروشیمیایی بر روی مس

فرایند پوششدهی  DLCبه روش الکتروشیمایی با استفاده از محلول اسید استیک و آب مقطر به عنوان
الکترولیت بر روی مس خالص انجام شد .محلول الکترولیت از ترکیب  5درصد حجمی اسید استیک و 95
درصد حجمی آب مقطر تشکیل شد .مس کاتدی و صفحه گرافیت در فاصله  4 mmاز یکدیگر درون حمام
آبکاری غوطهور شدند .این فرایند الکتروشیمیایی به صورت شماتیک در تصویر  1نشان داده شده است .در این
آزمایش ولتاژ محفظه بر روی  -4ولت تنظیم شد .محفظه بر روی یک گرمکن الکتریکی قرار داده شد و فرایند
در دمای  ۸۰درجه سانتیگراد صورت گرفت .بعد از انجام واکنش به مدت  3۰دقیقه زیرالیه از محفظه خارج شد
و با آب مقطر شستشو داده شد و مورد بررسی قرار گرفت.
مشخصات ساختاری و خواص مکانیکی پوشش تشکیل شده با استفاده از طیف سنجی رامان ،AFM ،نانو
نفوذ کننده و میکروسختی مورد ارزیابی قرار گرفت .میزان میکروسختی ویکرز پوشش به وسیله وارد کردن نیرو
به وزن  1۰گرم و به مدت  1۰ثانیه اندازه گیری شد.
نتایج و بحث
 -1بررسی طیف رامان

طیف سنجی رامان بهترین روش تشخیص پوششهای  DLCاست و در بسیاری از مقاالت این روش به کار
برده شده است [ .]1،2،4،5،7،9در این تحقیق نیز از طیف سنجی رامان جهت تشخیص ماهیت شیمیایی پوشش
کربنی رسوبگذاری شده استفاده شد .تصویر  2طیف رامان نمونه پوشش داده شده را نشان میدهد .در این طیف
دو پیک پهن مشاهده میشود که مربوط به پوشش  DLCمیباشد .پیک  Dدر طول موج تقریبی  1363 cm-1به
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تصویر  :2طیف رامان پوشش  DLCتشکیل شده به روش الکتروشیمیایی بر روی مس خالص

پیوندهای الماسی یا  SP3نسبت داده میشود و پیک  Gدر طول موج تقریبی  155۸ cm-1مربوط به زاویه پیوندی
الیههای گرافیتی  SP2است.
 -2بررسی نانو نفوذ کننده و تصویر AFM

در تصویر  ،3تصویر  AFMاز سطح اثر نانو نفوذ کننده نمایش داده شده است .و تصویر  4نمودار نیرو بر
حسب جابهجایی نانو نفوذ کننده را نشان میدهد .نرم افزار دستگاه نانو ایندنتیشن اعداد سختی  4/3 GPaو مدول
االستیک  132 GPaرا گزارش کرده است .با توجه به نمودار تصویر  4میزان نفوذ پروب دستگاه نانو ایندنتیشن
تقریبا  2۰۰ nmاست ولی ضخامت پوشش در حد  1۰۰ nmاست در نتیجه این اعداد گزارش شده نمیتواند
برای پوشش  DLCدر نظر گرفته شود .حتی اگر میزان نفوذ پروب در حد ضخامت پوشش بود باز هم به دلیل
نرم بودن زیرالیه (مس خالص) و سختی بسیار باالی پوشش  ،DLCزیرالیه تاثیر باالیی بر این اعداد دارد.
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تصویر  :3تصویر  AFMاز اثر نانو ایندنتیشن روی پوشش DLC

تصویر  :4نمودار نانو ایندنتیشن
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 -3بررسی میکروسختی

میزان میکروسختی ویکرز پوشش به وسیله وارد کردن نیرو به میزان 1۰گرم و به مدت  1۰ثانیه اندازه گیری
شد .میکروسختی سنجی سه بار بروی زیرالیه و سه بار بر روی پوشش انجام شد .میانگین میکروسختی ویکرز
زیرالیه  65/7با انحراف معیار  1/97و میانگین میکروسختی ویکرز نمونه پوشش دهی شده  ۸1/1با انحراف معیار
 1/65اندازه گیری شد.این اعداد گزارش شده و تصویر  5نشان دهندهی افزایش  15/4در میکروسختی ویکرز
مس خالص با پوشش دهی  DLCبه روش الکتروشیمیایی است .با توجه به اینکه زیر الیه استفاده شده نرم است
این افزایش در سختی بسیار قابل توجه است.

میکروسختی ویکرز
90

۸1/1

80

65/7

70
60
50
40
30
20
10
0

مس خالص پوشش دهی شده

مس خالص بدون پوشش

تصویر  : 5مقایسه میکروسختی ویکرز مس خالص بدون پوشش و مس خالص پوشش دهی شده
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نتیجه گیری
در این مقاله فرایند رسوب نشانی الکتروشیمیایی جهت تشکیل پوشش الماس گونه بر روی مس خالص در
 میان مس به عنوان کاتد و گرافیت به عنوان آند در، ولت-۸  ولتاژ.محلول آبی اسید استیک توضیح داده شد
 توسط طیف سنجی رامان ارزیابیDLC  پوشش. حجمی اسید استیک بود اعمال شد5 % محلول آبی که شامل
 آنالیز طیف رامان پوشش تشکیل شده حاوی دو پیک اصلی الماس و گرافیت بود که نشان دهنده تشکیل.شد
 اندازه گیری132 GPa  و مدول یانگ4/3 GPa  در تست نانو نفوذ کننده سختی.پوشش الماس گونه می باشد
. شد15/4  تشکیل پوشش الماس گونه بر روی مس باعث افزایش میکروسختی ویکرز به مقدار.شد
مراجع
1- X. Yan, T. Xu, G. Chen, S. Yang, H. Liu, "Study of structure, tribological properties and
growth mechanism of DLC and nitrogen-doped DLC films deposited by electrochemical technique",
Applied Surface Science, 236, 2004, 328–335.
2- T.M. Manhabosco, I.L. Muller, "Electrodeposition of diamond-like carbon (DLC) films on Ti",
Applied Surface Science, 255, 2009, 4082–4086.
3- N. Dwivedi, S. Kumar, "Nanoindentation testing on copper/diamond-like carbon bi-layer
films", Current Applied Physics, 12, 2012, 247–253.
4- L. Huang, H. Jiang, J. Zhang, Z. Zhang, P. Zhang, "Synthesis of copper nanoparticles
containing diamond-like carbon films by electrochemical method", Electrochemistry
Communications, 8, 2006, 262–266.
5- J.T. Jiu, L.P. Li, C.B. Cao, H.S. Zhu, "Deposition of diamond-like carbon films by using liquid
phase electrodeposition technique and its electron emission properties", Materials Science, 36, 2001,
5801–5804.
6- Z.H. Liu, P. Lemoine, J.F. Zhao, D.M. Zhao, S. Mailley, E.T. McAdams, p. Maguire, J.
McLaughlin, "Characterisation of ultra-thin DLC coatings by SEM/EDX, AFM and electrochemical
techniques", Diamond and Related Materials, 7, 1998, 1059–1056.
7- D. Guoa, K. Caia, L. Lia, Y. Huanga, Z. Guia, H. Zhub, "Evaluation of diamond-like carbon
films electrodeposited on an Al substrate from the liquid phase with pulse-modulated power", Carbon,
39, 2001, 1395–1398.
8- A.A. Voevodin, SD. Walck, J.S. Zabinski, "Architecture of multilayer nanocomposite coatings
with super-hard diamond-like carbon layers for wear protection at high contact loads", Wear, 203-204,
1997, 516–527.
9- H. Pang, X. Wang, G. Zhang, H. Chen, G. Lv, S. Yang, "Characterization of diamond-like
carbon films by SEM, XRD and Raman spectroscopy", Applied Surface Science, 256, 2010, 6403–
6407.
10- Y.Namba, "Attempt to Grow Diamond Phase Carbon Films from an Organic Solution",
Vacuum Science and Technology, 10, 1992, 3368.

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

Synthesis of DLC coating on copper from aqueous acetic acid
solution by electrochemical
A.R. Omidi *, H. Hasannejad, M. Raoufi
*Corresponding Author Address: Department of Materials Science and Engineering, Faculty of
Engineering, University of Arak, Arak, Iran
alirezaomidi110@gmail.com

Abstract
Diamond-like carbon films (DLC) offer a wide range of exceptional physical (optical, electrical), chemical
(interaction with media), mechanical (hardness, elastic modulus), biomedical and tribological properties. In this
study, the electrodeposition of DLC films on copper from electrolytic acetic acid solutions is investigated. The
DLC coatings were applied at relatively low temperature (80°C) at low cell voltage with entirely green
chemicals or organic liquids. The microstructural and mechanical properties of resulting coating were studied by
means of Raman spectroscopy, AFM, nano-indentation and microhardness. The Raman analyze indicated Dpeak at 1363 cm-1 and the broad G-peak at 1558 cm-1 which are diagnostic of the formation of DLC film.
Keywords: Diamond-Like Carbon Film (DLC), Electrodeposition, Organic liquids, Raman spectroscopy.
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