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FĠZĠKSEL BUHAR BĠRĠKTĠRME YÖNTEMĠ ĠLE YAPILAN ZĠRKONYUM
NĠTRÜR ĠNCE FĠLM KAPLAMANIN KAPLAMA PARAMETRELERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ VE OPTĠMĠZASYONU
ÖZET
Zirkonyum nitrür (ZrN) kaplamalar endüstriyel alanda yaygın uygulaması olan diğer
fiziksel buhar biriktirme (FBB) kaplamalar ile kıyaslandığında, çok düĢük sürtünme
katsayısına sahip olmakla birlikte, görece düĢük sertliği ve kötü adhezyon (yapıĢma)
mukavemeti sebebiyle yaygın uygulama alanına sahip değildir. Genel kullanım alanı
sadece demir dıĢı yumuĢak metal ve alaĢımların (alüminyum, bakır, bronz, prinç
vb.), iyi soğutmalı ortamlarda kesilmesi ve talaĢlı Ģekillendirilmesi prosesleriyle
kısıtlıdır.
Bir malzemenin sürtünme katsayısı yüzey pürüzlülüğüne, ortam sıcaklığına ve
yağlama rejimine bağlı değiĢkenlik göstermekle beraber, simülasyon koĢulları
sabitlendiğinde, her malzeme yüzeyi için karakteristik bir farklılık gösteren bir
fiziksel özelliktir. ZrN‟in polisajlı yüzeyinin, oda sıcaklığında ve yağlamasız ortamda
alümina (Al2O3) bilyaya karĢı sahip olduğu göreceli düĢük (μ=0,40) sürtünme
katsayısı, talaĢlı ve talaĢsız imalat proseslerinde, kullanılan kesici takım veya kalıp
parçalarının ZrN kaplanması halinde normal olarak takım veya kalıbın adhesif
(sıvamalı) aĢınma dayanımını arttırmakta, yığıntı köĢesi oluĢumunu ve takım veya
kalıp yüzeyinde sarma ve sıvanma sonucu yüzey kaybı oluĢumunu önemli oranda
azaltmaktadır. Böylelikle, özellikle adhesif aĢınmanın baskın olduğu iĢlemlerde ZrN
kaplamalar aĢınma dayanımını yüksek oranda arttırma özelliğine sahiptir. Ayrıca
ZrN kaplamaların yüzey pürüzlülüğü ve yüzeydeki makropartikül (droplet) miktarı,
endüstride yaygın olarak kullanılan titanyum nitrür (TiN) ve krom nitrür (CrN)
kaplamalardan çok daha düĢüktür. Bu da sürtünmeyi önemli oranda azaltıcı bir
etkendir.
Ancak ZrN‟in sahip olduğu görece düĢük sertlik ve düĢük adhezyon mukavemeti
sebebiyle, istenen yüzey sürtünme özelliklerine sahip olmasına rağmen, kullanımı
ancak demir dıĢı yumuĢak metal ve alaĢımların düĢük kesme kuvvetlerinde
iĢlenmesiyle kısıtlıdır.
Bir takım özel üretim proseslerinin kullanımıyla, ZrN‟in sürtünme katsayısı
arttırılmaksızın, kaplama sertliği ve adhezyon mukavemeti arttırılabilirse, ZrN
kaplamalara yeni kullanım alanları oluĢturmak mümkün olabilecektir.
Sanayide özellikle yaygın kullanım alanına sahip 2 tür kaplamanın (Krom nitrür ve
Titanyum Nitrür) fiziksel ve mekanik özellikleri incelendiğinde, her ikisinin de
yüksek adhezyon mukavemetine sahip olmakla beraber; TiN kaplamada yüksek
sertlik (3100 HV) ve alümina bilyaya karĢı yüksek sürtünme katsayısı (μ=0,65); CrN
kaplamada ise görece düĢük sertlik (2400 HV) ve alümina bilyaya karĢı görece düĢük
sürtünme katsayısı (μ=0,40-0,45) gözlenmektedir. Bu nedenle, düĢük sürtünme
katsayısı sebebiyle CrN kaplamalar sıvama-derin çekme kalıpları, plastik ve metal
enjeksiyon kalıpları, alüminyum ve paslanmaz çelik talaĢlı iĢleme takımları gibi
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adhesif aĢınmanın temel aĢınma mekanizması olduğu uygulamalarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. TiN kaplamalar ise yüksek sertliği sebebiyle; kesme kalıpları ve
zımbaları, diĢli üretici çakılar, torna plaketleri ve demir-çelik parça iĢleyen tüm
talaĢlı imalat kesici takımları gibi abrazif aĢınma mekanizmalarının etkin olduğu
uygulamalarda kullanılmaktadır. Ancak genel olarak bir takım veya kalıp yüzeyinin
aĢınması tek bir aĢınma mekanizmasına bağlı gerçekleĢmemektedir. AĢınma
kombine olarak gerçekleĢen bir olaydır ve toplam aĢınmada, tüm aĢınma
mekanizmalarının az veya çok katkısı mevcuttur. Dolayısıyla, bir Ģekil verme kalıbı
yüzeyine uygulanan CrN kaplama, düĢük sertliği sebebiyle abrazif aĢınma etkilerine;
bir talaĢ kaldırma kesici takımı yüzeyine uygulanan TiN kaplama da yüksek
sürtünme katsayısı sebebiyle adhesif aĢınma etkilerine nispeten dayanıksızdır.
Özetle, eğer hem yüksek sertliğe ve adhezyon mukavemetine, hem de düĢük
sürtünme katsayısına sahip bir kaplama üretilebilirse; yani hem TiN hem de CrN
kaplamanın tüm olumlu özellikleri tek bir kaplamada toplanabilirse; son derece geniĢ
kullanım alanına sahip ve hem adhesif hem de abrazif aĢınmaya karĢı yüksek oranda
dayanıklılığa sahip ideal bir kaplama elde edilebilir ve bu kaplama ile uygulamada
geniĢ pazar imkanları ve yüksek üretim esnekliği sağlanabilir.
ZrN, görece düĢük sürtünme katsayısına sahip olması sebebiyle, böyle bir çalıĢma
için ideal kaplama türüdür. Ayrıca zirkonyum metalinin ergime sıcaklığı ve buhar
basıncı diğer katot metallerinden (Ti, Al, Cr) daha yüksek olduğu için, ZrN kaplama
sırasında katot metalinden kaplama yapısına damlacık (droplet) transferi en az
seviyede olmakta ve böylelikle ZrN kaplamalar çok daha az sayıda ve küçük boyutta
droplet içermektedir. Bunun anlamı, sertliği düĢük olan metalik dropletlerin azalması
sonucu kaplamanın homojenliğinin ve dayanıklılığının artması ve büyük boyutta
dropletlerin oluĢmaması sonucu kaplama yüzey pürüzlülüğünün azalmasıdır. Bu
çalıĢmanın amacı da ZrN‟in sahip olduğu olumsuz özellikleri ortadan kaldırarak, ZrN
kaplamalara geniĢ bir pazar kullanımı sağlamaktır.
FBB yöntemiyle yapılan ZrN kaplamaların mekanik özelliklerine pulse bias voltajı,
pulse frekansı ve pulse pozitif voltaj değerinin etkilerinin incelendiği ve literatürdeki
ilk çalıĢma olan bu tezin deneysel çalıĢmalarında, öncelikle ZrN kaplamaların
kullanılan reaktif gaz (azot) kısmi basıncına bağlı optimizasyonu yapılmıĢtır. ÇeĢitli
azot kısmi basınçlarında kaplanan ZrN filmlerin çeĢitli deney yöntemleriyle, kaplama
kalınlığı, kaplama sertliği, kaplama yapıĢma (adhezyon) mukavemeti, sürtünme
katsayıları gibi temel mekanik özellikleri incelenmiĢtir. Sonuçta 8 mtorr azot kısmi
basıncında yapılan ZrN kaplamaların daha iyi mekanik özelliklere sahip olduğu
tespit edilmiĢtir.
Deneysel çalıĢmaların ikinci aĢamasında, 8 mtorr azot kısmi basıncı sabit tutularak,
taban malzemeye farklı d.c. bias voltajları (100, 200 ve 400 volt) uygulanarak d.c.
voltaj taraması yapılmıĢtır. Üretilen kaplamaların mekanik özellikleri incelenmiĢ ve
-200 V. d.c. bias voltajında üretilen kaplamaların daha iyi mekanik özelliklere sahip
olduğu gözlemlenmiĢtir.
Deneysel çalıĢmaların üçüncü aĢamasında, yine azot kısmi basıncı sabit (8 mtorr)
tutularak 100, 200 ve 400 volt unipolar (tek kutuplu) pulse voltajları kullanılarak ZrN
kaplamalar üretilmiĢ ve yapılan mekanik özellik ölçümleri, x-ıĢınları paternleri ve
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kesit mikroyapıları değerlendirilerek, en iyi
sonuçların yine 200 Volt unipolar pulse voltajıyla elde edildiği gözlemlenmiĢtir.
Ünipolar pulse voltajı uygulanarak üretilen kaplamalarda, kaplamanın mekanik
özelliklerinde d.c. voltajla üretilenlere kıyasla bir artıĢ görülmüĢ, x-ıĢını
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difraksiyonları incelendiğinde kaplama yapısının farklı düzlemlerde yönlenme
sergilediği ve SEM analizlerinde, kaplama yapısının daha yoğun olduğu tespit
edilmiĢtir.
Deneysel çalıĢmaların dördüncü aĢamasında, benzer bir voltaj tarama çalıĢması
asimetrik bipolar (çift kutuplu) pulse bias voltajlarıyla yapılmıĢtır. Ġyon enerjilerinin
artmasına bağlı olarak tane yönlenmelerinde, ünipolar pulse bias voltajıyla üretilen
kaplamalara göre, tek kristal yapıya doğru bir kayma, film yapısında yoğunlaĢma,
film bileĢimindeki azot yüzde oranında bir artıĢ ve bunlara bağlı olarak, kaplamanın
mekanik özelliklerinde (sertlik, adhezyon, kalınlık vb.) artıĢ belirlenmiĢtir. TiN
kaplamalara eĢdeğer kaplama sertliklerine ve CrN kaplamalara eĢdeğer sürtünme ve
adhezyon özelliklerine ulaĢılmıĢtır. AĢınma deneylerinde de, en yüksek aĢınma
dirençlerine asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla üretilen kaplamalarda ulaĢılmıĢtır.
En iyi sonuçlar, -200 volt bias voltajında, 50 kHz pulse frekansında, +15 volt pozitif
voltaj (Vref+) değerinde ve %80-15 pulse etkileme periyodunda (duty cycle) elde
edilmiĢtir.
Ġdeal koĢullarda üretilen ZrN kaplı numuneler, endüstriyel kullanım Ģartlarında
performans deneylerine tabi tutulmuĢ ve çeĢitli endüstriyel koĢullarda kullanılan
kesici takım ve kalıp parçalarında, özellikleri geliĢtirilmiĢ ZrN kaplamaların, TiN ve
CrN kaplamalardan 1,5-4 kat daha yüksek aĢınma direncine sahip olduğu
belirlenmiĢtir.
Elde edilen bu sonuçlara bağlı olarak, özellikleri geliĢtirilmiĢ ZrN kaplamaların hem
adhesif hem de abrazif aĢınma mekanizmalarının baskın olduğu uygulamalarda TiN
ve CrN kaplamaların yerine kullanılabileceği ve daha yüksek aĢınma ömrü
sağlayabileceği anlaĢılmıĢtır.
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INVESTIGATION
AND
OPTIMIZATION
OF
THE
COATING
PARAMETERS OF ZIRCONIUM NITRIDE THIN FILM COATING
DEPOSITED BY PHYSICAL VAPOR DEPOSITION TECHNIQUE
SUMMARY
When compared to the other Physical Vapor Deposition (PVD) coatings which are
extensively used in industry, zirconium nitride (ZrN) coating does not have a wide
application because of its relatively low hardness and low adhesion strength despite
its low friction coefficient. Its common application field is restricted to machining
soft and ductile non-ferrous metals and alloys like aluminium, copper, bronze, brass
etc. under well-cooled machining conditions.
Although the friction coefficient of a material changes due to surface roughness,
environment temperature and lubrication regime; when all the simulation conditions
are fixed, it would be a physical material property that is variable characteristically
for each material surface. The relatively low friction coefficient of the polished
surface of ZrN coating at room temperature and non-lubricated conditions against
alumina (Al2O3) enhances adhesive wear resistance of ZrN coated tools and
considerably reduces the built-up edge formation and the material loss during the
machining and forming processes respectively. Therefore ZrN coating has a
significant effect to improve the wear resistance of the tools especially used in
adhesive wear conditions. Furthermore, ZrN coating has lower surface roughness and
less macroparticle (droplet) distribution than titanium nitride (TiN) and chromium
nitride (CrN) coatings which are widely used in industry; and this feature reduces its
friction coefficient.
Due to some unfavorable properties of ZrN, its usage is restricted to machining nonferrous soft metals and alloys under low cutting forces in spite of its desirable
friction properties. The unfavorable properties of ZrN coating are relatively low
hardness and low adhesion strength.
If the hardness and adhesion strength of ZrN coating could be improved by
performing some special production processes without altering its friction properties,
it would be possible to extend its usage in new applications.
When the physical and mechanical properties of two coatings (CrN and TiN) which
are widely used in the industrial applications are examined, it can be seen that both
have sufficiently high adhesion strength; however it is observed that TiN coating has
relatively high hardness (~3100 HV) and high friction coefficient against alumina
(~0,65) and conversely CrN coating has relatively low hardness (~2400 HV) and low
friction coefficient against alumina (~0,40-0,45). Thus, CrN coating is extensively
used in applications in which adhesive wear is the dominant mechanism, such as
deep-drawing, forming, plastic and metal injection moulds and soft metal machining
tools. In contrast, because of its high hardness, TiN coatings are widely used in
applications in which abrasive wear is the dominant mechanism such as cutting dies
and punches, hobs, turning inserts and the other cutting tools used in machining
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applications of the hard ferrous metals and alloys. Wear generally does not occur due
to a single mechanism in industrial applications, such as machining and forming
processes. Total wear occurs as a combined event and all the wear mechanisms often
accompany each other. Therefore, CrN coating on a forming tool would relatively
not resist the abrasive wear effects related to its low hardness; and TiN coating on a
cutting tool would relatively not resist the adhesive wear effects related to its high
friction coefficient.
Briefly, if a coating which has both high hardness and adhesion strength and low
friction coefficient can be produced, in other words if the favorable properties of
both TiN and CrN coatings can be assemblied in a single coating, an ideal coating
which would have both adhesive and abrasive wear resistances and be extensively
applicable in industry can be produced, and since this coating can be applied in
almost all processes, wide market facility and high production flexibility can be
achieved.
ZrN might be an ideal coating for industrial applications because of its low friction
coefficient and low droplet size and distribution. Furthermore, zirconium metal has
both a higher melting temperature and lower vapor pressure than the other cathode
metals like titanium, aluminium and chromium; droplet transfer from the cathode to
the coating would be a minimal degree, so ZrN coating contains fewer and smaller
droplets than the others. As a result of droplet decrease, the durability and
homogenity of the coating increases and the surface roughness decreases. The aim of
this study is to enhance the properties of ZrN coating through the optimization of
process parameters and to expand its market usage.
In the first step of the experimental studies, ZrN coating is optimized due to reactive
gas (nitrogen) partial pressure. The basic mechanical properties such as coating
hardness, coating thickness, and adhesion strength of ZrN films deposited in various
nitrogen partial pressures are determined and compared. As a result, the coating
produced under 8 mtorr nitrogen partial pressure exhibited the best mechanical
properties.
In the second step of the experimental studies, 8 mtorr is kept constant as the
nitrogen partial pressure and d.c. voltage scan is performed by using different d.c.
bias voltages (100, 200, and 400 volts). The mechanical properties of the coatings are
investigated and it is determined that the coating produced by applying -200 volt d.c.
bias voltage has better mechanical properties than the others.
In the third step of the experimental studies, 8 mtorr nitrogen partial pressure is kept
constant and unipolar pulse bias voltage scan is performed by using different
unipolar pulse bias voltages (100,200 and 400 volts). The mechanical properties, xray difraction (XRD) analysis and scanning electron microscope (SEM) analysis of
coating microstructures are investigated. It is observed that, the best coating
properties are still obtained at -200 volt unipolar pulse bias voltage. The mechanical
properties of the coatings produced by applying unipolar pulse bias voltages become
better compared to d.c. bias voltages. Various grain growth orientations are
determined by x-ray difraction analysis and a dense film formation is observed by
scanning electron microscope analysis.
In the fourth step of the experimental studies, a similar voltage scan is performed by
applying various asymmetric bipolar pulse bias voltages. Related to the ion energy
improvement in this mode, a grain orientation close to single crystal structure, dense
film structures, enhancement in nitrogen content and improvement on the mechanical
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properties such as hardness, adhesion strength and thickness compared to unipolar
pulse bias mode are achieved. The coating hardnesses equivalent to TiN coatings and
friction and adhesion properties equivalent to CrN coatings are achieved in a single
coating. As a result of the wear simulation tests, the best wear resistance is
determined in the coating deposited by applying -200 volt asymmetric bipolar pulse
bias voltage. The best results are achieved in ZrN coatings deposited by applying
-200 volt asymmetric bipolar pulse bias voltage with 50 kHz pulse frequency, +15
volt positive voltage value and 80-15% duty cycle (80% negative voltage period,
15% positive voltage period and 5% deadtime).
The coatings deposited onto cutting tools and die accessories by using the optimized
parameters are tested in real industrial production conditions, and it is observed that
the modified ZrN coatings exhibited 1,5-4 times more wear resistance than TiN and
CrN coatings.
In conclusion, it is determined that the modified ZrN coating has higher wear
resistance than TiN and CrN coatings and it can be used in industrial applications
where both adhesive and abrasive wear mechanisms are dominant.
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1. GĠRĠġ
Fiziksel Buhar Biriktirme (FBB) yöntemleriyle üretilen sert seramik ince film
kaplamaların kullanımı, aĢınmaya maruz kalan ortamlarda kullanılan malzemelerin
dayanıklılığını arttırmak için etkili bir yöntemdir. Uygun kaplama yöntemlerinin ve
kaplama malzemelerinin seçilmesiyle, taban malzemenin kullanım ömrü ve de
ürünün ticari değeri arttırılabilir[1].
Kaplama malzemeleri arasında geçiĢ metallerinin nitrürleri üzerine, özellikle
titanyum nitrür (TiN) kaplamalar ile ilgili son on yılda oldukça geniĢ çaplı
araĢtırmalar yapılmıĢtır. Son zamanlarda zirkonyum nitrür (ZrN) kaplamalar
üzerinde de artan bir ilgi mevcuttur. ZrN filmlerin, TiN filmlere kıyasla daha düĢük
elektrik direncine ve daha yüksek korozyon direncine sahip olması, ayrıca bazı
mekanik özelliklerinin TiN filmlerden daha iyi olması, ZrN filmlerin cazibesinin
arttırmaktadır. Özellikle metal bazlı transistörlerde, üç boyutlu entegre devrelerde ve
aĢınmaya

dayanıklı

kaplama

uygulamalarında

ZrN

filmler

baĢarıyla

uygulanabilmektedir[1].
Bununla beraber, zirkonyum metalinin yüksek ergime sıcaklığı, düĢük buhar basıncı,
yüksek atomik kütlesi, yüksek bağ entalpisi ve görece düĢük iyon enerjisi sebebiyle,
ZrN filmleri biriktirmek, endüstriyel açıdan yaygın uygulama alanına sahip titanyum
nitrür (TiN) ve krom nitrür (CrN) filmlere kıyasla daha zordur[1,2] ve ZrN filmlerin
yapıĢma (adhezyon) mukavemeti TiN ve CrN kaplamalardan daha düĢük olduğu için
uygulama alanı daha kısıtlıdır ve ZrN üzerine diğer geçiĢ metal nitrürlerinden daha
az çalıĢma yapılmıĢtır[1,3].
Sert kaplama uygulamalarında, kaplama malzemelerinin taban malzeme üzerine
adhezyonu en önemli parametrelerden biridir. ZrN kaplamaların taban malzeme
üzerinde zayıf adhezyona sahip olmasının temel sebepleri, yüksek iç gerilmelere
sahip

olması

ve

taban

malzemeyle

zayıf

fiziksel

ve

kimyasal

bağlar

oluĢturmasıdır[4]. FBB proseslerindeki düĢük taban malzeme sıcaklıkları ve yüksek
oranda refrakter kaplama malzemeleri kullanımı sebebiyle yüksek iç gerilmeler

oluĢmaktadır. Ayrıca FBB prosesindeki yüksek enerjili iyon bombardımanı da
çoğunlukla iç gerilmeyi arttırıcı etkiye sahiptir. Bütün bu dezavantajlarına rağmen,
FBB prosesi refrakter malzemelerin biriktirilmesinde uygun ve endüstriyel bir
kaplama yöntemidir[4].
Bu çalıĢma, üstün tribolojik özelliklere (düĢük sürtünme katsayısı, düĢük yüzey
pürüzlülüğü ve düĢük droplet oranı vb.) sahip olmasına rağmen bazı mekanik
özelliklerinin

(adhezyon,

mikrosertlik

vb.)

yetersizliği

yüzünden,

imalat

endüstrisinde geniĢ kullanım alanı bulamayan ZrN kaplamaların mekanik
özelliklerinin geliĢtirilebilmesi için, üretim parametreleri üzerinde yapılabilecek
modifikasyonların etkilerini incelemek amacıyla yapılmıĢtır.
Bu çalıĢmada, öncelikle 1.3343 kalite yüksek hız çeliği (HSS) numuneler üzerine
biriktirilen ZrN kaplamaların çeĢitli azot kısmi gaz basınçlarında ve bias
voltajlarında optimizasyonu yapılmıĢ, yapılan tribolojik ölçümler sonucunda uygun
azot kısmi basıncı ve bias voltajı tespit edilmiĢ, bir sonraki aĢamada, kaplama
sırasında uygulanan bias voltajının tek kutuplu (ünipolar) ve asimetrik çift kutuplu
(asimetrik bipolar) özelliklerde uygulanmasıyla, üretilen kaplamaların tribolojik ve
mekanik özelliklerindeki geliĢmeler incelenmiĢ ve son aĢamada geliĢtirilen ZrN
kaplamaların imalat sektöründe kullanılan kesici takım ve kalıp parçaları üzerinde
uygulama testleri yapılarak, ZrN kaplamaların sanayide kullanılan kesici takımlar ve
kalıp parçaları yüzeylerinde, aĢınmaya dayanıklı kaplama olarak kullanılabilmesi için
endüstriyel uygulama altyapısı oluĢturulmuĢtur.
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2. FĠZĠKSEL BUHAR BĠRĠKTĠRME (FBB) YÖNTEMLERĠ
Günümüz teknolojisi, bir tek malzemeden elde edilmesi mümkün olmayan çeĢitli
özelliklerin kombinasyonuna sahip malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu amaç için
kaplama tekniklerinden faydalanılmaktadır. Yüksek teknoloji uygulamaları için
önemli kaplama yöntemleri; plazma ve termal spreyleme teknikleri, elektro
biriktirme, kimyasal buhar biriktirme (CVD) ve fiziksel buhar biriktirme (FBB)
prosesleridir5. ÇeĢitli kaplama yöntemleri ġekil 2.1'de gösterilmiĢtir.

ġekil 2.1: ÇeĢitli kaplama yöntemleri6,7.
FBB prosesleri bazı üstün özellikleri sebebiyle kaplama teknolojisinde önemli bir
yere sahiptirler. Bu özellikler Ģu Ģekilde sıralanabilir8,9:
a) FBB teknolojisiyle teorik olarak tüm metal, alaĢım, seramik ve polimer
kaplamaları elde etmek mümkündür. Yani hemen hemen her kaplama, her taban
malzeme üzerine biriktirilebilir.
b) FBB teknolojisiyle kaplamaların yanısıra; sac, folyo, boru gibi çeĢitli geometriye
sahip parçalar üzerinde biriktirilebilir.

c) Kaplamalar mükemmel yapıĢma özelliğine sahiptirler.
d) Biriktirme hız aralığı oldukça geniĢtir, yüksek hızda üretim yapılabilir.
e) Kaplama sonrası yüzey pürüzlülüğü, taban malzemenin yüzey pürüzlülüğüyle
yaklaĢık aynı olduğu için, kaplama sonrası zımparalama ve parlatma gibi yüzey
iĢlemlerine ihtiyaç duyulmaz.
f) FBB proseslerinin hiçbirinde, çevre problemlerine yol açan zehirli atıklar
oluĢmaz.
g) Kontrollü vakum ortamı ve saf kaynak malzemelerinin kullanılması nedeniyle
yüksek saflıkta birikimler elde edilir.
FBB proseslerinin uygulama alanları Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir9:
Dekoratif amaçlı uygulamalar: Oyuncaklar, takılar, gözlük çerçeveleri, saatler vb.
Optik uygulamalar: Lazer optikler, aynalar, projektör yansıtıcıları, kameraların optik
elemanları vb.
Elektrik uygulamaları: Yarı iletken parçalar, entegre devreler, kapasitörler,
rezistörler, süper iletkenler, güneĢ pilleri vb.
Tribolojik uygulamalar: Yağlayıcı filmler, kesici takımlara yapılan sert kaplamalar
vb.
Kimyasal uygulamalar: Korozyona dirençli malzemeler, gaz türbin motorları,
denizcilik uygulamaları.
2.1 FBB Prosesleri
FBB tekniği, vakum altında bulunan malzemelerin buharlaĢtırılarak veya sıçratılarak
atomların yüzeyden kopartılması ve kaplanacak olan alt malzeme yüzeyine atomsal
veya iyonik olarak biriktirilmesi esasına dayanır10. FBB prosesleri ikiye ayrılır.
Bunlar, buharlaĢtırma ve sıçratma yöntemleridir. Bu iki yöntemde de kaplanan
kütleye negatif potansiyel (Bias) uygulanması ve atomların iyonize edilmesi
durumunda yönteme iyon kaplama adı verilmektedir11. FBB yöntemleri ġekil
2.2‟de sınıflandırılmıĢtır.
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ġekil 2.2: FBB Yöntemleri[5,7,10].
2.1.1 BuharlaĢtırma
BuharlaĢtırma yöntemiyle yapılan FBB kaplamalar için gerekli olan buhar fazı, ġekil
2.2'de verildiği gibi rezistansla, indüksiyonla, elektron bombardımanıyla ve katodik
ark buharlaĢtırma yöntemleriyle elde edilir.
BuharlaĢtırma prosesi genellikle 10-5-10-6 torr vakum altında gerçekleĢtirilir. Böylece
buharlaĢtırılan atomlar bir hat boyunca çarpıĢmasız olarak taĢınır ve taban malzeme
üzerinde yoğunlaĢır. Taban malzemeye genellikle bias voltajı uygulanmaz8.
2.1.1.1 Rezistansla BuharlaĢtırma
Rezistansla buharlaĢtırma sisteminde, buhar fazının elde edileceği kaplama
malzemesi, yüksek sıcaklıklara dayanıklı refrakter potalar içine yerleĢtirilir. Sistemde
ısıtma, pota etrafına sarılmıĢ rezistanslı teller ile sağlanır10. Pota malzemesi olarak
genellikle molibden (Mo) veya tungsten (W) gibi refrakter malzemeler ya da TiB2BN gibi bir metaller arası bileĢik kullanılır. Bu yöntem Al, Cu, Ag ve Pb gibi düĢük
ergime sıcaklığına sahip malzemelerin buharlaĢtırılmasında kullanılmaktadır6.
2.1.1.2 Elektron Bombardımanıyla BuharlaĢtırma
Bir elektron kaynağı aracılığıyla sağlanan elektronların, buhar fazın elde edileceği
malzeme üzerine

yönlendirilmesi neticesinde ısıtma iĢlemi gerçekleĢtirilir.

Elektronların odaklanması kolayca yapılabildiği için, yüksek güç yoğunlukları elde
edilebilir ve yüksek ergime sıcaklığına sahip malzemeler kolayca buharlaĢtırılabilir.
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BuharlaĢtırılan malzemelerin ergime sıcaklığıyla ilgili bir kısıtlama olmadığı için, bu
yöntem gün geçtikçe daha yaygın hale gelmektedir. Yöntemde elektronlar, elektron
tabancası veya oyuk katot yöntemleriyle üretilebilirler.
Elektron tabancası yönteminde, bir flaman tel üzerinden akım geçirilerek telin
ısınması ve elektron yayması sağlanır. Elde edilen elektronlar bir manyetik alan
yardımıyla hızlandırılarak yönlendirilirler. Elektronları hızlandırmak için 6-10 kV
civarında bir potansiyel kullanılır. Oyuk katot yönteminde ise, oyuk bir silindir
içinde inert gazların kullanımıyla oluĢturulan plazma yardımıyla elektron üretimi
gerçekleĢtirilir.
2.1.1.3 Ġndüksyonla BuharlaĢtırma
Elektron ıĢınımıyla buharlaĢtırmada olduğu gibi indüksiyonla ısıtmada da, oluĢan ısı
potaya değil; direkt olarak buharlaĢtırılacak malzemeye yönelir. Bu nedenle
istenmeyen pota reaksiyonları ve pota malzemesinin buharlaĢması engellenmiĢ olur.
Bu yöntem özellikle Ti, Al gibi malzemelerin buharlaĢtırılması için uygundur6.
2.1.1.4 Katodik Ark BuharlaĢtırma
Katodik ark buharlaĢtırma tekniği genel olarak TiN gibi sert ve aĢınmaya dirençli
kaplamaların üretiminde baĢarıyla uygulanmaktadır. Tekniğin avantajları Ģu Ģekilde
sıralanabilir6,12:
a) Kaplama elemanları yüksek oranda iyonize edilebilir.
b) KarmaĢık Ģekilli parçalar üzerine yeterli homojenlikte kaplama yapılabilir.
c) Sistemde ergimiĢ bir banyo oluĢmadığı için, buharlaĢtırma kabini herhangi bir
doğrultuda; hatta baĢaĢağı bile konumlandırılabilir.
d) Basit konstrüksiyon ve basit güç kaynak üniteleri yeterlidir.
e) Katot uzun süre kullanılabilmektedir.
Yöntemin temel dezavantajı ise, kaynaktan çıkan dropletlerin, kaplamaların kalitesini
düĢüren makropartiküller oluĢturmasıdır.
Katodik ark tekniğinde; buharlaĢtırılacak olan malzeme vakum odasına katot,
kaplanacak olan taban malzeme ise anot olarak yerleĢtirilir. Proseste yüksek akım ve
düĢük voltaj ile katot üzerinde ark oluĢturulur. Bunu sağlamak için katodun ve iĢ
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gazlarının iyonizasyon potansiyeline yakın derecede düĢük deĢarj voltajları (10-30
V) ve katot yüzeyine yüksek akım (100-200 A) uygulanır. Katot yüzeyinde arkın
meydana geldiği noktalarda, sıcaklık çok yüksek (yaklaĢık 2500C) değerlere ulaĢır
ve katodun bu noktaları hemen buharlaĢır. Katot üzerinde arkın oluĢtuğu noktalar
sabit değildir ve hızla yer değiĢtirirler. Böylece katodun homojen olarak
buharlaĢması sağlanır. OluĢan buhar fazı, katodun önündeki yüksek elektron
yoğunluğuna sahip bölgede (1020 m-3) çarpıĢmalar sonucu iyonize olurlar ve oluĢan
iyonlar hızla taĢınırlar. Katodik ark buharlaĢtırma sisteminin taslağı ġekil 2.3'te
gösterilmiĢtir10,11,12.

ġekil 2.3: Katodik ark FBB sistemi13.
Katodik ark buharlaĢtırma prosesi; metalik partiküllerin yaklaĢık %100 seviyesinde
iyonizasyonu, yayılan iyonların yüksek kinetik enerjiye (40-100 eV) sahip olması ve
yüksek buharlaĢtırma verimi gibi önemli avantajlara sahiptir12. Katodik ark
yöntemiyle üretilen filmler uygun mikroyapıya ve çok yüksek yapıĢma özelliğine
sahiptirler. Bu yöntemle yapılan kaplamalarda, kritik yükler 100 N'a ulaĢabilir; yani
filmin taban malzemeye adhezyonu çok iyidir12.
Katodik ark buharlaĢtırma prosesinde, katot üzerinde ark oluĢumunun bilgisayar
simülasyonu ġekil 2.4‟te gösterilmiĢtir.
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Katot

Katot

Katot

Katot

Katot

ġekil 2.4: Katot üzerinde elektrik arkı oluĢumunun ve katot buharlaĢmasının
bilgisayar simülasyonu[14].
Yöntemin en önemli dezavantajı, film yapısında makropartiküllerin oluĢmasıdır.
Makropartiküllerin oluĢma sebebi, katot üzerinde arkın oluĢtuğu noktalarda aĢırı
ısınmanın meydana gelmesi sonucu "droplet" adı verilen büyük sıvı kütlelerin de
iyonlarla beraber taban malzeme yüzeyine taĢınmasıdır. Makropartikül oluĢumunu
engellemek için kullanılan yöntemlerden biri; katotların arkalarına kuvvetli
mıknatıslar yerleĢtirmektir. Böylece yüklü iyonlar tercihli olarak katoda yönelmekte,
yüksüz makropartiküller ise oluĢan manyetik alandan etkilenmemektedir. Böylelikle
hem filmin birikme hızı artmakta, hem de film yüzeyine daha az sayıda
makropartikül birikmektedir10.
ÇeĢitli biriktirme parametrelerinin, yapıdaki makropartikül sayısı üzerine etkileri
konusunda Tai, Koh ve Akari 5 tarafından kapsamlı çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Makropartikül sayısını etkileyen en önemli biriktirme parametrelerinin ark akımı,
biriktirme süresi, kaynak-taban malzeme arası mesafe, azot kısmi basıncı ve taban
malzemenin bias voltajı olduğu belirlenmiĢtir.
Ayrıca kaplama sonrası yüzey pürüzlülüğü ile makropartikül sayısı arasında bir iliĢki
belirlenmiĢ olup, kaplama sonrası yüzey pürüzlülüğündeki artıĢın miktarı, yapıdaki
makropartikül sayısıyla doğru orantılıdır5.
2.1.2 Sıçratma Tekniği
Sıçratma prosesinde pozitif inert gaz iyonları (genellikle argon), hedef malzemeyi
bombardıman ederler ve atom gruplarını yerinden oynatırlar. Buhar fazına geçen
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atom grupları, taban malzeme üzerine biriktirilir. Sıçratma yönteminin en önemli
avantajı; farklı buhar basınçlarına, dolayısıyla farklı buharlaĢma hızlarına sahip
alaĢımların, bileĢimleri değiĢmeksizin baĢarıyla biriktirilebilmesidir6,8. Yöntemin
diğer bir avantajı, film yapısına makropartiküllerin girme olasılığının düĢük
olmasıdır. Sıçratma iĢleminin taslağı ġekil 2.5'te gösterilmiĢtir.
Sıçratma

iĢleminde

iyon

kaynağı

olarak

iyon

tabancası

veya

plazma

kullanılmaktadır. Prosesin mekanizması ġekil 2.6'da gösterilmiĢtir.
Sıçratma teknikleri üçe ayrılır. Bunlar diyot, triyot ve manyetik sıçratma
prosesleridir. Manyetik sıçratma, son yıllarda geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir. Bu
yöntemle hem biriktirme hızında artıĢ sağlanmıĢ, hem de metre karelerce
büyüklükteki taban malzeme yüzeylerine homojen biriktirme yapılması mümkün
hale gelmiĢtir. Ayrıca manyetik ve triyot sıçratma yöntemleriyle, taban malzeme
içermeyen, sadece kaplama malzemesinden oluĢan Ģekiller üretmek de mümkündür.
Ancak sıçratmanın proses maliyeti, buharlaĢtırma yöntemine göre 3-10 kat daha
yüksektir8.

ġekil 2.5: Sıçratma FBB sistemi5.
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ġekil 2.6: Sıçratma mekanizması5.
2.2 FBB Yöntemleriyle Üretilen ÇeĢitli Kaplamalar
Belli baĢlı sert seramik film kaplamaların çeĢitleri, fiziksel özellikleri, takım aĢınma
karekteristikleri üzerindeki etkisi ve kullanım alanları aĢağıda belirtilmiĢtir[15,16].
2.2.1 Titanyum Nitrür (TiN)
Dünyada aĢınmaya karĢı yapılan kaplamaların baĢında TiN (titanyum nitrür)
gelmektedir. Bu kaplamanın avantajları ve özellikleri Ģöyle sıralanabilir.
-Yüksek sertliği (2800-3100 HV) ve düĢük ısıl geçirgenliği nedeniyle talaĢın takıma
ısı transferini engeller ve takımın ısınarak, yumuĢamasını önler. Krater oluĢumunu
ve serbest yüzey aĢınmasını minimuma indirir. Bu sebep ile kesme ve ilerleme
hızları %20 kadar arttırılabilir.
-Kimyasal stabilitesi yüksek bir malzeme olduğundan iĢ parçasına yapıĢmaz,
kayganlık özellikleri yükselir. Kesme anında uç birikintilerinin büyümesini
engelleyerek iĢ parçası yüzeyinin temiz çıkmasını sağlar.
-Sürtünme katsayısı düĢük olduğu için kesme ve sürtünme kuvvetleri azalır ve buna
bağlı olarak takımın ısınmasını önleyerek plastik deformasyonu geciktirir.
-Kimyasal reaksiyonlara girmediğinden iĢ parçasının çalıĢma yüzeyleri daha uzun
süre aktif kalır. Özellikle paslanmaz çelik iĢ parçalarında takımdan, iĢ parçasına
demir tranferi olmadığı için paslanmayı önler.
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-Kaplama yüzeye mükemmel yapıĢtığından sıvama kenarlarında ve kesici
kenarlarda kaplama dökülmesi olmaz. Yüksek tonajlı preslerde dahi yüzeyden
dökülmezler.
-Kalınlığı 1-4 m arasında olduğunda takımların toleranslarını değiĢtirmezler.
Kaplama sonrası ilave bir iĢlem gerektirmeden takım kullanılır.
-Ġnce film olduklarından ısıl genleĢme katsayıları takımların ısıl genleĢme
katsayılarını alırlar. Bu nedenle ısıl genleĢme ve eğilme ile takım yüzeyinden
dökülmezler.
-Renkleri takımlarından farklı olması nedeniyle takımın aĢınma miktarı kolaylıkla
görülebilir.
TiN kaplama takımların, kalıpların, ve diğer makina elemanlarının aĢınmalarını
engellemesine karĢın her türlü aĢınma probleminin çözümü değildir. FBB teknikleri
ile daha baĢka bir çok metal ve metal bileĢiği kaplama yapmak mümkündür. Bu
kaplamaların TiN‟ün fiziksel özelliklerini taĢıması yanı sıra ayrıca ilave değiĢik
özelliklere de sahiptirler.
2.2.2 Titanyum Alüminyum Nitrür, (Ti,A1)N
TiN kaplamaya alüminyum ilavesi ile sert tabakanın sertliğinin daha da
artırılmasının (3600 HV) yanı sıra, kaplamanın oksitlenmeye karĢı mukavemeti
artar. Bu kaplama ile kesici takımlarda yüksek kesme hızlarında TiN‟e oranla daha
iyi verim elde edilmektedir. Kaplama tabakasının özellikleri aluminyum katkı
miktarına göre değiĢmektedir. Alüminyum oranı yükseldikçe kaplamanın sertliğinin
yanı sıra yüzey pürüzlülüğü de artmaktadır. Bu katkı miktarı takım cinsine göre
belli bir sınıra kadar arttırılmalıdır. Sürekli kesme iĢlemlerin de kaplama yüzeyinde
oluĢan Al2O3 tabakası nedeniyle düĢük ısı iletkenliği özelliğini almakta ve kesici
takımın daha az ısınmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kesici takım üzerine
transfer olan ısı miktarı azalmaktadır. Bu da kesici takımın daha yüksek kesme
hızlarında çalıĢtırılmasını sağlamaktadır.
Özellikle sürekli talaĢ kaldıran takımlarda TiN kaplamaya göre %70 oranında
yüksek ömür elde edilmektedir. (TiAl)N kaplamalar çok katlı (Multilayer) olarak da
yapılmakta ve yüksek performans sağlanmaktadır.
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2.2.3 Krom Nitrür (CrN)
Kağıt, tekstil, plastik ve metal enjeksiyon endüstrisinde olduğu gibi abrasif
aĢındırıcı etkiler mevcut ise kaplama kalınlığı önem kazanır. TiN kaplamaların
kalınlıkları 5 m üstüne çıktığı zaman iç gerilimler artmaktadır. Bu nedenle
kalınlıkları maksimum 5-7 m kalınlığa kadar yapılabilmektedir. CrN iç
gerilimlerin düĢük olması nedeniyle 10 m kalınlığa kadar çıkabilmektedir.
Sertlikleri 2400-2800 HV arasındadır. Yüzey kaliteleri yüzey pürüzlülüğü TiN
tabakadan daha iyidir. 700 C‟ye kadar olan çalıĢma sıcaklıklarında stabilitesini
kaybetmez. Kimyasal kararlılığı TiN kaplamadan daha yüksektir, asitik ve bazik
ortamlarda

kesinlikle

çözünme

göstermezler.

CrN

tabakaların

tutunma

mukavemetleri düĢük sıcaklıklarda TiN‟e oranla daha düĢüktür. Bunun yanında
abrasif

aĢınmaya

karĢı

yüksek

mukavemet

gösterdiklerinden

ve

kalın

kaplanabildiklerinde TiN‟e göre daha iyi korozyon mukavemeti gösterirler.
Özellikle,
-Sıvama kalıplarında,
-Prinç, bakır ve demir boruların imlatında kullanılan çekme matrislerinde,
-Metal enjeksiyon kalıplarında,
-Plastik ve kağıt sanayinde kullanılan bıçak ve makaslarda,
kullanılmakta ve yüksek performans vermektedir.
2.2.4 Titanyum Karbonitrür (TiCN)
Metal nitrür yapıya karbon eklendiğinde sertliği yükselir. Bu nedenle değiĢik
uygulamalarda karbonitrür sert seramik filmler baĢarı ile kullanılırlar. Bunların
baĢında TiCN sert seramik filmler gelmektedir. Bu tabakalar karbon içeren gazların
kaplama sırasında azot gazı ile birlikte vakum ortamına gönderilmesi ile elde
edilirler. C/N oranı tabakanın özelliğini belirler.
TiCN sert seramik filmlerin sertlikleri 3500 HV değerine kadar çıkar. Yüzey
pürüzlülükleri ve sürtünme katsayıları TiN‟e göre daha düĢüktür. Bu avantajlarına
karĢın, ısıl iletkenliklerinin TiN‟e ve (TiAl)N‟e göre daha yüksek olması
dezavantajdır.
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TiCN sert seramik filmler yüksek hızda çalıĢan ve kesikli talaĢ çıkartan takımlarda
yüksek performans

sağlarlar. Özelikle parmak frezelerde diğer

kaplama

çeĢitlerinden daha iyi sonuçlar vermektedirler[15,16].
2.2.5 Zirkonyum Nitrür (ZrN)
ZrN kaplamalar endüstriyel alanda yaygın uygulaması olan diğer FBB kaplamalar ile
kıyaslandığında, düĢük sürtünme katsayısına (~0,4) ve yüksek sertliğe (2500-2700
HV) sahip olmakla birlikte, ve kötü adhezyon (yapıĢma) mukavemeti sebebiyle
yaygın uygulama alanına sahip değildir. Genel kullanım alanı demir dıĢı yumuĢak
metal ve alaĢımların (alüminyum, bakır, bronz, prinç vb.) iyi soğutmalı ortamlarda
kesilmesi

ve

kaplamaların

talaĢlı

Ģekillendirilmesi

özellikleri

Bölüm-6‟da
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prosesleriyle
detaylı

kısıtlıdır[1,2,3,4].
olarak

ZrN

incelenecektir.

3. ĠNCE FĠLMLERĠN ÇEKĠRDEKLENME VE BÜYÜME
MEKANĠZMALARI
Atomik film büyümesi, bir yüzey üzerinde hareketli atomların (adatomlar), yüzeye
yoğuĢmasının bir sonucudur. FBB prosesiyle üretilen bir filmin özellikleri 4 etkene
bağımlıdır ve bu etkenler film büyümesini ve özelliklerini etkiler[17].


Taban

malzeme

yüzey

koĢulları;

örneğin

yüzey

morfolojisi

(pürüzlülük, inklüzyonlar, istenmeyen partiküller vb.), yüzey kimyası
(yüzey bileĢimi, yüzey temizliği), yüzeydeki kılcal çatlaklar, gaz salma,
tercihli çekirdeklenme merkezleri ve yüzey kararlılığı.


Biriktirme

iĢleminin

detayları

ve

sistem

geometrisi;

örneğin

adatomların geliĢ açısı, taban malzeme sıcaklığı, biriktirme hızı,
kirletici gazlar ve iyon bombardımanı.


Taban malzeme yüzeyinde film büyüme detayları; örneğin adatomların
yüzeydeki hareketliliği, çekirdeklenme, arayüzey oluĢumu, arayüzey
çatlağı oluĢumu, büyüyen filme enerji giriĢi, iyon bombardımanı,
filmin büyüme yapısı, biriktirme ortamıyla reaksiyon, biriktirme
sırasında film ve arayüzey özelliklerindeki değiĢimler.



Biriktirme iĢlemi sonrası meydana gelen reaksiyonlar; ortamla film
yüzeyinin reaksiyonu, ısıl ve mekanik çevrimler, korozyon, arayüzeyin
bozulması, yumuĢak yüzeylerin deformasyonu, kaplama üzerine
kaplama.

Ġnce filmlerin biriktirilmesi altı alt adımda gerçekleĢir:


Birinci adımda, yüzeye ulaĢan atom ve moleküller yüzeye bağlanır
(Adsorpsiyon).



Ġkinci adımda, film yapısına girmeden önce yüzey üzerinde belli bir mesafe
yayınır (Difüzyon).



Üçüncü adımda, yüzeye adsorbe olan atomlar birbirleriyle ve yüzeyle
reaksiyona girerler ve bunun sonucunda yüzeyle ve birbirleriyle bağ
oluĢtururlar.



Dördüncü adımda, film malzemesi yüzeyle kaynaĢır. Bu ilk kaynaĢmaya
çekirdeklenme adı verilir.



BeĢinci adımda, film büyümesi meydana gelir.



Altıncı adımda, film ile taban malzeme arasında difüzyona bağlı bir etkileĢim
meydana gelir. Böylelikle film tabakası ile taban malzeme arasında kuvvetli
yapıĢma (adhezyon) elde edilir.

Bu adımların tümü enerjiye gereksinim duymaktadır. Kaplama iĢlemine enerji
verilmesi çekirdeklenme reaksiyonlarını kolaylaĢtırmakta ve daha iyi bir film
yapısının oluĢmasını sağlamaktadır[18].
3.1 Adsorpsiyon (YoğuĢma)
Vakum ortamda yüzeye çarpan atomlar ya hemen geri sıçrar, ya belli bir kalma
süresi sonunda geri buharlaĢır, ya da yüzeye yoğuĢur (adsorbe olur). Yüzeye adsorbe
olan atomların, toplam çarpan atom sayısına oranı “bağlanma katsayısı” olarak
isimlendirilir. Eğer atomlar yüzeyle hemen reaksiyona girmezlerse, yoğuĢma öncesi
yüzey üzerinde belli bir derecede yüzey hareketliliğine sahip olacaklardır. Yüzey
üzerindeki hareketli atomlar “adatom” olarak isimlendirilir. Geri buharlaĢma olayı,
adatom ile yüzey arasındaki bağ enerjisinin, yüzey sıcaklığının ve hareketli atomların
hareket enerjisinin bir fonksiyonudur[17,19].
Adsorpsiyon genellikle latis atom boĢluğunu ve yüzey kristalografisini değiĢtiren
yüzeyin yeniden yapılanması, yüzey latis deformasyonu ve latis enerji boĢalması ile
birlikte oluĢur.
Buhar fazında yüzeye ulaĢan bir atom, yüzey atomlarıyla etkileĢime girer ve
yüzeyden birkaç atom mesafede bir çekim kuvveti oluĢur. YaklaĢan atom yoğuĢmak
için ġekil 3.1‟de ve ġekil 3.2‟de gösterilen potansiyel enerji çukuruna çekilir. Bu
durumda atom, çukurun en dibine doğru hızlanırken, hızla artan bir oranda bir itme
kuvveti oluĢur. Buna çekirdeğin karĢılıklı itilmesi yol açar. Eğer atomun
momentumu, bu etkileĢim sırasında yüzeye yeteri kadar dağılırsa, atom yüzey
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boyunca hareket edebilmesine rağmen, geri itildiğinde potansiyel enerji çukurundan
dıĢarı çıkamayacaktır. Bu atom, fiziksel adsorpsiyon adı verilen zayıf bir adsorpsiyon
kuvvetiyle yüzeye tutunmuĢtur. Genel olarak, bir atom yüzeye tutunmaksızın geri
yansısa bile, çok kısa bir süre için yüzeye yerleĢir. Fiziksel adsorpsiyon ile yüzeye
bağlanmıĢ bir molekül, çok düĢük taban malzeme sıcaklıkları haricinde yüzeyde
hareketlidir ve yüzey atomik merkezleri arasında bir difüzyon gerçekleĢir[17,18,19].
Isıl enerji dağılımının sonunda, ya yeterli enerji kazanarak geri buharlaĢır veya yüzey
atomlarıyla daha kuvvetli bir etkileĢime girerek kimyasal bağlar oluĢturur. Buna
kimyasal adsorpsiyon adı verilir. Kimyasal adsorpsiyondaki bağ kuvvetleri, fiziksel
adsorpsiyondan çok daha yüksektir.

ġekil 3.1: BuharlaĢma ve yoğuĢma için potansiyel enerji diyagramı[18].
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POTANSĠYEL ENERJĠ
ġekil 3.2: Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyonun mesafeye ve atomlar arası etkileĢim
potansiyeline bağlı değiĢimi[20].
ġekil 3.3‟te Y2 gaz molekülü yüzeye adsorbe olmakta, sonra bileĢenlerine ayrıĢarak
iki tane Y atomu halinde kimyasal adsorpsiyon meydana gelmektedir. ġekil 3.3‟te
moleküler mesafe-Potansiyel enerji diyagramı verilmiĢtir. Gaz fazında iki atomlu bir
molekülün, termodinamik denge durumunda potansiyel enerjisi (Ep) sıfır olarak
kabul edilmiĢtir. Bu Y2 gazının Y bileĢenlerine parçalanmasıyla, Y atomu potansiyel
enerji çukurundan çıkıp “c” eğrisini takip eder ve kabaca Y2(g) → 2Y(g) dönüĢüm ısısı
olan ΔfH değerine karĢılık gelen, çok daha yüksek bir Ep değerinin oluĢmasını
sağlar. Bu yüksek Ep değeri sebebiyle, Y gazı için “a” ve “c” eğrileri, pozitif
potansiyel enerji değerinde kesiĢirler. Bunun anlamı, Y2 gazının bileĢenlerine
ayrıĢarak kimyasal adsorpsiyon oluĢturması için üstesinden gelmek zorunda olduğu
bir Ea aktivasyon enerjisinin mevcut olmasıdır. Daha derin bir fiziksel adsorpsiyon
çukuru (b) için, kimyasal adsorpsiyonun gerçekleĢmesi bir aktivasyon enerjisine (Ea)
ihtiyaç duymaz, ancak yine de bir bariyer vardır. Era, Erb ve Ea değerleri, fiziksel
adsorpsiyon ve yüzeydeki bağların derecesiyle belirlenir[18].
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ġekil 3.3: Enerjiye bağlı tipik adsorpsiyon modeli[18].
Yüzeye gelen buharın yeterince yüksek Ep değerine sahip olması halinde, “c” eğrisi
takip edilir ve fiziksel adsorpsiyon olmaksızın, doğrudan kimyasal adsorpsiyon
meydana gelir. FBB kaplama iĢleminin yüksek enerjili olmasının temel avantajı,
yeterli enerjinin sağlanması sonucunda, gelen atomların Ea engelini aĢarak doğrudan
kimyasal adsorpsiyon gerçekleĢtirmeleridir. Diğer bir deyiĢle, gelen moleküller film
oluĢturmak için derhal yüzeyle reaksiyona girerler; yani enerji destekli bir iĢlem,
yüzeye ulaĢan atomların kinetik enerjilerini arttırarak gerekli aktivasyon enerjisini
sağlar.
Fiziksel adsorpsiyon sonucu “a” veya “b” eğrisinin potansiyel enerji çukuruna düĢen
atomlar, ya Era veya Erb engelinin üstesinden gelerek kimyasal adsorpsiyon
oluĢturabilir; ya da kabaca Eda veya Edb olarak simgelenen fiziksel adsorpsiyon
ısısını aĢarak geri buharlaĢabilir. Bu iki reaksiyon arasındaki oran, kimyasal
adsorpsiyon oluĢma hızını ve buna bağlı olarak temel film oluĢum mekanizmasını
açıklamaktadır.
Kimyasal adsorpsiyonun oluĢum hızı Weinberg tarafından aĢağıdaki Ģekilde
verilmiĢtir:
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(3.1)

Burada Rr kimyasal adsorpsiyon hızı, Ji moleküler çarpma akımı (mc/cm2.sn), Kr
reaksiyon sabiti (1/sn), kd geri buharlaĢma sabiti, α malzeme sabiti, Er reaksiyon
enerjisi, Ed geri buharlaĢma enerjisi, Ts taban malzeme yüzey sıcaklığı ve R bir
sabittir.
Rr değeri, filmin bozulmasına ve geri buharlaĢmasına yol açacak kadar yüksek
olmayan Ts sıcaklıklarında, film biriktirme hızının göstergesidir. (Er-Ed)
eksponansiyel enerji terimi azaldıkça, Rr değeri artar. Bu terim pozitif ise, ġekil
3.3‟te “a” eğrisinde gösterildiği biçimde, kimyasal adsorpsiyon için bir aktivasyon
enerjisi (Ea) mevcuttur. Burada Ea = Era-Eda >0 eĢitliği geçerlidir. Eğer Ea yeterince
yüksekse, Er-Ed terimini azaltmak için Ts sıcaklığı arttırılmadıkça film
biriktirilemeyecektir. Diğer yandan, kimyasal adsorpsiyonun gerçekleĢmesi için
aktivasyon enerjisine ihtiyaç duyulmadığı durumlarda (“b” eğrisi gibi), Biriktirme
hızı (Rr) değeri artan taban malzeme sıcaklığı (Ts) ile azalır. Yani biriktirme hızı,
yüzey enerjisine bağlı olarak taban malzeme sıcaklığından iki yönlü olarak etkilenir.
Örneğin CVD yöntemiyle silan gazından silisyum film biriktirilmesi iĢlemi düĢük
sıcaklıklarda yapılamaz ve yüksek taban malzeme sıcaklıklarına ihtiyaç duyar; ama
taban malzeme sıcaklığı çok yükseltilirse, silisyum geri buharlaĢmaya baĢlar ve film
birikmesi durur[18]. Çelik üzerine kadmiyum biriktirme iĢleminde de, 200 ºC‟nin
üzerindeki taban malzeme yüzey sıcaklıklarında kadmiyumun tamamı geri
buharlaĢır; daha düĢük sıcaklıklarda ise film oluĢur[1]. Yani ancak kimyasal
reaksiyonun aktivasyonu ile geri buharlaĢması arasındaki Ts platosunda biriktirme
iĢlemi baĢarılabilir. Bu durum ġekil 3.4‟te gösterilmiĢtir[18,19].
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Büyüme
ġekil 3.4: Adsorpsiyonun taban malzeme sıcaklığıyla değiĢimi ve iĢlem platosu[19].
Kimyasal

adsorpsiyonun

tamamlanmasından

sonra

gerçekleĢecek

olan

çekirdeklenme, tüm yüzey bölgelerinin kinetiğiyle ilgili karmaĢık bir modeldir.
Çekirdeklenmede, sadece çekirdeklenme merkezi olarak nitelenen belli bazı aktif
taban malzeme yüzey merkezleri üzerinde film birikme hızı sıfırdan büyüktür.
Çekirdeklenme merkezlerini oluĢturabilmek için birkaç yöntem mevcuttur. Kuvvetli
bağlara sahip, uygun bir çekirdeklenme prosesinin baĢarılabilmesi için, oluĢan öncü
bağların birbirleriyle değil, taban malzeme yüzeyiyle bağ yapma eğilimi fazla
olmalıdır. Öncü bağların, yüzey yerine birbirleriyle bağ yapma eğilimi yüksek
olduğunda, homojen olmayan filmler meydana gelir. Bu gibi durumlarda, atomların
taban malzemeye kimyasal bağlar yapması için gerekli aktivasyon enerjisi çok
yüksektir; çünkü taban malzeme atomlarının arasındaki bağ mukavemeti çok
yüksektir. Sonuç olarak, böyle bir durumda biriktirilen film atomları fiziksel
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adsorpsiyon durumunda kalır ve eğer diğer adsorbe olan atomlarla karĢılaĢıp bağ
oluĢturarak bir çekirdek oluĢturamazlarsa, buradan kolaylıkla geri buharlaĢabilirler.
OluĢan çekirdek, kütle malzeme gibi davranmaya yetecek kadar büyürse, taban
malzeme sıcaklığı yeterince düĢük olduğu sürece çekirdek buharlaĢmayacaktır.
Taban malzeme sıcaklığının çok düĢük seviyede olması durumunda ise bu taban
malzemeler üzerinde istenmeyen, “benekli” tabir edilen bir film yapısı oluĢacaktır.
Bu yapı, çekirdek oluĢumunun meydana gelmediği boĢ bölgelerle ayrılmıĢ olan
adacıklardan oluĢmuĢtur[18,19].
Birçok durumda, iyon bombardımanı, iyon kaplama yöntemi gibi yüksek enerjili
teknikler, adsorbe olan atomlar ve taban malzeme arasındaki bağ kuvvetini
arttırmaktadır. Bu da, hem çekirdeklenmeyi hem de taban malzeme üzerine film
adhezyonunu arttırmaktadır. Bu tekniklerle, yüzey üzerinde aktif çekirdeklenme
merkezlerinin oluĢturulması sonucu, adsorpsiyon kolaylaĢmaktadır.
3.2 Yüzey Difüzyonu
Yüzey difüzyonu, yüzeye adsorbe olan atomların birbirlerini ve en aktif yüzey
merkezlerini bulmalarını sağladığından, film yapısı için son derece önemli bir
etkendir[18].
Atomların difüzyon hızlarının artması, atom hareketliliğini artırarak çok sayıda
çekirdek

oluĢumuna

neden

olacaktır.

Çekirdek

yoğunluğundaki

artıĢ

bu

çekirdeklerden büyüyen kolonların kalınlığını etkilemektedir. Difüzyon hızının
azalması ile yüzeye adsorplanan atomların hareketliliği azalacağından adsorbe
olduğu bölgelerde çekirdeklenmeye çalıĢacak ve böylece oldukça düzensiz bir film
yapısı meydana gelecektir[21].
Bir atomun yüzey üzerindeki hareketliliği atomun enerjisine, atom-yüzey
etkileĢimine (kimyasal bağ oluĢumu) ve yüzey sıcaklığına bağlıdır. Yüzey üzerindeki
hareketlilik yüzey kimyasına ve kristalografisine bağlı değiĢebilir. Bir yüzeyin farklı
kristalografik düzlemleri farklı serbest yüzey enerjilerine sahiptir ve bu da yüzey
difüzyonunu etkiler.Örneğin Yüzey Merkezli Kübik (YMK) metallerde (111)
düzleminin serbest yüzey enerjisi (100) düzleminden daha azdır ve adatomların
yüzey hareketliliği (111) düzleminde (100) düzlemine göre daha yüksektir. Bunun
anlamı, farklı adatom yoğuĢma oranlarında, farklı kristalografik düzlemlerde
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büyümenin gerçekleĢmesidir. Adatom yüzey hareketliliği, kaplama sırasında düĢük
enerjili iyon bombardımanı ile arttırılabilir[17].
Yüzey difüzyonunu açıklamak için ġekil 3.5 kullanılabilir. ġekil 3.3‟te yüzeydeki
potansiyel enerji çukurlarında bulunan atomlar ve moleküller gösterilmiĢ, ancak
yüzeyden “x” konumu boyunca çukurun derinliğinin değiĢimi göz önüne
alınmamıĢtır. ġekil 3.5a‟da yüzey merkezleri arasındaki Es yüksekliğinin dalgalı
olduğu görülür. Engelin tepe noktası, yüzey merkezleri arasındaki geçiĢ konumu
olarak isimlendirilir. ġekil 3.5b‟de bu dalgalanmaya sebep olan tipik adsorpsiyon
konumu gösterilmiĢtir. Yüzey difüzyonu için, atomlar ve yüzey merkezleri
arasındaki bağların kırılması, atomun komĢu yüzey merkezine hareket ederek orada
yeni bağlar oluĢturması gereklidir. Bu proses, kimyasal reaksiyonun temel Ģeklidir;
çünkü geçiĢ fazı boyunca atomların hareketi sırasında, tüm reaksiyonlar bağların
kısmen kırılması ve kısmi ürün bağlarının oluĢması prensibine dayanır.

ġekil 3.5: Potansiyel enerji ve yüzeydeki konuma bağlı yüzey difüzyonu[18].
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ġekil 3.5a‟da görüldüğü gibi, 1. bölgede bulunan bir atomun, geçiĢ konumuna doğru
a mesafesi boyunca hareket edebilmesi için, bir engelin aĢılması gereklidir. Bunun
formüle edilebilmesi için, ġekil 3.5a‟da gösterilen ilk adsorpsiyon konumu (ns) ile
nihai konum (ns*) arasındaki potansiyel enerji farkının aĢılmasına ihtiyaç vardır. Isıl
enerjiye eĢlik eden her tür kinetik enerji için, tüm enerji seviyelerinin toplamı “Z”
terimiyle ifade edildiğinde, iki durum arasındaki potansiyel enerji oranı aĢağıdaki
gibi bir bağıntı ile ifade edilebilir:
ns

*

*



ns

*

Zr .Zv .Zt

*

.e

 Es / RT

(3.2)

Zr .Zv .Zt

Burada r, v ve t terimleri sırasıyla çevrime, titreĢime ve nakile bağlı kinetik enerjileri
temsil eder. Serbest adsorpsiyon hareketinde Zr* = Zr olduğu için, Zr*/Zr = 1‟dir ve
ihmal edilebilir.
Zv için aĢağıdaki bağıntı geliĢtirilmiĢtir:
Zv 

1
1 e

(3.3)

 h . v / k B .T

Burada Zv titreĢim enerjisi, h Boltzman sabiti, v frekans, kB bir reaksiyon sabiti ve T
sıcaklıktır. kB.T > h.v koĢulunda Zv değeri kB.T / h.v değerine eĢit olmaktadır; bu
durumda aĢağıdaki eĢitlik yazılabilir:
 k .T   Es / RT
*
 Es / RT
n s  n s . B .e
 n s .v .e
h



(3.4)

Buradan, a mesafesi boyunca yüzey difüzyon hızı da aĢağıdaki bağıtıyla
gösterilebilir:
R s  n s .v .e

 Es / RT

(3.5)

Yani yüzey difüzyon hızı, artan sıcaklık (T) ve azalan difüzyon aktivasyon enerjisi
(Es) ile ekponansiyel olarak artmaktadır. Es değeri, her zaman için ġekil 3.3‟teki geri
buharlaĢma aktivasyon enerjisinden (Ed veya Ec) çok daha düĢüktür; çünkü
difüzyonda bağlar kısmen kırılmaktadır, geri buharlaĢmada ise bağlar tamamen
kırılarak ayrılır. Ayrıca burada, Es/Ec oranı da önemlidir. Bu oran azaldığında
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yüksek sıcaklık değerlerinde yüzey difüzyonu eğilimi, arttığında ise yüksek
sıcaklıklarda geri buharlaĢma eğilimi artmaktadır. Atomların titreĢim frekansı da
yüzey difüzyon hızını arttırmaktadır.
Genel olarak geri buharlaĢma enerjisinin hemen altında, en yüksek yüzey difüzyon
hızına ve en yüksek film kalitesine ulaĢılır. Çünkü, yüksek yüzey difüzyonu, daha
homojen, yoğun ve kristalografik hataları daha düĢük olan filmlerin elde edilmesini
sağlar[18].
3.3 Çekirdeklenme
3.3.1 Çekirdek OluĢumu
Buhar biriktirme yöntemleriyle elde edilen bütün filmlerin yapıları, temel olarak
çekirdeklenme prosesleriyle kontrol edilir[5].
Film oluĢumunun ilk aĢamalarında, yeterli sayıda buhar atomu veya molekülü
yüzeye yoğuĢur ve taban malzeme üzerinde kalıcı olarak bulunabileceği bölgeler
oluĢtururlar. Buna çekirdeklenme adı verilir. Bir sonraki aĢamada, oluĢan çekirdekler
yayılarak birbirleriyle kaynaĢırlar. Bu kaynaĢma devam ettikçe,

adacıklar

birbirlerine bağlanırlar ve aralardaki boĢluklar film malzemesi tarafından doldurulur.
Sonuçta, boĢluk içermeyen sürekli bir film yapısı oluĢur[20].
Atomlar enerji kaybederek ve diğer atomlara bağlanarak yüzeye adsorbe olurlar.
Bunlar enerjilerini taban malzeme yüzey atomlarıyla kimyasal reaksiyona girerek,
tercihli çekirdeklenme merkezleri bularak (latis hataları, empüriteler vb.), diğer
yüzey atomlarıyla ve diğer adsorbe olmuĢ atomlarla çarpıĢarak kaybederler[17].
Adsorbe olan atomlar (adatomlar) yüzey ile atom atoma kimyasal bağ oluĢturmak
için reaksiyona girerler. Eğer atom atoma etkileĢim kuvvetli ise, yüzey hareketliliği
düĢüktür ve her yüzey atomu bir çekirdeklenme merkezi olarak davranır. Eğer
adatomlar ve yüzey arasında oluĢan kimyasal bağlar kuvvetli ise, bu olaya kimyasal
adsorpsiyon adı verilir.
Eğer adatom-yüzey etkileĢimi zayıfsa, adatomlar yüksek yüzey hareketliliğine sahip
olacak ve tercihli çekirdeklenme merkezlerine yoğuĢacaklardır. Bu bölgelerde daha
kuvvetli bağlar oluĢmaktadır. Tercihli çekirdeklenme merkezleri yüzey pürüzleri ve
yüzey çizikleri gibi hatalı bölgeler, nokta hataları ve tane sınırları gibi yüzey latis
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hataları, yüzeydeki yabancı atomlar veya yüzey üzerindeki farklı kimyaya ve
kristalografiye sahip bölgeler olabilir.
Örneğin tek kristal NaCl veya KCl üzerinde altın biriktirildiğinde, klivaj düzlemleri
tercihli çekirdeklenme merkezleri olarak davranırlar[17].
Latis hataları da tercihli çekirdeklenme merkezleri olarak davranabilirler.
Hareketli adatomlar, diğer yüzey atomlarıyla çarpıĢarak çekirdeklenebilir. Bu yüzden
çekirdeklenme yoğunluğu, biriktirme hızına bağlıdır. Örneğin kurĢun üzerine gümüĢ
biriktirildiğinde 0,1 nm/dak. biriktirme hızında gümüĢün tamamı geri buharlaĢırken,
10 nm/dak. biriktirme hızında gümüĢün tamamı yüzeye yoğuĢur[17].
3.3.2 Çekirdeklenme Kinetiği
Çekirdeklenme kinetiği incelendiğinde, serbest enerji değiĢiminin (ΔG) maksimum
olduğu noktadaki çekirdek yarıçapı, kritik çekirdek yarıçapı (r*) olarak adlandırılır
ve bundan daha küçük yarıçaptaki çekirdekler derhal bozulur; daha büyük boyuttaki
çekirdekler ise kararlıdır ve büyüme eğilimindedir.
Buna bağlı olarak aĢağıdaki eĢitlikler elde edilir[18]:

r* 

2
 RT

V
 mc

f

 16 

. .
 3 

G* 

(3.6)

  P 
.n 

 P 
  v 

  RT
 
  V mc

3
f

  P 
.n 

  P 
  v 

(3.7)

2

Burada;
ΔG* : Çekirdeklenme için gerekli enerji eĢiği
γf : Film yüzey enerjisi
T : °K cinsinden sıcaklık
Vmc : Molar hacim
P : Buhar basıncı
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Pv : Doyma buhar basıncıdır.
r > r* durumunda, çekirdek kararlı ve büyüme eğiliminde olduğundan, bu çekirdeği
meydana getirmek için gerekli adatom reaksiyonları geri dönüĢümsüzdür; yani
çekirdekler hızla kaynaĢarak sürekli bir film yapısı oluĢtururlar.
r < r* durumunda ise, çekirdek parçalanma eğiliminde olduğu için, reaksiyon geri
dönüĢümlüdür. r* ve ΔG* bağıntıları incelendiğinde, kritik çekirdek çapının ve
çekirdeklenme için gerekli enerji eĢiğinin bazı parametrelere bağımlı olduğu
anlaĢılmaktadır. Molar hacmin artıĢı r* ve ΔG* değerlerini arttırırken, sıcaklığın ve
doyma buhar basıncının artması r* ve ΔG* değerlerini azaltır.
Klasik çekirdeklenme kinetiği, çekirdeklenme enerjisi ve çekirdek yarıçapına bağlı
olarak ġekil 3.6‟da bir grafik halinde verilmiĢtir. OluĢan çekirdeklerin yüzey
üzerinde hareketli olması ve birbirleriyle kısa sürede kaynaĢması da çekirdeklenme
için önemlidir. Bunun için, iyon enerjisinin ve sıcaklığın, yüzey difüzyonunu
sağlayacak kadar yüksek olması gereklidir.

ġekil 3.6: Klasik çekirdeklenme davranıĢı[18].
3.3.3 Çekirdek Büyümesi
Gaz fazındaki atomlar yüzeye R hızıyla çarpmakta veya yüzeye adsorbe olmakta ya
da yüzeyden yansımaktadır. Yüzeye adsorbe olan atomlar yüzeyde belli bir mesafeye
kadar difüze olabilir veya yeniden buharlaĢabilir. Adsorpsiyon süresi ve difüzyon
mesafesi, difüzyon ve desorpsiyon (yüzeyden ayrılma) aktivasyon enerjilerine
bağlıdır. Çok düĢük yüzeye çarpma hızlarında çekirdeklenme ve film oluĢumu
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meydana gelmez. Yüksek çarpma hızlarında kararlı ve yarı kararlı atom demetleri
oluĢabilir ve difüze olan atomların bağlanması sonucunda büyüyebilir. Yüksek
çarpma hızlarında oluĢan kritik çekirdek çok küçüktür; sadece 2-3 atomdan meydana
gelir. Çekirdeklenme hızı terimi, kararlı çekirdeğin oluĢma hızı olarak tanımlanır.
Çekirdeğin büyümesi; çekirdekçiklerin karĢılıklı teması, kaynaĢması ve kompakt bir
film oluĢturması sonucu meydana gelir. Çekirdeklenmenin atomik teorisinde,
difüzyon aktivasyon enerjileri ile film-film ve film-taban malzeme atomları
arasındaki bağlanma enerjileri büyük öneme sahiptir. Yüzeye biriktirilen atomlar için
üç tip bağ enerjisi gözönüne alınmalıdır:
1) Taban malzemeye adsorpsiyon enerjisi (Ea)
2) Biriktirilen atomların üst katmanındaki adsorpsiyon enerjisi (Ea').
3) Adsorbe olan iki atom arasındaki bağ enerjisi (E2).
Bu model yardımıyla, farklı biriktirme koĢulları için çekirdeklenme ve büyüme
modları elde edilebilir. DüĢük taban malzeme sıcaklığı ve yüksek çarpma hızları
(R/N02.D1) için, çarpan atomlar ilk yoğuĢtukları bölgeye bağlanır ve bunun
sonucunda oldukça düzensiz bir film yapısı meydana gelir. Bu durum ġekil 3.7a'da
gösterilmiĢtir. Burada R çarpma hızı, N0 taban malzeme yüzeyindeki muhtemel
bölge sayısı, D ise yüzey difüzyon katsayısıdır[5,22].

ġekil 3.7: Çekirdeklenme türleri[5,22].
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Daha yüksek sıcaklık ve düĢük biriktirme hızlarında (R/N02.D<1) ve taban malzeme
üzerinde yüksek bir adsorpsiyon enerjisi mevcut olması durumunda (Ea >Ea') atomik
katmanlar oluĢur. Ġkinci katmandaki atomlar desorpsiyon eğilimindedir (ġekil 3.7b).
Ayrıca tabaka sayısı arttıkça Ea' azalır. Bu kuvvetli atom-taban malzeme bağı Frankvan der Merwe modeli olarak isimlendirilir.
Atomların bağ enerjilerinin, adsorpsiyon enerjisinden daha yüksek olması
durumunda (E2 >Ea'), ilk tabakanın üzerinde adacıklar oluĢur. Atomlar üst
katmanlardan hızla desorbe olurlar ve böylece film kalınlığı çok düĢük seviyede
kalır; bir kristal kütlesi oluĢmaz. Bu filmler kararlı bir mikroyapıya sahip değillerdir.
Bu durum Stranski-Krastanov modeli olarak adlandırılır (ġekil 3.7c).
Atomlar arasındaki bağ enerjisi, taban malzeme üzerine adsorpsiyon enerjisinden
daha yüksek ise (E2 >Ea), baĢlangıç itibariyle üç boyutlu çekirdek oluĢur. Film
oluĢumu, adacığın bütünüyle büyümesi Ģeklinde gerçekleĢir. Bu durum genel olarak,
yalıtkan taban malzemeler üzerine metalik filmlerin biriktirilmesi sırasında
gerçekleĢir. Film yüzeyinden atomların desorbe olup olmamasına bağlı olarak, tam
ya da kısmi yoğunlaĢma meydana gelir (ġekil 3.7d ve e). Çekirdeğin kritik boyutu,
E2 bağ enerjisiyle iliĢkilidir. E2 değeri yükseldikçe kritik boyut azalır. Çok yüksek E2
değerlerinde, kritik boyut tek atom bile olabilir (Volmer-Weber modeli).
Ea ve E2 değerlerinin çok düĢük olması durumunda adsorpsiyon meydana gelmez ve
bunun sonucunda çok düzgün bir yüzeyde çekirdeklenme de oluĢmaz. Yüzeyde
hatalı bölgeler mevcutsa, bu bölgeler daha yüksek adsorpsiyon enerjisine sahip
oldukları için çekirdeklenme merkezleri olarak davranırlar (ġekil 3.7f)[5].
3.3.4 Çekirdek Büyüme Modelleri
Çekirdek büyümesi, adatomların doğrudan çekirdeğe çarpması veya yüzey üzerinden
çekirdeğe difüzyonu sonucu adatomların çekirdek tarafından toplanmasıyla
gerçekleĢir. Biriktirilen atomlar ile taban malzeme arasındaki etkileĢime bağlı olarak
3 farklı tipte çekirdeklenme mekanizması mevcuttur[17,20,23].
1-

Ada büyümesi (Volmer-Weber modeli)

2-

Tabaka büyümesi (Frank van der Merwe modeli)

3-

Tabaka+Ada büyümesi (Stranski-Karastanov modeli) olarak isimlendirilir.

Bu modeller ġekil 3.8‟de gösterilmiĢtir[17,20,23].
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ġekil 3.8: Çekirdek büyüme modelleri[20].
Ada büyümesi, taban malzeme yüzeyinde çekirdeklenmenin meydana gelmesi ve
oluĢan çekirdeklerin üç boyutlu adacıklar halinde büyümesiyle gerçekleĢir. Bu
büyüme modeli, biriktirilen atom ya da moleküllerin birbirleriyle yaptığı bağların,
taban malzeme ile yaptıkları bağlardan daha kuvvetli olması durumunda meydana
gelir. Özellikle oksit taban malzemeler üzerine biriktirilen metal ve yarı iletken
filmlerde bu büyüme modeli gözlenir[5,17,18,20,23].
Tabaka büyümesi modelinde ise, en küçük kararlı çekirdeğin büyümesi, taban
malzeme boyunca iki boyutlu olarak gerçekleĢir ve sonuçta film tüm taban malzeme
yüzeyini düzlemsel olarak sarar. Bu büyüme modelinde, atomların taban malzemeyle
yaptığı bağlar, birbirleriyle yaptıkları bağlardan daha kuvvetlidir. Oldukça kuvvetli
bağlanmıĢ ilk katmanın üzerini, daha zayıf bağlı ikinci katman kapatır. Yarı iletken
filmlerin, tek kristal eĢ eksenli büyümesi, bu büyüme modelinin en önemli
örneğidir[5,17,18,20,23].
Tabaka+Ada veya Stanski-Krastanov büyüme mekanizması, önceki iki modelin
birleĢimidir. Bu modelde bir veya birkaç tabakanın oluĢumundan sonra, ada
büyümesi meydana gelir. Bu büyüme modeli, metal-metal ve metal-yarı iletken
sistemlerinde oldukça yaygındır[20]. Stranski-Krastanov mekanizması özellikle,
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düĢük sıcaklıkta yüzey hareketliliğinin düĢük olduğu durumlarda metal üzerine metal
biriktirmede yaygın olarak gözlenir. Bu büyüme tipleri için koĢullar genel olarak
termodinamik ve yüzey enerjisi bulgularına göre açıklanır[5,17,23].
Çekirdek temel olarak yüzeyde yanal (ıslatarak) veya dikey büyüyerek sürekli bir
film oluĢturabilir. Çekirdeklenme yoğunluğu yüksek olduğunda veya ıslatma tipi
(yanal) büyüme gerçekleĢtiğinde, daha az miktarda malzeme ile sürekli bir film
oluĢturulabilir. Çekirdeklerin büyümesi ve kaynaĢması sırasında arayüzeyde
boĢluklar ve yapısal süreksizlikler oluĢabilir. Özellikle çekirdek ile taban malzeme
arasında kimyasal etkileĢim yoksa dikey büyüme gerçekleĢir.
Çekirdeklenen atomlar ile taban malzeme arasında düĢük seviyede kimyasal
etkileĢimin olduğu durumlarda, çekirdekler adacıklar halinde büyüyerek sürekli film
oluĢtururlar. Çekirdeklerin kaynaĢması, çekirdeğin sıcaklığı atomik difüzyonun ve
yeniden düzenlenmelerin olmasına yetecek kadar yüksek olduğunda gerçekleĢir.
KaynaĢma, kolonsal büyümenin ve filmde yüksek kalıntı gerilmelerin mevcut olduğu
durumlarda artar.
Eğer adatomlar ve taban malzeme arasında kuvvetli kimyasal etkileĢim varsa; ancak
difüzyon az ise, filmin kristalografik yönlenmesi, taban malzemenin kristalografik
yönlenmesinden

etkilenir.

Buna

eĢ

eksenli

(epitaxial)

verilir[5,17,18,20,21,23].
Tabaka büyümesinin simülasyonu ġekil 3.9‟da gösterilmiĢtir.
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büyüme

adı

ġekil 3.9: Tabaka büyümesinin çekirdeklenme ve büyüme simülasyonu[24].
3.3.5 Yüzey Enerjisinin Etkisi
Çekirdeklenme olayı, yüzey enerjisiyle yakından iliĢkilidir. Yüzey enerjisi, adsorbe
olan atomların birbirlerini çekmesi sonucu oluĢur. Yüzeyin oluĢumu, taban malzeme
yüzeyinin üst katmanındaki moleküler temasın ortadan kaldırılması; yani bağların
kırılması sonucunda olur ve enerjiye ihtiyaç duyar. Adsorbe olan atomların
arasındaki hareketi arttırmak için, toplam yüzey enerjisinin en aza indirilmesi
gereklidir. Ġnce film büyümesinde, yüzey enerjisi (γ) değiĢkendir. γ değeri yüzeyden,
kimyasal bileĢimden, kristalografik yönlenmeden, atomik yeniden oluĢumlardan ve
atomik ölçekte pürüzlülükten etkilenir. Örneğin YMK kafes sisteminde, (111)
düzlemi en sıkı paketli düzlemdir ve bu düzlemde yüzeye zayıf bağlı doymamıĢ
bağların sayısı diğer düzlemlerden daha azdır. Bu nedenle, YMK kafes sisteminde
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(111) düzlemi en düĢük yüzey enerjisine sahiptir. Farklı kristal yapıları için, düĢük
yüzey enerjili düzlemler Tablo 3.1‟de verilmiĢtir.
Tablo 3.1: ÇeĢitli kafes sistemleri için düĢük yüzey enerji düzlemleri[18].
Kafes Sistemi

DüĢük Yüzey
Enerjili Düzlem

HMK

(110)

YMK

(111)

SPH

(0001)

NaCl Tipi

(100)

Elmas

(111)

Bir taban malzeme yüzeyine yapılan biriktirme iĢleminde, çekirdeklenme davranıĢı
taban malzemenin yüzey enerjisinden kuvvetle etkilenir. Burada taban malzeme
yüzey enerjisi (γs), taban malzeme-film arayüzey enerjisi (γi) ve film serbest yüzey
enerjisi (γf) terimleri kullanılarak bir modelleme yapılabilir. Yeterli oranda yüzey
difüzyonu olduğu varsayıldığında, biriktirilen film malzemesi yüzeyde yeniden
düzenlenerek, yüzey enerjisini en aza indirebilir. Eğer yüzey difüzyonu yetersizse,
her film atomu bulunduğu yere yapıĢır ve düzensiz film büyümesi gerçekleĢir.
Yeterli yüzey difüzyonu olması durumunda, düĢük yüzey enerjisi sebebiyle film
yüzeye yayılır ve yüzeyi “ıslatır”. Bu durum aĢağıdaki bağıntıda gösterilmiĢtir:
γ f + γi < γs

(3.8)

Yani, ıslatılmıĢ taban malzeme için toplam yüzey enerjisi, çıplak taban malzeme
yüzeyinin enerjisinden daha düĢüktür. Bunun sonucunda, atomik tabakaların
büyümesi ile meydana gelen Frank van der Merwe (Tabaka Büyümesi) modeli
gerçekleĢir. Bu model ġekil 3.8 ve ġekil 3.9‟da gösterilmiĢtir. Bu büyüme modelinin
gerçekleĢmesi için, film ve taban malzeme arasında, γi değerini azaltmaya yetecek
kadar kuvvetli bağların oluĢması gereklidir. Böyle bir bağlanma olmadığında,
aĢağıdaki bağıntıda verilen durum gerçekleĢir:
γ f + γi > γs

(3.9)
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Bu durumda, filmin taban malzeme yüzeyinde yayılması, toplam yüzey enerjisini
arttıracaktır. Böylece, yetersiz taban malzeme-film bağının oluĢması sebebiyle, film
taban malzeme yüzeyini ıslatamaz ve büyüme üç boyutlu adacıklar Ģeklinde
gerçekleĢir (Volmer-Weber modeli).
Stranski-Karastanov (Tabaka+Ada Büyümesi) modelinde ise, biriktirme iĢlemi
sırasında yüzey enerjisindeki değiĢimler sonucu bir veya birkaç atomik tabakadan
sonra, tabaka büyümesinden ada büyümesine dönüĢüm meydana gelir.
Genel olarak, bir büyüme modelinin etkinlik kazanması, γi değerine bağlıdır. γi
azaldıkça tabaka büyümesi, γi arttıkça ada büyümesi etkinlik kazanır. Film-taban
malzeme bağının kuvvetlenmesiyle γi azalır. Örneğin kaplama ara tabakaları veya
iyon bombardımanı ve iyon kaplama gibi yüksek enerjili teknikler kullanıldığında,
film ile taban malzeme arasındaki bağ aktivasyon enerjisi kolayca aĢılır ve bunun
sonucunda γi azalır. Özellikle yüksek enerjili tekniklerin kullanılması, film yapısının
modifiye edilmesinde çok etkilidir[18].
3.3.6 Çekirdeklenme Yoğunluğu
Genel olarak, birim alandaki çekirdek sayısının veya çekirdeklenme yoğunluğunun,
düĢük kalınlıkta tüm yüzeyi tamamen kapatacak ve yüzeyle iyi temas sağlayacak
yoğun bir film oluĢumu için yüksek olması gereklidir. Çekirdeklenme yoğunluğu ve
büyüme davranıĢı, taban malzeme yüzeyinin faz dağılımı ve kristalografik
yönlenmesine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Çekirdeklenme yoğunluğunun ve film
büyüme davranıĢının değiĢimi film özelliklerinde değiĢimlere yol açmaktadır.
Taban malzeme yüzeyine biriktirilen atomların çekirdeklenme yoğunluğu farklı
yollarla modifiye edilebilir[17].


Biriktirme sıcaklığının değiĢtirilmesi: Sıcaklık arttırıldığında yüzeyle
reaksiyon ve yüzey hareketliliği artar. Sıcaklıkta azalma ise yüzey
hareketliliğini azaltır.



Biriktirme hızını (veya plazma enerjisini) arttırma, adatomların
çarpıĢma olasılığını arttırır.



Yüzey kimyası değiĢtirilerek (örneğin yüzeyi temizleme) yüzey daha
reaktif hale getirilebilir.
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Yüzey üzerinde latis hataları gibi elveriĢli çekirdeklenme merkezleri
oluĢturmak. Yüksek enerjili iyon bombardımanı ile veya yüzeyi
pürüzlendirerek latis hataları oluĢturulabilir.

3.4 Film Büyümesi
Film büyümesi, biriktirilen atomların sürekli çekirdeklenmesi ile gerçekleĢir. Film
büyümesi ve çekirdeklenme tipi; film yoğunluğu, yüzey alanı, yüzey yapısı ve tane
boyutu gibi bir çok film özelliğini belirler. Film büyümesini etkileyen önemli
faktörler[17]:


Taban malzeme yüzey pürüzlülüğü



Yüzey sıcaklığı



Adatomların yüzey hareketliliği



Geometrik gölgeleme etkisi (GeliĢ açısı etkisi)



Biriktirme iĢlemi sırasında kütle transferi ve boĢluk oluĢumu.

Yüzey yapıları çok düzgünden (cam yüzeyi gibi), çok pürüzlüye (sinterlenmiĢ
malzeme yüzeyi) kadar geniĢ bir aralıkta değiĢir. Genel olarak film büyümesi
sırasında yüzey pürüzlülüğü artar; çünkü bazı bölgeler ve kristalografik düzlemler
diğerlerinden daha hızlı büyür. Yüzey pürüzlülüğü homojen olmayabilir ve bazı
bölgelerde çizikler, yapıĢmıĢ partiküller vb. olabilir. Bunlar bu bölgelerdeki film
özelliklerinde değiĢimlere yol açar[17].
Film büyümesinde de, çekirdek büyümesiyle aynı mekanizmalar etkindir. Bu
nedenle, film büyümesi mekanizması, yüzey enerjisiyle yakından iliĢkilidir. Yani;
γ f + γi > γs durumunda ada büyümesi,
γ f + γi < γs durumunda tabaka büyümesi,
BaĢlangıçta γ f + γi < γs , birkaç tabaka sonra γ f + γi > γs olduğunda ise tabaka+ada
büyümesine bağlı olarak film büyümesi baskın hale gelir[20].
Metal-yarı iletken sistemlerinde genel olarak γs > γf‟dir. Eğer latis parametreleri
arasındaki fark %10‟dan küçük ise tabaka büyümesi, %10‟dan büyükse tabaka+ada
büyümesi etkin hale gelir[20].
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Yüzey enerji oranına ve latis uyumuna bağlı, film büyüme rejiminin değiĢimi ġekil
3.10‟da verilmiĢtir.

ġekil 3.10: Yüzey enerji oranına ve latis uyumuna bağlı film büyüme rejimleri[20].
Burada film büyüme rejimini etkileyen diğer unsurlar, taban malzeme sıcaklığı ve
biriktirme hızıdır. Genel olarak taban malzeme sıcaklığının artması ve biriktirme
hızının azalması ile yüzey difüzyonu artmakta; bunun sonucunda oluĢan çekirdekler
hızla birbirleriyle kaynaĢarak, atomik katmanlar oluĢturma eğilimine girmektedir
(Tabaka büyümesi- Frank van der Merwe modeli). Diğer yandan, düĢük taban
malzeme sıcaklığı ve yüksek biriktirme hızlarında, atomlar düzensiz bir Ģekilde
yüzeye yapıĢmakta ve çok sayıda küçük çekirdeğin geliĢigüzel büyümesi ile düzensiz
bir film yapısı meydana gelmektedir[5,22].
3.4.1 Yapısal Zon Modelleri
Buhar fazındaki atomların yoğuĢması prosesinde, yüzeye gelen ve adsorbe olan
adatomlar, film yüzeyinde geri buharlaĢana veya düĢük enerjili latis merkezleri
tarafından yakalanana kadar difüzyon gerçekleĢtirirler. Son olarak, bağlanan atomlar
kütle difüzyon hareketleriyle, latiste denge konumuna ulaĢırlar[20].
Film yapısı yapısal zon modelleriyle açıklanabilir. Yapısal zon modelleri ilk olarak
vakumda yapılan kaplamalar için 1969 yılında Movchan-Demchishin tarafından
modellenmiĢtir. Daha sonra Thornton tarafından geliĢtirilmiĢ ve daha sonra Meissier
tarafından nokta hatalarının ve boĢlukların kaynaĢmasını da içerecek Ģekilde
modifiye edilmiĢtir[17,20].
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ġekil 3.11‟de, farklı Ts/Tm oranlarında (Ts:

°K cinsinden biriktirme iĢlemi

sırasındaki film sıcaklığı, Tm: °K cinsinden filmin ergime sıcaklığıdır) oluĢan 3
farklı yapısal zon modeli gösterilmiĢtir[25].

ġekil 3.11: Movchan ve Demchishin‟in yapısal zon modeli[5,17,20,25].
Zon-1 yapısı (Ts/Tm<0,3), lifli tanelerden oluĢan ve çok sayıda latis hatası ve
gözenekli tane sınırı içeren ince taneli bir yapıdır. Bu yapı, düĢük adatom
hareketliliğine ve gölgeleme etkisine bağlı olarak, biriktirme sırasında tanelerin
sürekli çekirdeklenmesi sonucu oluĢur. Yüzeye gelen film atomları, yüzeye çarpma
noktalarına yapıĢırlar ve yapıĢtıkları noktalarda hareketsiz kalırlar25. Kristalitler
birbirleriyle temas halinde değildir. Aralarında birkaç yüz angstrom geniĢliğinde
boĢluklar vardır. Bu nedenle yapıda porözite miktarı fazla ve yapının yoğunluğu
düĢüktür. Ayrıca yapıda dislokasyon yoğunluğu ve artık gerilme miktarı da
yüksektir5.
Zon-2 yapısı (0,3≤Ts/Tm<0,5), homojen kolonsal tanelerden oluĢur. Ts/Tm‟nin
artmasıyla, tane boyutu artar. Yapının, yüzey difüzyonu mekanizmalarıyla oluĢtuğu
kabul edilir. Zon-2 yapısı da, yüksek oranda traĢlı üst yüzeylere sahip olması
sebebiyle düzgündür ama daha mat görünümlüdür. Zon-3 yapısında (Ts/Tm≥0,5),
kolonsal tanelerin geniĢliği kütle difüzyonu ve yeniden kristalleĢme ile artar. Bu
taneler bazen eĢ eksenli olarak adlandırılır.
Thornton, bu zon yapısı sınıflandırmasını geniĢletmiĢtir. Bu modelde zon-1 ve zon-2
arasına bir zon-T yapısı eklenmiĢtir. Zon-T yapısı, yoğun düzende lifli tanelerden
oluĢur ve boĢluk miktarı azdır. Zon-T yapısına sahip filmler, daha yoğun ve zon-1 ve
zon-2‟ye göre daha düzgün yüzey yapısına sahiptirler. Filmin tane boyutundaki
azalma ve film yoğunluğundaki artıĢ, iyon bombardımanı ile kolaylaĢtırılır[25].
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Movchan ve Demchishin'in modeli, saf metallerin biriktirilmesi üzerine yapılan
çalıĢmalar sonucu elde edilmiĢtir ve Thornton'un modelindeki geçiĢ zonunu (Zon-T)
kapsamamaktadır. Zon-T, saf metallerin biriktirilmesi sırasında belirgin olarak
oluĢmaz; kompleks alaĢımların ve refrakter bileĢiklerin biriktirilmesi sırasında net bir
Ģekilde gözlenebilir[5].
Zon yapılarının kesitten görünümleri ġekil 3.12‟de gösterilmiĢtir.

ġekil 3.12: ÇeĢitli zon yapılarının kesit görünümleri[20].
Messier, zon-1 ile zon-T sınırının lineer olmadığını ve uygulanan taban malzeme
bias voltajına bağlı olarak değiĢtiğini bulmuĢtur. Bombardıman enerjisi arttığında,
zon-T‟nin geniĢliği artmaktadır; zon-1‟in ise geniĢliği azalmaktadır. Bu model ġekil
3.13‟te gösterilmiĢtir5,17,20,25. ġekilden görüldüğü gibi, biriktirme sırasında
yüksek bias voltajı uygulanması ve atomların iyonize edilmesi durumunda Zon-1
yapısının oluĢma aralığı önemli oranda daralmaktadır. Bu olay Ģu Ģekilde
açıklanabilir; bias voltajı uygulanması durumunda buharlaĢan atomların kinetik
enerjilerinde önemli bir artıĢ meydana gelmektedir. Ayrıca oluĢan iyon
bombardımanı yüzeye biriken atomların hareketliliğini ve çekirdeklenme hızını
arttırmaktadır[5].
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ġekil 3.13: Ġyon bombardımanının ve sıcaklığın zon yapılarına etkisi[25].
3.4.2 Film Büyümesinin Bilgisayar Simülasyonları
Ġnce filmlerin fiziksel yapısı, büyüme sırasında adatomların hareketliliği ile
iliĢkilidir. Adatom enerjisinin kaynakları; ısıl, iyon bombardımanı veya kimyasal
destekli hareketliliktir.
Film büyümesi için Monte Carlo ve Moleküler Dinamik bilgisayar simülasyonları
kullanılmaktadır. Farklı taban malzeme sıcaklıklarında, nikel filmlerin iki boyutlu
büyüme modeli ġekil 3.14‟te gösterilmiĢtir. Ts/Tm‟nin artmasıyla, adatomların
gölgelenmiĢ bölgelere göçü artmakta ve bunun sonucunda büyüme sırasında boĢluk
miktarı azalmaktadır[25].
Ġyon bombardımanı ve iyon kaplama teknikleriyle, iyonların taban malzeme
yüzeyine ulaĢma enerjileri arttırıldığında da aynı sebeplerden dolayı büyüme
sırasında boĢluk miktarı azalmakta ve film yoğunluğu artmaktadır. Taban malzemeye
ulaĢan iyonların enerjisine bağlı olarak, film büyümesinin iki boyutlu moleküler
dinamik simülasyonları ġekil 3.15‟te gösterilmiĢtir.
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T=350 ˚K

T=420 ˚K

T=450 ˚K

T=350 ˚K

T=420 ˚K

T=440 ˚K

T=460 ˚K

ġekil 3.14: Taban malzeme sıcaklığının film büyümesine etkisi[18,25].

Et/Ec = 0,02

Et/Ec = 0,5

Et/Ec = 1,5

ġekil 3.15: Ġyon enerjisi artıĢının film büyümesine etkisi[18].
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3.5 Film Büyümesinin GeliĢtirilmesi
3.5.1 Taban Malzeme Yüzey Yapısı
Taban malzemenin yüzey pürüzlülüğü film özellikleri üzerinde önemli etkiye
sahiptir. Eğer taban malzeme yüzey yapısı kontrol edilmezse, film büyümesi ve
filmden beklenen özellikler farklılıklar gösterebilir. Genel olarak, parlatılmıĢ düz
yüzeylere biriktirilen filmler, pürüzlü yüzeylere biriktirilen filmlere kıyasla kütlesel
özelliklerine daha yakındır.
3.5.2 GeliĢ Açısı
Ġyon akıĢının geliĢ açısı sistem geometrisine, buharlaĢtırma kaynağına, taĢıyıcı
tasarımına ve taĢıyıcı hareketine bağlıdır. Genel olarak, iyonların geliĢ açısı yüzeye
dik olduğunda film yoğunluğu artar ve kütlesel değerlere yaklaĢır.
3.5.3 Biriktirme ĠĢlemi Sırasında Çekirdeklenmenin Düzenlenmesi
Reaktif biriktirme iĢlemlerinde gaz kısmi basıncının büyüme, yapı, yüzey ve film
özellikleri üzerine etkisi vardır. Yüksek kısmi gaz basınçlarında yüzey hareketliliği
azalır ve yüksek biriktirme sıcaklıklarında bile kolonsal yapı oluĢumuna yol açar.
3.5.4 Yüksek Enerjili Ġyon Bombardımanı
FBB proseslerinde, atomik boyutta yüksek enerjili partiküller ile bombardıman
yapılması film özelliklerini etkiler. Bu yüksek enerjili biriktirme iĢlemine “iyon
kaplama” adı verilir ve bu bombardıman iĢlemi, film büyümesi üzerinde önemli
etkilere sahiptir. Bombardıman iĢlemi sürekli veya periyodik olabilir.
Bombardımanın etkileri:


Ġkincil elektronların oluĢumu



Bazı yüksek enerjili partiküllerin geri yansıması



Yüzeye yakın bölgede atomsal yer değiĢtirmelerin olması



Yüzey atomlarının sıçratılması



Yüzeyin ısıtılması



Atomların latis konumlarından ayrılması sonucu latis hatalarının oluĢturulması



Bombardıman yapılan iyonların latis boĢluklarında tutulması
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Atomların latis içine doldurulması (Bunun sonucunda basma gerilmesi oluĢur)



Ġyonların yüzeyin altına aĢılanması (implantasyon)



Yüzeyin kimyasal reaktifliğinin değiĢtirilmesi

Ġyon bombardımanı sırasında, taban malzeme yüzeyinde gerçekleĢen mekanizmalar
ġekil 3.16‟da gösterilmiĢtir.

ġekil 3.16: Ġyon bombardımanı sırasında, taban malzeme yüzeyinde gerçekleĢen
mekanizmalar[17].
Yüksek enerjili partikül bombardımanıyla büyüyen bir filmde, yüzeyde ve yüzeye
yakın bölgede sürekli olarak iyon gömülmesi meydana gelir ve büyüyen film içinde
bombardıman etkileri oluĢur.
Bombardıman enerjisinin çoğu yüzeye yakın bölgede harcanır ve ısıya dönüĢür.
Isıtma, film oluĢumu sırasında difüzyon ve gerilim boĢalması gibi yüzey
hareketlerine yol açabilir. Filmin ısıl iletkenliği düĢükse, film büyümesi sırasında
kalınlık arttıkça yüzeyde ısınma meydana gelir.
Film büyümesi sırasında partikül bombardımanı “atomik darbeleme” etkilerine sebep
olur. Yüzey atomları darbeye maruz kalır ve yüzey bölgesinde latis arayer
merkezlerini ve boĢlukları doldurur. Bunun sonucunda filmde yoğunlaĢma meydana
gelir ve filmin basma gerilmeleri artar. YoğunlaĢma filmde bir takım özellikleri
değiĢtirir. Partikül bombardımanı tipik olarak filmin tane boyutunu azaltır; ancak
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bombardıman sırasında fazla ısınma meydana gelirse tane büyümesine yol açabilir.
Bombardıman ayrıca film malzemesinin sıçratılmasına ve yeniden biriktirilmesine
sebep olur. Böylelikle gevĢek bağlı atomsal yapılar uzaklaĢtırılarak filmde
yoğunlaĢma sağlanır. Bombardıman ayrıca yüzeyin temizlenmesini de sağlar[17].
3.5.4.1 Ġyon Bombardımanının Film Mikroyapısına ve Tercihli Yönlenmeye
Etkileri
Ġyon bombardımanı, film mikroyapısı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Artan iyon
enerjisiyle:
1-

Gözenekli kolon sınırları yoğunlaĢır

2-

Yüzeyde hatalar oluĢturulur

3-

Yüzeyde oluĢan hatalar, yeniden çekirdeklenme hızını arttırır

Ġyon enerjisi değeri; iyon türünün, iyon akım yoğunluğunun, basıncın ve biriktirme
sıcaklığının bir fonksiyonudur. Ġyon enerjisinin artmasıyla:
1-

Artan adatom hareketliliği ve artan iyonlaĢma oranı. Bunun sonucu artan film
yoğunluğu[20,25].

2-

Ġyon bombardımanının yol açtığı yüzey hataları üzerinde artan yeniden
çekirdeklenme ve tane boyutunun küçülmesi[25].

3-

Adatom hareketliliğinin aĢırı artması durumunda oluĢan tane büyümesi[25].

4-

Yüksek iyon enerjilerinde, film yapısındaki boĢluklar kapatıldığı için, çekme
iç gerilmeleri azalır[20].

Ġyon bombardımanının diğer bir etkisi, film kristalografisini değiĢtirmesidir. Örneğin
iyon kaplama yöntemiyle biriktirilen TiN filmlerde, filmin tercihli kristalografik
yönlenmesi, iyon enerjisi arttığında (111) düzleminden, (200) düzlemine
değiĢmiĢtir[20,25]. Çok yüksek iyon enerjilerinde, yine (111) yönlenmesi tercihli
hale gelmiĢtir[20].
3.5.5 Latis Hataları ve BoĢluklar
Latis hataları; atom boĢlukları, atom kümeleri ve dislokasyonlar gibi latis
düzensizlikleridir. BoĢluklar, yoğunluk gibi film özelliklerini etkilerler. Latis
hataları, film büyümesi sırasında tüm latis konumlarını doldurmayan atomlar
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tarafından oluĢturulur. Filmdeki latis hataları elektriksel iletkenliği de etkiler. Genel
olarak, yüksek hata yoğunlukları, zayıf elektriksel iletkenliğe yol açar.
Biriktirme iĢlemi sırasında hata yoğunluğu, bombardıman enerjisine bağlıdır. Latis
hatalarının sayısı baĢlangıçta bombardıman enerjisiyle azalır, 200 eV‟un üzerindeki
değerlerde artar.
3.5.6 Film Yoğunluğu
Film yoğunluğu; elektrik direnci, kırma indeksi, mekanik deformasyon gibi bazı film
özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir. DüĢük sıcaklıklarda ve iyon bombardımanı
yapılmayan koĢullar altında biriktirilen filmin yapısı geometrik etkilerle belirlenir;
partiküllerin geliĢ açısı film yoğunluğu üzerinde önemli etkiye sahip olur.
Bombardıman koĢullarında, implantasyon, geri sıçrama, sıçratma ve yeniden
kaplama, artan çekirdek yoğunluğu ve adatomların artan yüzey hareketliliği filmin
yoğunluğunu arttırıcı ve film özelliklerini düzenleyici etkiye sahiptir. Yüksek enerjili
partikül bombardımanı, filmin yüzeyi tamamen kapatması özelliğini de geliĢtirir ve
biriktirilen filmdeki gözenekleri azaltır. Bu artan yoğunluk ve geliĢmiĢ yüzey
kapatma etkisi, daha iyi korozyon direnci, artan sertlik, azalan elektrik direnci gibi
istenilen film özelliklerine ulaĢılmasına yardımcı olur[17].
3.5.7 Mikroyapı Üzerinde Taban Malzemenin Etkisi
Yapısal zon modelleri film mikroyapısının sınıflandırılmasında yeterli bilgi
vermesine

rağmen,

film

büyümesi

üzerinde

taban

malzemenin

etkilerini

içermemektedir. Sert kaplamaların gözlemlenen mikroyapılarının sadece sıcaklık,
iyon bombardımanı gibi proses parametrelerine değil; taban malzeme kristal yapısı,
morfoloji, bileĢim gibi çekirdeklenmeyi etkileyen kritik etkenlere de bağımlı olduğu
belirlenmiĢtir. Örneğin kaplamalardaki tercihli tane yönlenmesi, yüzey enerjisini
azaltma, yoğuĢma katsayılarındaki değiĢim gibi etkilere sahiptir. Bu nedenle, taban
malzemenin seçimi ve ön iĢlemleri de kritik önem taĢır.
Örneğin taban malzeme yüzey pürüzlülüğü ve yüzey düzensizlikleri fazla olduğunda,
gölgeleme etkisiyle büyümenin sonucu olarak, yüksek boĢluk konsantrasyonuna ve
pürüzlülüğe sahip zon-1 yapısı, yüksek taban malzeme biriktirme sıcaklıklarında
oluĢması beklenen zon-2 ve zon-3 bölgelerinde bile oluĢabilmektedir.
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HSS taban malzeme üzerine TiN kaplanması durumunda, TiN ile VC arasındaki
yakın yapısal uyum sebebiyle, VC fazı üzerinde bölgesel bir eĢeksenli büyüme
gözlemlenmiĢtir. Bu iki faz da NaCl kristal yapısındadır ve aralarındaki latis
uyumsuzluğu sadece %1,6‟dır. Çelik matris üzerinde ve molibden karbür veya
tungsten karbür fazları üzerinde TiN‟in büyük yapısal uyumsuzluğu sebebiyle, eĢ
eksenli büyüme engellenmiĢtir ve TiN film ince taneli polikristal yapıda
büyümektedir.
Buhar fazında elmas büyümesi durumunda, çekirdeklenme oranı taban malzeme
türüne kuvvetle bağlıdır. Örneğin karbür yapıcı taban malzemeler (Si, Mo, W gibi)
üzerinde elmasın çekirdeklenme yoğunluğu, karbür oluĢturmayan taban malzemeler
(Cu, Au gibi) üzerindeki çekirdeklenme yoğunluğundan iki kat daha yüksektir.
Yüzey çizikleri, tane sınırları ve dislokasyonlar gibi yüzey hataları çekirdeklenme
yoğunluğunu Ģiddetle arttırırlar[25].
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4. SERT ĠNCE FĠLMLERĠN SERTLĠK, ADHEZYON (YAPIġMA) VE ĠÇ
GERĠLME ÖZELLĠKLERĠ
4.1 Sertlik
4.1.1 GiriĢ
Bir malzemenin sertliği, atomlar arası bağ mukavemetiyle ve kristal yapı ile
belirlenir. Yüksek sertliğe sahip malzemeler; yüksek kohezif enerji, kısa bağ
uzunluğu ve yüksek kovalent bağ derecesiyle karakterize edilirler. Atomlar arası
kuvvetlerin mukavemeti ve bağ uzunluğu, malzemenin elastik özelliklerinin ve
sertliğinin belirlenmesinde önemli rol oynar.
Örneğin yüksek elastisite modülü, denge atom konumunda hem derin potansiyel
enerji çukuruna, hem de kısa bağ uzunluğuna karĢılık gelir. Sertliği yüksek
malzemelerin ayrıca dislokasyon oluĢum ve yayılma direnci yüksektir ve aktif kayma
sistemleri az sayıdadır.
Dislokasyon yayılmasına ve çoğalmasına yüksek direnç, yüksek bağ mukavemetine
ve yüksek Peierls gerilmesine (dislokasyon hareketi için iç latis direnci) sahip
malzemelerde elde edilebilir. Ayrıca kovalent bağlar gibi yüksek oranda yönlenmiĢ
bağlar, dislokasyon yayılmasını kısıtlar. Kovalent bağlar, komĢu atomlar için benzer
orbital enerjileri ve benzer orbital boyutları ile karakterize edilirler. Kovalent bağlar
ayrıca yüksek oranda yöne bağımlıdır. Elmas bilinen en sert malzemedir ve tamamen
kovalent bağlar içermektedir. Ancak bir çok bileĢik tamamen kovalent bağlar
içermez; genelde içerdiği bağlar karma niteliktedir. Genel olarak, kovalent bağ oranı
azaldıkça, sertlik de azalır. Örneğin TiC (titanyum karbür), TiN (titanyum nitrür) ve
TiO (titanyum oksit) aynı kristal yapısına (B1-NaCl) sahip bileĢiklerdir ve latis
parametreleri benzerdir. Kovalent bağ derecesi, karbondan azota ve azottan oksijene
gidildikçe azalmaktadır ve iyonik-metalik bağ oranı artmaktadır. Buna paralel
biçimde, TiC‟den TiN‟e ve TiO‟ya doğru sertlikler de azalmaktadır.
Sert bir malzeme hem yüksek kohezif enerji (derin potansiyel çukuru), hem de kısa
bağ mesafesine sahiptir. Bu nedenle kohezif enerji, molar hacim gibi bağ mesafesi ile

iliĢkili bir parametreye bölündüğünde, ölçülen sertlik değerleriyle iyi bir uyum

MOLAR HACĠM BAġINA BAĞ ENERJĠSĠ (TJ/m3)

sağlanabilir (ġekil 4.1).

ġekil 4.1: Sertlik ve bağ enerjisi arasındaki iliĢki[25].
Sertlik ölçümleri, indentasyon yöntemleriyle yapıldığı için, plastik deformasyon
prosesi de sonuçların yorumlanmasında önem kazanır. Sertlik ölçümü sırasında
meydana gelen prosesler, sadece ucun altında yoğunlaĢan gerilmeleri değil, çok
karmaĢık bir gerilme dağılımını kapsar. Sertlik ölçümü sırasında ucun altında oluĢan
plastik deformasyon, temel olarak dislokasyon kaymasıyla meydana gelmektedir. Bu
nedenle dislokasyon hareketlerini engelleyen hatalı bölgeler, malzeme sertliğini
önemli oranda arttırırlar. Sertlik değerini etkileyen tipik mikroyapı etkenleri; tane
sınırları, çökelti partikülleri, dislokasyonlar, empürite atomları ve boĢluklardır. Ġnce
filmler genellikle kütle malzemeye göre çok daha küçük tane boyutuna ve daha fazla
sayıda diğer hatalara sahiptirler.
Ġnce film yapısındaki en temel özellik küçük tane boyutudur (genellikle <1 μm).
Aslında tane boyutu çoğunlukla 100 nanometreden daha düĢüktür ve bazen 5-10
nanometre kadar küçük olabilir. Metal ve alaĢım filmlerde küçük tane boyutu, HallPetch bağıntısıyla uyumlu bir Ģekilde sertlikte artıĢa yol açar.
H = H0 + kd-1/2

(4.1)
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Burada H film sertliği, H0 iç sertlik, d tane boyutu ve k malzemeye bağlı bir sabittir.
Bu bağıntı ilk olarak akma mukavemeti için geliĢtirilmiĢtir ve tane sınırlarına
dislokasyon yığılmaları prensibine dayanmaktadır. 20 nanometre kadar küçük tane
boyutlarında sertlik için de doğru sonuçlar vermektedir[25].
4.1.2 Film Sertliği
Sert kaplamaların, üzerinde en çok çalıĢılan özelliklerinden biri sertliktir. Bununla
birlikte, kendisinden daha yumuĢak bir taban malzeme üzerine, sadece birkaç mikron
kalınlıkta biriktirilen bir filmin sertliğini ölçmek kolay değildir. Yaygın olarak düĢük
yükler (≤10 gr.) gereklidir. Böylelikle indentasyon derinliği, toplam film kalınlığının
küçük bir oranı olarak kalır. Ġnce filmlerin sertlik değerlerinin doğru olarak
ölçülmesindeki zorluklara rağmen, ince filmlerde genel olarak elde edilen özel
mikroyapılar filmlerin plastik deformasyon davranıĢları üzerinde etkiye sahiptir ve
bu sebeple film sertliğini de etkiler. Ġnce filmlerin en çarpıcı özellikleri arasında,
genellikle küçük tane boyutuna ve anizotropik kolonsal yapıya sahip olması
sayılabilir. Yoğun metal filmler için, tane boyutunun küçük olması sertlik değerini
arttırmaktadır. Sertlik özellikle tane boyutunun 20 nanometrenin altına inmesiyle
önemli artıĢ sergiler. Bu durum, Hall-Petch bağıntısıyla iliĢkilidir. Ġnce filmlerin
sertliğinin, kütlesel malzemelerden daha yüksek olmasının küçük tane boyutu ile
iliĢkili olduğu Rickbery ve Burnett[25] tarafından saptanmıĢtır. Ancak aynı
araĢtırmacılar tarafından, bazı durumlarda, yüksek biriktirme sıcaklıklarında tane
boyutunun

büyümesine

rağmen,

sertlikte

artıĢlar

da

raporlanmıĢtır.

Ġyon

bombardımanı kullanılmaksızın yapılan biriktirme iĢlemlerinde, artan sıcaklık ile
tane ve kolon sınırlarındaki boĢluklar doldurulduğu ve film yoğunluğu arttırıldığı
için, tane büyümesine rağmen sertlikte artıĢlar meydana gelmektedir. Bu sebeple,
sertliğin yüksek olabilmesi için öncelikle yoğun film yapılarına ihtiyaç vardır.
Dislokasyonlar ve nokta hataları gibi hataların yoğunluğu, filmlerin gerilme
durumunu önemli oranda etkiler. Ayrıca belirli büyüme koĢulları altında, özellikle
büyüyen film yüzeyi üzerine yüksek enerjili iyon bombardımanı ve bias voltajı
uygulanması halinde, filmdeki basma iç gerilmelerinin seviyesi -10 GPa‟ya kadar
yükselebilir. Ġç gerilmeler, latisteki atomlar arasındaki ortalama mesafeyi denge
konumundan uzaklaĢtırdığı için, malzemenin elastik özellikleri de değiĢmektedir.
Her bir atomun çevresindeki potansiyel enerji çukurlarının asimetrisine bağlı olarak,
basma gerilmeleri, elastik özellikleri çekme gerilmelerinden daha yüksek oranda
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etkileyecektir. Malzemelerin sertliğinde, sadece plastik özellikler değil, elastik
özellikler de etkili olduğu için, yüksek oranda basma iç gerilmesine sahip
malzemelerin sertliği de daha yüksek olacaktır. Ayrıca, yüksek basma iç
gerilmelerine sahip malzemelerdeki yüksek hata konsantrasyonu plastik akmayı da
kısıtlar ve bu nedenle sertliğin artmasına katkıda bulunur. Plastik akmanın
kısıtlanması, yoğun ince filmlerde de doğal olarak elde edilir.
4.2 Filmin Kalıntı Gerilmesi
Atomik olarak biriktirilen filmler çekme veya basma yönünde kalıntı gerilmeye
sahiptirler ve bu gerilme malzemenin akma veya kırılma mukavemetine ulaĢabilir.
Filmin kalıntı gerilmesi tam olarak açıklanamamakla beraber, yapılan çeĢitli
modellemelerde, çekme iç gerilmelerinin atomların boĢluklarda hareketsiz kalmasına
bağlı olduğu gözlenmiĢtir. Basma iç gerilmeleri ise atomların birbirlerine olması
gerekenden daha yakın olması halinde oluĢmaktadır ve genellikle film atomlarının
atomik darbeleme etkilerine bağlı gerçekleĢmektedir; ayrıca latisteki arayer ve
yeralan yabancı atomlarının varlığıyla iliĢkilidir. Yüzey üzerindeki reaksiyona bağlı
olarak veya kaplama sonrası soğuma sırasında bir faz değiĢimi meydana gelirse, iç
gerilmeler faz değiĢimine eĢlik eden hacimsel değiĢimle de iliĢkili olabilir.
Çekme veya basma gerilmeleri, eğer biriktirme iĢlemi yüksek sıcaklıklarda yapılırsa,
film ile taban malzeme arasındaki ısıl genleĢme katsayısındaki farklılıklara bağlı
olarak film bünyesinde oluĢabilir. Taban malzeme ve film malzemesinin ısıl
genleĢme katsayıları arasındaki farklılıklar, büzülme farklılığından kaynaklanan ısıl
gerilmeler oluĢtururlar. Bu gerilmeler, hangi malzemenin ısıl genleĢme katsayısının
daha yüksek olduğuna bağlı olarak çekme veya basma yönünde olabilir. Örneğin
HSS (yüksek hız çeliği) üzerinde TiN (titanyum nitrür) kaplama için bu gerilmeler
basma yönündedir.
Genel olarak, yüksek basınçlarda biriktirilen (>5 mtorr) filmler çekme iç gerilmeleri
içerir. DüĢük basınçlarda ve iyon kaplama yöntemlerinde, yüksek enerjili partikül
bombardımanı sonucu basma iç gerilmeleri artar.
Basma iç gerilmesi altındaki filmler, taban malzeme çok ince ise genleĢmeye
çalıĢırlar. Film dıĢbükey biçimde genleĢerek, taban malzemeyi eğmeye çalıĢır. Eğer
filmde çekme iç gerilmesi mevcutsa, film büzülmeye çalıĢır ve taban malzemeyi
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içbükey olarak eğmeye çalıĢır. Çekme iç gerilmesinin boĢalması, filmde mikro
çatlakların oluĢmasıyla karakterize edilir. Basma gerilmesinin boĢalması ise, filmin
kabarması veya dalga görünümü oluĢumuyla meydana gelir (ġekil 4.2 ve ġekil 4.3).

ġekil 4.2: Basma iç gerilmesinin yol açtığı hasar[25].

ġekil 4.3: Çekme iç gerilmesinin yol açtığı hasar[25].
Film büyümesi sırasında kalıntı gerilmeleri düzenlemek için bazı yöntemler
mevcuttur. Bunlar:


Film kalınlığının azaltılması



Biriktirme iĢlemi sırasında yüksek enerjili partikül bombardımanı



Periyodik olarak değiĢken bombardıman koĢulları uygulanarak, birbirlerini
sıfırlayan çekme ve basma gerilmeleri içeren tabakalar oluĢturmak



Periyodik olarak yapıya alaĢım elementleri eklemek

Film gerilmesini kontrol altında tutmak için uygulanan önemli bir teknik, biriktirme
iĢlemi sırasında iyon bombardımanı uygulanmasıdır. Böylelikle, oluĢturulan basma
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gerilmesiyle, yapıdaki çekme gerilmesi sıfırlanır. Ancak bu iĢlem proses
parametrelerine çok bağımlıdır ve uygun koĢulları elde etmek ve korumak
zordur[17].
Sert kaplamalardaki gerilmeler çoğunlukla sin2ψ yöntemi gibi x-ıĢınları difraksiyon
teknikleriyle ölçülür. Genel olarak, bu tür çalıĢmalarda elde edilen sonuçlarda, CVD
teknikleriyle üretilen filmlerin düĢük gerilmeye, FBB teknikleriyle üretilen filmlerin
ise yüksek gerilmeye sahip olduğu belirlenmiĢtir. Gerilmeler çekme veya basma
yönünde olabilir; ancak çekme gerilmeleri genelde hasara yol açar.
CVD filmlerdeki gerilmeler, genellikle kaplama ve taban malzeme arasındaki ısıl
genleĢme katsayısı farklılığından doğan ısıl gerilmelerdir. Biriktirme sıcaklığından,
oda sıcaklığına soğutma sırasında oluĢan ısıl gerilmeler, kaplama malzemesinin ısıl
genleĢme katsayısı taban malzemeninkinden yüksek olduğunda çekme; tersi
durumda ise basma yönündedir. Örneğin HSS taban malzeme üzerinde 1000 °C‟de
TiN film büyütüldüğünde, basma gerilmesinin yaklaĢık -1 GPa olduğu bulunmuĢtur.
Semente karbür taban malzeme üzerinde TiN film büyütüldüğünde ise, 1,6 GPa‟lık
çekme gerilmesi oluĢmaktadır. TiN, HSS ve semente karbür için ısıl genleĢme
katsayıları sırasıyla 9,4, 12 ve 5.10-6 1/°K‟dir. TiN için Poisson oranı 0,3, elastisite
modülü 250 GPa‟dır.
Ġnce filmlerdeki denge dıĢı mikroyapı oluĢumu, büyüme iç gerilmelerine sebep olur.
Çekme gerilmeleri; tane sınırları, film içindeki mikro boĢluklar ve gözeneklerden
doğabilir. Bu boĢluklar genellikle tane veya kolon sınırlarında bulunur. DüĢük
sıcaklık büyümesi veya zon-1 yapısıyla karakterize edilen böyle mikroyapılarda,
boĢluklar boyunca atomik çekim kuvvetleri mevcuttur ve bunun sonucunda filmde
net bir çekme gerilmesi oluĢur. Çekim kuvvetleri mesafeyle azaldığı için, boĢluklar
büyük olduğunda çekme gerilmesi bileĢeni azalacaktır. BoĢluk yapısının iyon
bombardımanı ile değiĢtirilmesiyle, çekme gerilmesinin değiĢiminin bir moleküler
dinamik simülasyon örneği ġekil 4.4‟te verilmiĢtir.
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Ġç Gerilme

ġekil 4.4: Film iç gerilmesinin yüzeye gelen adatomların kinetik enerjisine bağlı
değiĢimi[25].
FBB

tekniklerinde,

basma

gerilmelerinin

oluĢması

genel

olarak

iyon

bombardımanıyla iliĢkilidir. FBB teknikleriyle film biriktirme sırasında, negatif
taban malzeme bias voltajı uygulanarak yapılan iyon bombardımanı, filmlerin basma
gerilmesi seviyesinde artıĢa yol açar. Bombardıman partikülleri büyüyen filmin içine
gömülerek, enerjileri yeterince yüksek olduğunda hata oluĢumunu arttırırlar. Bu etki,
latis distorsiyonlarına yol açar. TiN için bu durum ġekil 4.4‟te gösterilmiĢtir.
Gerilme düzeyi, baĢlangıçta artan iyon enerjisi ile sürekli olarak artar; ancak
yeterince yüksek bir enerji seviyesinde, genel olarak gerilme düzeyinde doyma
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noktasına ulaĢılır. Bu doyma gerilmesi oldukça yüksek olabilir; sözgelimi paslanmaz
çelik üzerine biriktirilen TiN filmlerde bu değer -10 GPa‟ya kadar ulaĢabilir. TiN
filmler için, artan taban malzeme bias voltajıyla gerilme düzeyinin değiĢimi ġekil
4.5‟te gösterilmiĢtir. Doyma seviyesinin, film malzemesinde plastik akmanın

Ġç Gerilme (Gpa)

baĢlamasına bağlı olduğu düĢünülmektedir.

ġekil 4.5: Paslanmaz çelik üzerine biriktirilen TiN kaplamalardaki iç gerilmenin
taban malzeme bias voltajına bağlı değiĢimi[25].
Biriktirme sıcaklığı arttırıldığında, filmlerin yapısı daha yoğun hale gelir ve çekme iç
gerilmesi değeri sıfıra yaklaĢır. Ayrıca yüksek taban malzeme sıcaklıklarında iyon
bombardımanı yapıldığında, hata giderilme oranı, hata oluĢum oranından daha
yüksek olur ve filmlerde büyüme gerilmesi sıfırlanmıĢ olur. Bununla beraber,
sıcaklık arttırıldığında, ısıl gerilmeler artar. Filmlerdeki toplam gerilme, biriktirme
sıcaklığının fonksiyonu olarak ġekil 4.6‟da gösterilmiĢtir.
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ġekil 4.6: Taban malzeme sıcaklığına bağlı olarak, büyüme iç gerilmelerinin, ısıl iç
gerilmelerin ve toplam iç gerilmenin değiĢimi[21].
Yüksek iç gerilme sergileyen bir kaplama için, kaplama ve taban malzeme boyunca
gerilme dağılımı ġekil 4.7‟de verilmiĢtir. Kaplamadaki gerilme, taban malzemedeki
gerilme tarafından ters yönde dengelenmelidir. Ayrıca taban malzeme, kaplamadaki
iki eksenli gerilme ile oluĢan eğme momentiyle dengeye gelecek Ģekilde eğilmelidir.
Ancak taban malzemenin kalınlığı bir çok durumda film kalınlığından çok daha fazla
olduğu için, kaplama-taban malzeme arayüzeyinde bir gerilme süreksizliği oluĢur.
Gerilmenin sebep olduğu kuvvetler, adhezyon kuvvetlerinden daha yüksek
olduğunda, bu gerilme süreksizliği taban malzeme üzerinden kaplamanın
dökülmesine yol açar. Bu nedenle, yüksek iç gerilmeye sahip filmlerde, filmin
kullanılabilir olması için adhezyonun çok yüksek olması gereklidir.

Film

Taban Malzeme

ġekil 4.7: Kaplama ve taban malzemedeki gerilme dağılımı[25].
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Filmlerdeki gerilmeler, uygulamada kullanılan kaplamalı parçaların dıĢtan gelen
gerilmelere dayanabilmesi için de oldukça önemlidir. Örneğin taban malzeme ve
kaplamanın elastisite modülleri çok farklıysa, yüksek yükleme Ģartlarında kullanılan
parçalarda, kaplama-taban malzeme arayüzeyinde ilave bir gerilme süreksizliği
meydana gelir. Bu durum ġekil 4.8‟de gösterilmiĢtir. Eğer bu gerilme süreksizliği,
önceki paragrafta açıklanan gerilme süreksizliğiyle aynı iĢarete sahipse, kaplamalı
parçaların kullanımı sırasında adhezyon kaybı oluĢabilir.

ġekil 4.8: Kaplamalı taban malzeme dıĢ bir kuvvete maruz kaldığında meydana
gelen tipik bir Gerilme-Birim Ģekil değiĢtirme dağılımı[25].
Genel olarak, düĢük seviyede basma gerilmesi filmin mukavemetini arttırır; çünkü
uygulamada oluĢan ve kırılmaya yol açan çekme gerilmelerine filmin dayanımı artar.
Ancak, yüksek gerilmeler çoğunlukla problemlere yol açar. Çekme iç gerilmelerinin
yol açtığı hasar, filmin çatlamasıyla karakterize edilir. AĢırı basma iç gerilmeleri ise,
filmde kabarma ve dökülmelere sebep olur[18]. Ġç gerilmeler, döküm, kaynak, talaĢlı
imalat ve ısıl iĢlem sırasında oluĢabilmektedir. Ġç gerilmenin varlığı genelde
istenmemekle beraber, yararlı olduğu durumlar da vardır. Örneğin, temperlenmiĢ
cam ve dövülmüĢ metal yüzeyleri basma iç gerilmelerine sahip olmaları nedeniyle,
kullanım

sırasında

maruz

kaldıkları

hasar

verici

çekme

gerilmelerine

dayanabilirler[20]. AĢırı çekme ve basma iç gerilmelerinin yol açtığı hasar
görünümleri ġekil 4.9‟da gösterilmiĢtir[20].
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ġekil 4.9: GümüĢ-Lityum ince filmlerde a) çekme gerilmesinin ve b) basma
gerilmesinin yol açtığı hasar görüntüleri[20].
Ġç gerilmeler, genel olarak mikroyapıya ve yüksek enerjili partikül bombardımanına
bağlıdır.
Filmin mikroyapısı çekme iç gerilmeleri oluĢturabilir. Zon-1 yapısı düĢük iç
gerilmeye sahiptir; çünkü kolonları birbirinden ayıran boĢluklar fazla olduğu için,
gerilme kolonlar boyunca desteklenemez. Yoğun Zon-T ve Zon-2 yapılarında ise,
mikro boĢluklar atomik etkileĢimlerin meydana gelmesine yetecek kadar küçüktür.
Bunun sonucunda, yüksek çekme iç gerilmelerine sahip bağlar oluĢur. Yüksek taban
malzeme sıcaklıklarında (T/Tm), boĢlukların giderilmesine ve filmin yoğunlaĢmasına
bağlı olarak, Zon-2 ve Zon-3 yapılarında, mikroyapı etkisiyle oluĢan çekme iç
gerilmeleri tamamen giderilebilir[18].
Sert refrakter metaller ve yüksek ergime sıcaklığına sahip metaller daha yüksek iç
gerilme sergilerler ve genel olarak büyüme gerilmelerinin seviyesi, ısıl uyumsuzluk
gerilmelerinden daha yüksektir. DüĢük ergime sıcaklığına sahip metallerde ise, ısıl
gerilmeler daha yüksektir. Film kalınlığı arttıkça da iç gerilme seviyesi artar.
BuharlaĢtırma yöntemleriyle üretilen filmlerde, taban malzeme ısıtıldığında,
atomların hareketliliği artar ve bunun sonucunda, boĢlukların kapatılması, yeniden
kristalleĢme ve tane büyümesi mekanizmaları etkin hale gelir ve büyüme
gerilmelerinde azalma sağlanır[20].
Film yüzeyinin, iyonlar veya yüksek enerjili partiküller ile bombardımanı, bu
partiküllerin film yapısı içine gömülmesine ve yüzey atomlarına momentum
transferine bağlı olarak basma iç gerilmelerinin oluĢmasına sebep olur. Momentum
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transferi, yüzey atomlarının birbiriyle daha yakın temasa geçmelerini sağlar. Bu
durum, kütlesel malzemelerde çekiçle dövme sonrası basma gerilmelerinin
oluĢmasına benzer. Ġyon bombardımanı ile veya kaplama sırasında bias voltajı
uygulanarak, çekme gerilmesine sahip film yapılarının iç gerilmeleri de nötralize
edilebilir[20].
4.2.1 Ġç Gerilmeye Yol Açan Sebepler
Ġç gerilmeye yol açan sebepler aĢağıda sıralanmıĢtır[20]:
1- Taban malzeme ve film arasındaki ısıl genleĢme katsayısı farklılığı (arayüzey)
2- Film ve taban malzeme arasında latis uyumsuzluğu (arayüzey)
3- Atomlar arası boĢluklar (film)
4- Yeniden kristalleĢme prosesleri (film)
5- Mikroskobik boĢluklar ve dislokasyon düzenleri (film ve arayüzey)
6- Faz dönüĢümleri (film ve arayüzey)
7- Atomların birleĢmesi (film)
4.2.1.1 Isıl Gerilmeler
Yapıdaki ısıl gerilmelerin miktarı aĢağıdaki bağıntıyla hesaplanabilir[20]:


f (T )



Ff
d . f .w





s



f

. T .E

1

f

(4.2)

f

Burada σf(T) ısıl iç gerilme, αs taban malzemenin ısıl genleĢme katsayısı, αf filmin
ısıl genleĢme katsayısı, ΔT kaplama sıcaklığı ve oda sıcaklığı arasındaki fark, Ef
filmin elastisite modülü ve υf filmin poisson oranıdır.
Bağıntıdan da anlaĢılabileceği gibi, yapı içindeki ısıl gerilmelerin miktarı, taban
malzemenin ve film malzemesinin ısıl genleĢme katsayıları arasındaki farka,
kaplama sıcaklığına, film malzemesinin elastisite modülüne ve poisson oranına
bağlıdır.
Taban malzeme ve filmin ısıl genleĢme katsayılarının birbirine yakın olması
durumunda, ısıl gerilmelerin miktarı azalmaktadır.

56

Film malzemesinin elastisite modülü de ısıl gerilme miktarını etkiler. DüĢük
elastisite modülüne sahip filmlerde ısıl gerilme miktarı azalır.
Biriktirme sıcaklığı yüksek olduğunda T artar; yani oda sıcaklığına soğuma
sırasında sıcaklık aralığı geniĢler. Bunun sonucunda ısıl gerilme miktarı artar.
Biriktirme sıcaklığı düĢük olduğunda ise büyüme gerilmeleri yüksektir. Toplam iç
gerilme miktarı, zon-2 ya da zon-T yapılarının oluĢtuğu orta seviyede biriktirme
sıcaklıklarında en düĢük değere ulaĢır[5,21].
4.2.1.2 Büyüme Gerilmeleri
Büyüme gerilmeleri, filmin büyüme Ģekliyle iliĢkilidirler. FBB yöntemleriyle
biriktirilen filmlerde büyüme gerilmeleri, biriktirme sırasında film içinde oluĢan
kristalografik hataların etkisine bağlı olarak meydana gelir. Kaplama iĢlemi yüksek
sıcaklıkta yapıldığında, hacim difüzyonu etkinlik kazanır ve bu hatalı bölgelerin
oluĢumu engellenerek büyüme gerilmeleri azaltılır. DüĢük sıcaklıkta biriktirme
iĢlemlerinde ise, büyüme gerilmeleri çok yüksek seviyelere çıkar.
FBB yöntemleriyle buharlaĢtırılan ya da sıçratılan malzemelrin iyon veya atomları
yüksek kinetik enerjiye sahiptirler ve bu yüksek enerjilerini, taban malzeme
yüzeyinde hareket ederek harcama eğilimindedirler. Ancak bu iyon ve atomların
taban malzeme üzerindeki hareketliliği, yüzeyde önceden oluĢmuĢ kaplama tabakası
ya da yüzey pürüzleri gibi yüzey hataları tarafından kısıtlanır. Böylece bu atom veya
iyonlar, taban malzeme yüzeyinde yüksek enerjili bölgeler oluĢtururlar. Bu da,
büyüme gerilmelerinin oluĢumuna sebep olur. Zon-1 yapısı, düĢük sıcaklıklarda
yapılan biriktirme iĢlemlerinde oluĢtuğu için, yapıda yüksek yoğunlukta büyüme
gerilmeleri meydana gelir. Zon-2 yapısı daha yüksek sıcaklıklarda biriktirme
yapıldığında elde edildiği için, film büyümesi sırasında meydana gelen toparlanma
olayı, büyüme gerilmelerini azaltmaktadır. Zon-3 yapısının elde edildiği çok yüksek
sıcaklıklarda ise kaplama yapısı üzerinde hacim difüzyonu temel etkiye sahiptir.
Hacim difüzyonu, yapı içindeki hata yoğunluğunu ve büyüme gerilmelerini yüksek
oranda azaltmaktadır. Ayrıca Zon-3 yapısının oluĢumu sırasında meydana gelen
yeniden kristalleĢme prosesleri de büyüme gerilmelerini azaltma özelliğine
sahiptir5.
Yapıdaki büyüme gerilmelerinin miktarı aĢağıdaki bağıntıyla hesaplanabilir[21].

57

b  

Ef
1 V
.
.
3 V 1

(4.3)
f

Burada σb büyüme gerilmesi, ΔV filmdeki hata yoğunluğunun meydana getirdiği
hacimsel değiĢim, Ef filmin elastisite modülü ve υf filmin poisson oranıdır.
Yapı içindeki büyüme gerilmelerinin miktarı, film yapısındaki hata yoğunluğu ve
film kalınlığı arttıkça artmaktadır. Ayrıca yüksek elastisite modülüne sahip filmlerde,
daha yüksek büyüme gerilmeleri oluĢmaktadır. Bias voltajının artmasıyla da,
iyonların enerjisi ve taban malzeme yüzeyindeki hareketliliği artar, bu da büyüme
gerilmeleri miktarını arttırır.
4.2.2 Kalıntı Gerilme Ölçüm Yöntemleri
Günümüzde nitrürler, karbürler veya börürler gibi geçiĢ metallerinden üretilen sert ve
ince seramik kaplamalar, korozyondan korunma amaçlı, aĢınmaya direnci yüksek ve
biyouyumlu malzemelerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaplamaların
yapısında her zaman var olan kalıntı gerilmeler, kaplamanın çatlama veya kalkması
gibi olumsuzluklara yol açtıklarından malzemelerin servis ömürlerini sınırlamakta ve
aynı zamanda performanslarını etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında kaplamalarda
oluĢan kalıntı gerilmelerin türünün ve büyüklüğünün belirlenmesi son derece önemli
hale gelmiĢ ve bu amaçla tahribatlı veya tahribatsız uygulanabilen bir çok kalıntı
gerilme belirleme tekniği geliĢtirilmiĢtir. Bunlar[21];
Tahribatlı kalıntı gerilme belirleme yöntemleri:
- Eğrilik
- Delik açma
- Akustik elastikiyet
Tahribatsız kalıntı gerilme belirleme yöntemleri:
- X ıĢınları difraksiyonu
- Nötron
- Raman/Floresans
- Manyetik ve elektriksel teknikler
- Ultrasonik
- Piezospektroskopik etkiler
- Thermoelastik metod
- Fotoelastik yöntemler
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- Ġndentasyon yöntemi
olarak sıralanabilir[21].
4.3 Adhezyon (YapıĢma)
Adhezyon (YapıĢma) terimi, komĢu yapıların bitiĢik yüzeyleri, yani taban malzeme
ve film arasındaki etkileĢime karĢılık gelir. Adhezyon iki yüzeyin valans kuvvetleri,
mekanik sabitlenme veya her ikisi tarafından bir arada tutulduğu koĢul olarak
tanımlanır[20].
Film adhezyonunun kaybı, hem yüksek gerilmelere, hem de arayüzeyde zayıf bağ
kuvvetlerine bağlı olarak meydana gelir. Film gerilmesinin çekme veya basma
yönünde olmasına bağlı olarak, arayüzey bağı ya çatlama, ya da soyulma sonucu
hasara uğrar. Adhezyon hasarına yol açan gerilmeler, iç gerilme, ısıl uyumsuzluk
gerilmeleri ve uygulamada filme etkiyen dıĢ kaynaklı gerilmelerdir. Ayrıca, zayıf
arayüzey bağı ve film kalınlığı da adhezyonu etkileyen unsurlardır. Film kalınlığı
arttıkça, adhezyon hasarı daha kolay gerçekleĢir. Arayüzeyde gaz oluĢumu ve oluĢan
gazın dıĢarı çıkamaması halinde de, arayüzeyde oluĢan basınç adhezyon hasarına
sebep olabilir[18].
Normalde, sert kaplamaların hasara uğraması bir aĢınma süreci ile değil, kaplama ile
taban malzeme arasındaki bağların hasarı sonucu kaplamanın dökülmesi Ģeklinde
gerçekleĢir.
Kaplama adhezyonu, temelde taban malzemeye atomik bağ mukavemetine ve
arayüzey mikroyapısına bağlıdır. Kimyasal bağlar en kuvvetli bağlardır (birkaç eV.);
sonra sırasıyla Van der Waals bağları (0,1-0,4 eV.) ve elektrostatik bağlar (<0,1 eV.)
gelir[25]. Ġyi bir adhezyon değerine ulaĢmak için, farklı atomlar arasında kuvvetli
kimyasal bağlanmaya, farklı atomlar arasında yakın temasa, temas halindeki
malzemelerin yüksek kırılma tokluğuna ve arayüzey bölgesinde düĢük kalıntı
gerilmelere ihtiyaç vardır. Atomlar arasında van der waals bağı gibi zayıf bir bağ
olsa bile, eğer farklı atomlar iyi bir atomik temas halindeyse, adhezyon iyi olabilir.
Arayüzey yüksek kırılma tokluğuna sahip olmalıdır ve gerilme merkezleri gibi
davranan ön çatlaklar ve kusurlar içermemelidir. Eğer iyon bombardımanı
uygulanırsa, biriktirme prosesi de adhezyonu önemli oranda etkiler. Adhezyonu
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etkileyen baĢlıca faktörler, filmin çekirdeklenmesi, arayüzey özellikleri, film
özellikleri ve taban malzeme özellikleridir[17,25].
Kaplama ile taban malzeme arasındaki karmaĢık etkileĢimler sebebiyle, kaplama
bütünlüğünün kontrolü ile ilgili etkenler henüz tam anlamıyla anlaĢılamamıĢtır.
Rickerby, adhezyonun ya iki malzemeyi birbirinden ayırmak için gerekli kuvvet,
veya malzemelerin birim alanını ayırmak için yapılan iĢ olarak ölçülebileceğini
savunmuĢtur. Bu durumda, termodinamik olarak yapılan iĢ (WAB) aĢağıdaki formülle
gösterilebilir[25].
WAB = γS+γF-γi
Burada

γi

(4.4)

γS ve γF, sırasıyla taban malzemenin ve filmin spesifik

yüzey enerjileri ve

arayüzeyin spesifik serbest yüzey enerjisidir. Bu eĢitlik; plastik deformasyon,

mekanik kilitlenme ve difüzyon mekanizmalarını içermemekle birlikte, arayüzey
enerjisinin önemini belirtir. Modelden de görüldüğü gibi,

γi „deki azalma, adhezyon

iĢini arttırmaktadır.
Adhezyon ölçümünde çizik deneyi, bant deneyi, hızlandırma deneyi, elektromanyetik
gerilme deneyi, Ģok dalga deneyi, çekme ve kayma deneyi, lazer teknikleri, akustik
görüntüleme ve indentasyon deneyleri gibi yöntemler vardır. En yaygını çizik
deneyidir. Bu deneyde, sert bir uç kaplama yüzeyi boyunca artan bir normal yük (L)
ile hareket eder. Sonuçta kaplama adhezyonunda meydana gelen değiĢim akustik
emisyon, sürtünme katsayısı değiĢimi veya kaplamanın çatlaması ve dökülmesinin
gözlenmesi ile belirlenir. Bu değiĢimin meydana geldiği kritik normal yük (Lc),
adhezyonun mukayeseli bir ölçütü olarak kabul edilir. Bununla beraber, elde edilen
sonuçlar uç ile film arasındaki sürtünme katsayısı, yükleme hızı, filmin ve taban
malzemenin mekanik özellikleri ve film kalınlığı gibi etkenlere bağlıdır. Tipik
olarak, artan taban malzeme sertliği ve film kalınlığıyla, Lc değeri artar. Elde edilen
Lc değerlerinden, adhezyonun hesaplanması zor olmasına rağmen, farklı numuneler
arasında karĢılaĢtırma yapmaya yeterli kalitatif bilgiler sağlanır.
Kaplamaların adhezyonu birkaç yöntemle arttırılabilir. En önemlisi, kaplama
öncesinde taban malzeme üzerindeki tüm kalıntıların giderilmesidir. CVD gibi
yüksek sıcaklık kaplama iĢlemlerinde, organik kalıntılar kaplama sırasında yüzeyden
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uzaklaĢtırılabilir; ancak FBB gibi düĢük sıcaklık iĢlemlerinde, organik film kalıntıları
sorun oluĢtururlar. FBB proseslerinde, bombardıman veya sıçratma temizliği ile
kalıntı tabakalar ve yüzey oksitleri giderilebilir. Ayrıca film oluĢumu sırasında düĢük
çekirdeklenme yoğunluğundan kaçınılması gerekir; çünkü yanal büyüme sonucunda
azalan temas alanına bağlı olarak, düĢük adhezyona sahip arayüzey boĢlukları
meydana gelir ve çatlak ilerlemesi kolaylaĢır. Kaplama iĢlemi öncesinde,
bombardıman veya sıçratma temizliği ile ilave çekirdeklenme merkezleri
oluĢturulabilir ve yüzey difüzyonu arttırılabilir. Ayrıca, bombardıman veya sıçratma
temizliği yüzey bileĢiminde ve yapısında değiĢikliklere yol açabilir. PürüzlendirilmiĢ
taban malzeme yüzeyi, kaplama ile taban malzeme arasında mekanik kilitlenme
oluĢumuna yardım edebilir ve bu da arayüzey kayma mukavemetini; yani adhezyonu
arttırır. Bununla beraber, yüzeyde ilave çatlakların oluĢmamasına dikkat edilmelidir.
Yüksek taban malzeme sıcaklığı, yüzey hareketliliğinin ve arayüzey difüzyonunun
artmasına sebep olur. CVD teknikleriyle üretilen filmlerde, yüksek sıcaklıklar ve
düĢük biriktirme hızları kullanıldığı için, genellikle bir geçiĢ arayüzey bölgesi oluĢur.
Böyle bir arayüzeyin oluĢumu, yüksek adhezyonu sağlayan kuvvetli metalurjik
bağların oluĢumunu teĢvik eder. Yüksek kimyasal afiniteye sahip bileĢikler, kuvvetli
Ģekilde etkileĢime girerler ve meydana gelen yüksek çözünürlük sonucunda
adhezyon artar. Bu nedenle, taban malzeme ve kaplama arasında yüksek kimyasal
etkileĢimin sağlanması ve ince gevrek fazların oluĢumunun engellenmesi istenen bir
durumdur. FBB proseslerinde, bu arayüzey geçiĢ bölgesi ya arayüzeye bir ara katman
kaplanarak, veya çarpıĢmalar sonucu arayüzeyde ara bir geçiĢin sağlanması için iyon
bombardımanı uygulanarak elde edilebilir.
DüĢük sıcaklıklarda biriktirilen FBB kaplamalarda, yapısal olarak kaplama
malzemesine benzeyen taban malzemeler kullanılarak da geliĢtirilebilir. Kaplama ve
taban malzeme arasında yapısal ve kimyasal uyumun olması, düĢük arayüzey
enerjisinin; yani yüksek adhezyonun elde edilmesini sağlar. Örneğin, Helmersson
tarafından yapılan bir çalıĢmada, HSS taban malzemeler üzerine biriktirilen TiN
filmlerin çizik deneyi ile elde edilen adhezyonlarının, vanadyum karbür (VC)
partiküllerinin yoğunluğu arttığında yükseldiği belirlenmiĢtir. Hem TiN, hem de VC,
NaCl kristal yapısına sahip olduğu için ve latis parametreleri çok benzer olduğu için,
birbirleri arasında yüksek derecede yapısal uyum sağlanmıĢtır. Bu durum ġekil
4.10‟da gösterilmiĢtir.
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Taban malzeme ve kaplama arasındaki arayüzey gerilme süreksizliği, bir bileĢim
geçiĢ tabakası oluĢturularak azaltılabilir. Bu, kaplama iĢlemi sırasında farklı plazma
bileĢimleri kullanılarak veya iyon bombardımanı ile elde edilebilir[25].

ġekil 4.10: HSS taban malzeme üzerinde farklı fazlar üzerinde TiN kaplamanın
büyüme yapıları: a) Martenzitik çelik ve (Mo,W)6C karbür fazları üzerindeki ince
taneli çok kristal büyümesi, b) VC karbür fazı üzerinde eĢ eksenli büyüme[25].
4.3.1 Film-Taban Malzeme Arayüzeyleri
Biriktirme iĢlemi sırasında oluĢan arayüzey bölgesinin türü, sadece adhezyon iĢine
(WAB) değil, aynı zamanda taban malzeme yapısı, kimyasal etkileĢimler, difüzyon
hızları ve çekirdeklenme proseslerine bağlıdır. En az dört arayüzey türü
tanımlanabilir ve bunlar ġekil 4.11‟de gösterilmiĢtir[20].
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ġekil 4.11: Film ve taban malzeme arasındaki farklı arayüzey tabakaları: (1) Keskin
arayüzey, (2) BileĢik arayüzey, (3) Difüzyon arayüzey, (4) Mekanik arayüzey[20].
1- Keskin arayüzey yapısında, bir atomik boĢluk mesafesi içerisinde (1-3 ºA),
arayüzey yapısı ani bir Ģekilde filmden, taban malzemeye dönüĢür. Film ve taban
malzeme atomları arasında etkileĢim zayıf olduğunda, bu tür bir arayüzey oluĢur.
Bu tür arayüzeylerde, gerilmeler ve hatalar gerilme gradyanının yüksek olduğu
dar bir düzlemsel bölgeye hapsolur. Bu durumda arayüzey kırılması kolay
olacağı

için,

film

adhezyonu

zayıftır.

Taban

malzeme

yüzeyinin

pürüzlendirilmesiyle, gerilme gradyanının düzlemselliği azaltılarak, daha iyi
adhezyon değerlerine ulaĢılır.
2- BileĢik arayüzey yapısı, film ve taban malzeme atomları arasında kimyasal
reaksiyon ve difüzyon mekanizmalarıyla meydana gelen, birçok atomik mesafe
kalınlığında, bir veya çok katmanlı bir yapı ile karakterize edilir. Reaksiyona
eĢlik eden hacimsel değiĢimler sonucu oluĢan yüksek gerilmeler sebebiyle,
oluĢan bileĢikler genellikle gevrektir. Bu arayüzeyler, oksit taban malzemeler
üzerinde biriktirilen, oksijen afinitesi yüksek metalik filmlerde veya inter metalik
bileĢikler ile metaller arasında görülür. Arayüzey tabakası ince olduğunda,
adhezyon yüksektir; ancak arayüzey tabakası kalınlaĢtığında adhezyon zayıflar.
3- Difüzyon arayüzey yapısı, film ve taban malzeme arasında, yavaĢ yavaĢ,
kademeli bileĢim değiĢimiyle karakterize edilir. Film ve taban malzemenin birbiri
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içinde çözünmesi, arayüzey bileĢiklerinin oluĢumunu engeller. Atomik
yerdeğiĢtirmeler sonucunda boĢluklar oluĢabilir. Bu etki arayüzeyi zayıflattığı
halde, arayüzey difüzyonu genel olarak adhezyonu arttırır. Bu yapıya çoğunlukla
polimer sistemlerinde rastlanır.
4- Mekanik arayüzey yapısı, biriktirilen malzemenin, pürüzlü taban malzeme
yüzeyine mekanik olarak kilitlenmesiyle karakterize edilir. Bu durumda,
adhezyon mukavemeti temel olarak, filmin ve taban malzemenin mekanik
özelliklerine ve arayüzey geometrisine bağlıdır. Pürüzlü yüzeylerde, tek bir hat
boyunca olmayan dolambaçlı kırılma yörüngesi ve bunun sonucunda gerçekleĢen
mekanik kilitlenme, yüksek adhezyon sağlar. Mekanik arayüzeye, özellikle
polimerlerin elektro- kaplamasında ve metalizasyonda rastlanır.
4.3.2 Film Adhezyonunu Arttırma Yöntemleri
4.3.2.1 Yüzey Temizliği
Yüzey temizliği, adhezyon için önemli bir unsurdur. Kaplama öncesinde, yetersiz
yüzey temizliği sonucu yüzeyde kalan su, yağ, tuz veya organik bileĢikler gibi
istenmeyen yüzey yapıları, hem taban malzeme, hem de film ile zayıf fiziksel bağlar
oluĢturarak, taban malzeme ve film arasında kuvvetli kimyasal bağların oluĢumuna
engel olurlar. Bunun sonucunda, adhezyon mukavemeti zayıflar ve filmde kolaylıkla
hasar meydana gelir[17,18,20,25].
4.3.2.2 Arayüzey Yapısı
Arayüzeyin doğası, arayüzeyin kırılma tokluğu açısından önemlidir. Difüzyon tipi
veya bileĢik tipi arayüzey bölgeleri adhezyon için iyidir; çünkü bu tip arayüzeylerde,
boĢluklar, gerilmeler ve çatlaklar en az seviyededir[17].
4.3.2.3 Filmin Kalıntı Gerilmesi
Film yapısındaki kalıntı gerilmeler, kullanım sırasında dıĢarıdan uygulanan
gerilmelerle birleĢerek adhezyonu azaltabilirler.
4.3.2.4 Film Yapısı
Filmin yapısal özellikleri de adhezyonu etkilemektedir. Film malzemesinin yapısal
özellikleri, filmin mekanik gerilmelere ve iç gerilmelere dayanımını belirlemektedir.
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Örneğin, kolonsal yapıda, her bir kolon taban malzemeye ayrı bağlandığı için, iyi
adhezyon sergileyebilir; ama diğer yandan kolonlar arası boĢluklar fazla olduğunda
filmin adhezyon ve korozyon özellikleri olumsuz yönde etkilenebilir. Filmin
mekanik özellikleri, arayüzey gerilme dağılımıyla iliĢkilidir ve arayüzeyde geçiĢ
katmanları kullanılarak, filmin iç gerilmesi azaltılabilir ve bunun sonucunda filmin
fiziksel ve mekanik özellikleri geliĢtirilebilir[17].
4.3.2.5 Makropartiküller (Dropletler)
Dropletler, film büyümesi sırasında oluĢan büyüme süreksizlikleridir ve genel olarak
yüzeye zayıf bağlıdırlar. Bunlar kolayca yerlerinden çıkarak, boĢluk oluĢturabilirler.
4.3.2.6 Taban Malzeme Yüzeyi
Taban malzeme yüzeyinde ön çatlaklar gibi kusurların ve aĢırı yüzey pürüzlülüğünün
olmaması adhezyon için önemlidir.
4.3.2.7 Ġyon Bombardımanı ve Ġyon Kaplama
Ġyon bombardımanı ile yüzey temizlenerek yüzeye bağlı polimer zincirleri, yağ
filmleri, oksit katmanları gibi istenmeyen yüzey yapıları ortadan kaldırılır. Ayrıca,
iyon bombardımanı, yüzeyi atomik ölçekte pürüzlendirerek, film-taban malzeme
arayüzeyinin mukavemetini arttırır. Ayrıca iyon bombardımanı ile film yoğunluğu
arttırılır ve yüzeyin kinetik enerjisinin arttırılması ile, denge atomik paketlenme
yoğunluğuna ulaĢılarak iç gerilmeler ve Ģekil değiĢtirme enerjileri azaltılır.
Ġyon bombardımanı altında film biriktirme iĢlemi (iyon kaplama) sırasında; taban
malzemeden geri sıçratılan atomlar, buhar atomları ve nokta hatalarını içeren, yapısal
olarak düzensiz bir geçiĢ bölgesi olan arayüzey difüzyon tabakası oluĢturulur.
Böylelikle, bu yarı kararlı faz içinde atomların çözünürlüğü arttırılarak, doğal olarak
birbiriyle karıĢmayan veya bağ yapmayan malzemeler arasında difüzyon sağlanarak,
adhezyon arttırılır[17,18,20].
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5. ÇEġĠTLĠ BĠAS VOLTAJ MODLARI
FBB kaplama iĢlemi sırasında taban malzemeye uygulanan bias voltajları, temel
olarak iki yöntemle uygulanabilir. Bunlar d.c. bias voltaj modu ve pulse bias voltaj
modudur. Bu iki bias modunun arasındaki temel fark, d.c. bias modunda taban
malzemeye voltajın sürekli uygulanması, pulse bias modunda ise belirli bir etkisönüm frekansıyla aralıklı olarak uygulanmasıdır. Bias voltaj modlarının
karakteristik özellikleri aĢağıdaki alt baĢlıklarda incelenmiĢtir.
5.1 D.C. Bias Modu
d.c. bias voltajının uygulama biçimi, ġekil 5.1‟de Ģematik olarak gösterilmiĢtir. d.c.
bias modunda, taban malzemeye belli bir değerde sürekli olarak negatif voltaj
uygulanmaktadır.

ġekil 5.1: d.c. bias voltajının uygulanma biçimi[26].
Taban malzemeye bias voltajı uygulanarak yapılan iyon kaplama iĢleminde, gelen
kaplama iyonlarının enerjilerinin ve hızlarının arttırılmasının, kaplama özelliklerine
etkisi Bölüm 3.5‟te detaylı olarak incelenmiĢtir.
Genel olarak, d.c. bias kullanımında, kaplama iyonları kaplanacak taban malzeme
üzerine sabit hızda ve sürekli olarak ulaĢmaktadır. Özellikle düĢük bias voltajlarında
veya hiç bias voltajı uygulamadan yapılan kaplamalarda, kaplanacak taban
malzemeye ulaĢan düĢük enerjili iyonlar yüzeyde geliĢigüzel bir çekirdeklenme ve
büyümeye maruz kalmaktadır. DüĢük enerjili iyonlar taban malzeme yüzeyine
çarptıklarında enerjilerinin tümünü kaybetmiĢ oldukları için, film büyümesi de
geliĢigüzel doğrultularda gerçekleĢmekte, enerjinin kaybedilmesinden dolayı adatom

hareketliliği de azaldığı için, taneler arası difüzyon ve adsorpsiyon aktivasyonu
aĢılamaz ve atomlar film yapısındaki boĢlukları doldurmadan geliĢigüzel büyürler.
Bunun sonucunda Bölüm 3.4‟te incelenen, yoğunluğu düĢük, boĢluklar içeren,
karnıbahar görünümünde zayıf bir kaplama dokusu oluĢur (zone-1 yapısı).
Daha yüksek d.c. bias voltajları uygulanması durumunda, kaplama iyonlarının
enerjisi arttığı için taban malzeme yüzeyinde difüzyon ve adsorpsiyon için gerekli
aktivasyon enerjisi aĢılabilir ve bunun sonucunda filmin uygun düzlemlerde
çekirdeklenmesi ve boĢlukları kapatarak yoğun bir biçimde büyümesi sağlanır (zoneT ve zon-2 yapısı). Sonuçta kolonsal yapıya sahip, yoğun bir kaplama filmi elde
edilir. Bu filmin sertliği ve diğer mekanik özellikleri de en iyi seviyededir.
Çok yüksek bias voltajları uygulanması halinde ise kaplama sırasında aĢırı yüksek
enerjiye sahip kaplama iyonları, sürekli olarak sabit hızda taban malzeme yüzeyine
çarparlar ve enerjilerini tüketemedikleri için geliĢ açısına göre ya geri saçılırlar (back
sputtering), ya taban malzeme yüzeyinin içine gömülürler (implantation) yüksek
oranda iç gerilme ve latis hataları içeren kararsız bir film yapısı oluĢtururlar. Ayrıca
bu aĢırı iyon enerjisi taban malzemenin de ısınmasına yol açmakta ve çelik gibi taban
malzemelere kaplama yapıldığında, taban malzemede yumuĢamalar ve ısıl
deformasyonlar meydana gelmektedir. Ek olarak yüksek bias voltajlarının yol açtığı
ısınma, kaplama tanelerinin de büyümesine sebep olmakta ve bunun sonucu kaplama
sertliği azalmaktadır[17,20,25,27,28]. Ayrıca yüksek bias voltajlarında oluĢan latis
hataları ve porözite sebebiyle, adatomların hareketliliği de azalmakta ve bağ
enerjileri düĢmektedir[29]. Bu sebeplerden dolayı, FBB kaplama iĢleminde taban
malzemeye uygulanacak d.c. bias voltajının 50-250 volt arasında olması
gerekmektedir.
Bias voltajıyla ilgili bir diğer önemli ayrıntı, filmin kristalografik büyüme
düzlemleriyle ilgilidir. Titanyum, zirkonyum, krom, hafniyum gibi yemek tuzu
(NaCl) kristal yapısına sahip metaller kullanılarak yapılan nitrür esaslı FBB
kaplamalarda film büyümesi, düĢük iyon enerjilerinde (111) oryantasyonunda
gerçekleĢmektedir. Ġyon enerjisi arttıkça film büyümesi termodinamik açıdan daha
düĢük enerjiye sahip yani daha kararlı ve daha yüksek atomik paketlenme faktörüne
sahip (200) oryantasyonunda gerçekleĢmektedir. Yani tüm NaCl yapısındaki metaller
kullanılarak yapılan nitrür kaplamalarda iyon enerjisi (yani bias voltajı)
arttırıldığında film büyümesi (200) oryantasyonuna yönelmektedir. Bu yönelme
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farklılığının gerçekleĢmesi için gereken enerji metalin atomik kütlesi ile orantılıdır.
Literatüre göre TiN kaplamada (111) oryantasyonu 0-100 volt aralığında etkindir. 100 voltun üzerinde negatif voltajlarda (200) oryantasyonu aktif hale gelmektedir.
Zirkonyumda ise -250 volt bias voltajına kadar (200) oryantasyonu hiç
gözlenmemektedir. Yani titanyum gibi hafif bir metalde bu geçiĢ -100 volt bias
voltajında gerçekleĢirken, zirkonyum gibi ağır bir metalde (200) oryantasyonunun
aktifleĢmesi için -250 voltun üzerinde bias voltajlarına ihtiyaç duymaktadır
(zirkonyumun atomik kütlesi, titanyumdan yaklaĢık 2 kat daha yüksektir). Yukarda
açıklanan sebeplerden dolayı bu kadar yüksek bias voltajlarının uygulanması da film
yapısını olumsuz etkilemektedir[30,31,32].
5.2 Pulse Bias Voltaj Modu
FBB kaplama iĢlemlerinde, plazma iyonlarının enerjisini arttırmak için yüksek d.c.
bias voltajlarının uygulanmasının yol açtığı olumsuz etkiler yukarıda açıklanmıĢtır.
Bu olumsuz etkilerin temel sebebi, yüksek değerde d.c. bias voltajlarında iyonların
enerjileriyle beraber momentumlarının da artması ve hızları artan iyonların taban
malzemeye Ģiddetle çarpmasıdır. Uygun parametreler kullanılarak pulse bias
voltajları uygulandığında ise, iyonların momentumu değiĢtirilmeden enerjileri
arttırılmakta ve Ģiddetli çarpma, geri sıçratma gibi iyonik darbelere bağlı olumsuz
etkiler giderilebilmektedir[33].
Pulse bias voltajları, tek kutuplu (ünipolar), çift kutuplu (bipolar) veya değiĢken çift
kutuplu (asimetrik bipolar) olarak uygulanabilir.
5.2.1 Ünipolar Pulse Bias Voltaj Modu
Ünipolar pulse bias modunda, taban malzemeye uygulanan bias voltajı belli bir
etkileme frekansıyla negatif voltaj değeri ile sıfır değeri aralığında değiĢmektedir.
Ünipolar pulse bias voltajının uygulama biçimi, ġekil 5.2‟de Ģematik olarak
gösterilmiĢtir.
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ġekil 5.2: Ünipolar pulse bias voltajının uygulanma biçimi[26].
5.2.2 Simetrik Bipolar Pulse Bias Voltaj Modu
Simetrik bipolar pulse bias modunda, taban malzemeye uygulanan bias voltajı belli
bir etkileme frekansıyla, aynı değerde negatif ve pozitif voltaj aralığında
değiĢmektedir. Simetrik bipolar pulse bias voltajının uygulama biçimi, ġekil 5.3‟te
Ģematik olarak gösterilmiĢtir.

ġekil 5.3: Simetrik bipolar pulse bias voltajının uygulanma biçimi[26].
5.2.3 Asimetrik Bipolar Pulse Bias Voltaj Modu
Asimetrik bipolar pulse bias modunda, taban malzemeye uygulanan bias voltajı belli
bir etkileme frekansıyla, birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir değerlere sahip
negatif ve pozitif voltaj aralığında değiĢmektedir. Asimetrik bipolar pulse bias
voltajının uygulama biçimi, ġekil 5.4‟te Ģematik olarak gösterilmiĢtir.

ġekil 5.4: Asimetrik bipolar pulse bias voltajının uygulanma biçimi[26].
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5.2.4 Pulse Bias Voltaj Modunun Kaplama Prosesi Üzerine Etkileri
FBB kaplama iĢlemleri sırasında taban malzeme üzerine d.c. bias voltajı
uygulandığında, plazma iyonları taban malzeme yüzeyine sabit hızla, doğrusal bir
biçmde akmaktadırlar. Pulse bias voltajı uygulandığında ise, ünipolar modda sıfır
voltaj periyodunda, bipolar modda ise pozitif voltaj periyodunda, taban malzeme
yüzeyine akan iyonlar üzerinde bir frenleme etkisi oluĢmaktadır. Bu frenleme etkisi,
taban malzeme tarafından doğrusal bir akıĢla çekilen iyonların akıĢ hareketlerinde
düzensizliklere sebep olmakta ve plazmada bir kaos oluĢturmaktadır. Bu kaos
ortamında, düzensiz hareketlere sahip iyonlar arasında çarpıĢma sayıları artmaktadır.
Genel olarak metalik iyonlar büyük kütlelere sahip oldukları için bu kaostan çok
fazla etkilenmezler; ancak seramik bileĢiklerin biriktirilmesi sırasında, sisteme
metalik iyonların yanı sıra küçük kütleye sahip reaktif gaz iyonları da verilmektedir.
Örneğin ZrN kaplama iĢleminde, plazmadaki zirkonyum iyonları sisteme verilen azot
gazıyla reaksiyona girerek ZrN bileĢiğini oluĢturmaktadır. Azot sisteme gaz olarak
verildiğinden, iyonlaĢma oranı düĢüktür ve ZrN bileĢiğinin oluĢması için gerekli olan
reaksiyon enerjisi zirkonyum iyonları tarafından taĢınmaktadır. Pulse bias voltajı
uygulandığında ise, plazmada bulunan ve pulse voltajının çekme ve itme etkileriyle
düzensiz hareket eden elektronlar ile azot gaz molekülleri arasındaki çarpıĢmaların
sayısı artmaktadır. Bunun sonucunda, azot gaz moleküllerinin iyonlaĢma oranında ve
iyon enerjisinde artıĢ meydana gelmektedir. Plazmadaki elektronların taban malzeme
tarafından periyodik olarak hem çekilip hem de itilmesi ile plazmada daha fazla
hareket sağlanmakta ve artan çarpıĢmalara bağlı olarak azot gazının iyonlaĢma oranı
artmaktadır[34].
Frekansın sistem enerjisine etkisi özellikle alternatif akım devrelerinde net bir
biçimde gözlenmektedir. Bir alternatif akım devresinde, yüksek frekanslarda, doğru
akım devresine göre aynı voltaj değerinde daha yüksek enerjiler elde edilmektedir.
Pozitif voltaj periyodunda, taban malzeme tarafından çekilen elektronlar, yüzeye
yakın bölgedeki azot atomlarıyla çarpıĢarak, taban malzeme yüzeyinin hemen
üzerinde bir azot iyon bulutu oluĢturmaktadır. Böylelikle taban malzeme yüzeyine
çekilen Zr+ iyonlarının yüzey üzerinde yüksüz azot gaz atomları yerine yüksek
enerjili azot iyonları ile çarpıĢma ve reaksiyona girme olasılığı belirgin bir biçimde
artmaktadır.
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Ayrıca iyonlaĢma oranını arttırmada birbirini tetikleyen mekanizmalar da etkinlik
kazanmaktadır. Pulse bias voltajı uygulandığında, plazmadaki pozitif ve negatif
iyonlar sürekli olarak yer değiĢtirdiği için, iyonların azot gaz atomlarıyla çarpıĢarak
gazı iyonlaĢtırma oranı da artmaktadır; bu arada iyonlaĢma sonucu oluĢan elektronlar
da yeni gaz atomlarıyla çarpıĢarak bunları da iyonlaĢtırmakta ve buna bağlı olarak,
iyonlaĢma oranı artan bir ivmeyle zincirleme olarak hızlanmaktadır. Sonuçta belli bir
süre sonunda, plazmada d.c. bias voltajına göre çok daha fazla sayıda azot iyonu
oluĢmaktadır.
Bu olay, seramik film oluĢum reaksiyonlarının gerçekleĢmesinde özel bir öneme
sahiptir. Genel olarak FBB proseslerinde, bir metal iyonu, yüksüz reaktif gaz
atomuyla çarpıĢarak gazı iyonlaĢtırmakta ve bileĢiğin oluĢum reaksiyonu bundan
sonra gerçekleĢmektedir. Metal iyonu reaktif gazı iyonlaĢtırırken enerji kaybetmekte
ve doğal olarak reaksiyon bileĢenlerinin toplam enerjilerinde bir azalma meydana
gelmektedir.
Genel olarak TiN, CrN gibi geçiĢ metal nitrürlerinin FBB prosesleriyle kaplanması
sırasında, bu metallerin nitrür bağı oluĢturma entalpileri düĢük olduğundan, kayıp
enerji çok önemli olmamakta ve kuvvetli kimyasal bağların oluĢumuna, uygun
adsorpsiyon, difüzyon ve çekirdeklenme mekanizmalarının aktifleĢmesine yetecek
kadar enerji d.c. bias voltajlarında da elde edilebilmektedir. Bu nedenle, TiN ve CrN
kaplama iĢlemlerinde, pulse bias voltajının reaksiyonların gerçekleĢmesinde çok
önemli etkiye sahip olması beklenmemektedir. Ancak, Bölüm-6‟da inceleneceği gibi
ZrN kaplamaların oluĢum reaksiyonlarının gerçekleĢmesi ve kuvvetli kimyasal
bağların oluĢabilmesi için daha yüksek enerjilere gereksinim vardır. Reaksiyon
enerjisinin, d.c. voltaj modlarında sadece zirkonyum iyonları tarafından karĢılanması,
bu bağların oluĢumu için çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Pulse bias voltajı
uygulanarak sistemdeki azot gazının iyonlaĢma oranının arttırılmasıyla, Zr + N →
ZrN reaksiyonun gerçekleĢmesi için gerekli enerjinin bir bölümü de yüksek enerjili
azot iyonları tarafından karĢılanmakta ve reaksiyona giren toplam enerji arttığı için
ZrN oluĢumu ve oluĢan ZrN‟ün yüzeye bağlanması kolaylaĢmaktadır. Sonuç olarak
pulse bias voltajlarıyla daha yüksek sistem enerjileri oluĢturularak, daha yoğun, daha
kuvvetli bağlara sahip ve daha homojen ZrN filmlerin elde edilmesi mümkün
görünmektedir. Yoğunluğu ve bağ mukavemeti yüksek filmlerin de istenen mekanik
özellikleri karĢılayacağı düĢünülmektedir[34].
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Ayrıca taban malzeme yüzeyine pulse bias voltajı uygulanmasıyla, yüksek hızla
yüzeye gelen pozitif yüklü iyonlar, pozitif voltaj periyodunda frenlenmektedir.
hızları azalan iyonlar taban malzeme yüzeyine Ģiddetli çarpmayacağı için de
muhtemel geri sıçramaların ve film yapısında latis hatası, iç gerilme ve boĢluk
oluĢumları da engellenmektedir; böylece düĢük hata ve boĢluk oranına sahip yoğun
filmler pulse bias voltajlarıyla elde edilebilmektedir[34]. Örneğin ZrN kaplama
iĢleminde, Zr+ iyonları çok ağır olduğundan plazma içi çarpıĢmalardan fazla
etkilenmemektedir. Yüzeye geldiğinde ise pulse bias etkisiyle hızları frenlenen
zirkonyum iyonları yüzeye yoğuĢmakta ve yüzeyde hazır azot iyonlarıyla buluĢarak
reaksiyona girmektedir. Yani pulse bias voltajı uygulayarak, ZrN oluĢum reaksiyon
kinetiğinde önemli geliĢmeler sağlamak mümkün görünmektedir[34].
d.c. bias voltajı ve pulse bias voltajı uygulanması durumlarında, taban malzeme
yüzeyindeki iyon etkileĢimlerinin görünümü ġekil 5.5‟te gösterilmiĢtir.

Ġyon Kaplama

Atomik
Sıçramalar

Taban Malzeme
Taban Malzeme

d.c. bias voltajıyla iyon
bombardımanı

Pulse bias voltajıyla
iyon bombardımanı

ġekil 5.5: d.c. ve pulse bias voltajlarında FBB kaplama sırasında taban malzeme
yüzeyindeki iyon etkileĢimleri[35].
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Görüldüğü gibi, d.c. bias modunda, taban malzemeye yüksek hızla gelen iyonlar
yüzeye çarparak sıçramakta ve yüzey atomlarını da sıçratmaktadır. Pulse bias
modunda ise, yüzeye iyon akıĢı çok daha kontrollü gerçekleĢmekte ve daha düĢük
momentumla yüzeye ulaĢan iyonlar homojen bir biçimde taban malzeme yüzeyine
yoğuĢmaktadırlar[35].
Taban malzeme yüzeyine iyon bombardımanının yol açtığı enerji ve momentum

Basma
Çekme

Ġç Gerilme

transferine bağlı iç gerilme değiĢimleri ġekil 5.6‟da gösterilmiĢtir.

ġekil 5.6: Momentum ve enerji transferi etkilerine bağlı iç gerilme değiĢimi[33].
ġekil 5.6‟daki kesikli çizgi sistemdeki toplam normalize enerji ile film iç gerilmesi
arasındaki iliĢkiyi simgelemektedir. Ġyon bombardımanı ile artan momentum
transferi, atomik darbeleme mekanizmalarını aktifleĢtirerek basma yönünde iç
gerilmelerin oluĢumuna yol açar. Bu etkiye Bölüm 4.2‟de detaylı olarak
değinilmiĢtir. Pulse bias voltajı uygulandığında ise, iyonların momentumu
değiĢtirilmeden (veya azaltılarak) iyon enerjileri arttırıldığı için, ġekil 5.6‟daki
kesikli çizgiden görüldüğü gibi, önce basma iç gerilmesinde bir artıĢ, maksimum
değere ulaĢıldıktan sonra ise azalma meydana gelir. Belli bir atomsal etkileĢim
oluĢtuktan sonra ise enerji artıĢıyla beraber biriktirilen atomların yüzey
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hareketliliğinde aĢırı artıĢ meydana gelir ve kütlesel iç gerilme boĢalması gerçekleĢir.
Bu olayın gerçekleĢmesi yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyar. Özellikle ünipolar ve
asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında iyonlar yüksek enerjiyle beraber bir miktar
momentuma da sahip olduğu için bu mekanizma dengelenir ve yüzeye gelen
partiküller tavlama etkisine yol açacak kadar yüksek enerji taĢımadığı için (sadece
yüzeyde difüzyon oluĢumuna yetecek aktivasyon enerjisi taĢıdığı için) momentum
transferi hala baskın mekanizma olmaya devam eder ve yapıda basma iç gerilmeleri
oluĢmaya devam eder[33]. Zaten tribolojik amaçlı seramik ince film kaplamalarda
kabul edilebilir düzeyde basma iç gerilmeleri gerek yüksek sertlik, gerekse de
kullanım koĢullarında dıĢ etkilerle oluĢan çekme gerilmelerine dayanıklılık için
tercih edilmektedir.
Pulse bias voltajı, taban malzeme üzerindeki iyon bombardıman enerjisini, taban
malzemenin aĢırı ısınmasını engelleyerek arttırmaktadır. Taban malzemeyi aĢırı
ısıtmadan, istenen film özellikleri ve film zon yapıları düĢük sıcaklıklarda elde
edilebilmektedir. Plazma içerisindeki elektronların enerji dağılımları oldukça geniĢtir
ve pulse bias uygulandığında enerjileri yeniden düzenlenmektedir. Elektronların
ortalama enerjisi ve yüksek enerjili elektronların oluĢturduğu iyonlaĢma oranı
artmaktadır[32,35]. Bipolar pulse bias modunda, plazma iyonlarının enerjisi ünipolar
pulse ve d.c. modlarından daha yüksektir[36,37,38,39,40,41]. Bu pulse modunda,
pozitif bias voltajı plazmadan elektron akıĢını çeker ve artan elektron enerjisi de
genel olarak gaz atomlarını iyonlaĢtırmaya yeterlidir[40,41,42]. Böylece plazma
enerjisi de artar[43,44,45]. Pulse bias voltajı uygulandığında, FBB kaplama sırasında
taban malzeme yüzeyine gelen metal iyonları frenlendiği için yüzeyden daha az atom
ve reaktif gaz sıçratmaktadır. Ayrıca reaktif gazın iyonlaĢması da arttığı için, daha
yoğun film yapıları elde edilebilmektedir[46,47,48]. Pulse bias voltajıyla elde edilen
yüksek iyon enerjisi sebebiyle, filmde daha yüksek adhezyon, daha yüksek film
yoğunluğu ve sertlik elde edilebilmektedir. Örneğin katodik ark FBB sisteminde TiN
kaplamada, -300+0 volt ünipolar pulse voltajında ve 15 kHz pulse frekansında, TiN
kaplama sertliğinin %12 arttığı raporlanmıĢtır[49].
Bias voltajıyla taban malzemeye çekilen akım kontrol edilmektedir. Ancak bias
voltajının artmasıyla belli bir doyma noktasına ulaĢıldıktan sonra iyon akımı daha
fazla artmaz. Taban malzemeye ulaĢan elektronlar yüksek bias voltajında sürekli geri
püskürtüldüğü için, iyon akımı doyma noktasında sabit kalır[50].
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Pulse bias voltaj modunda ise (özellikle asimetrik bipolar pulse bias modunda) hem
iyonlar, hem de elektronlar ayrı ayrı kontrol edilebildiği için, d.c. bias moduna göre
doyma noktasının değeri arttırılmaktadır; ayrıca bias voltajı arttıkça çekilen akım da
artmaktadır. Bu etkiler pulse frekansına kuvvetle bağımlıdır. Pulse frekansının
artmasıyla bu etkiler daha da artmaktadır[45,50,51]. Pozitif voltaj periyodunda
negatif yüklü elektronlar taban malzemeye çekildiği için, tüm deĢarj akımı da taban
malzeme üzerinde oluĢmaktadır; yani her pulse periyodunda her yönde yüksek akım
ve voltaj akıĢları sağlanmaktadır. Yapılan ölçümlerde[51], -300 volt pulse bias
voltajında ve 350 kHz pulse frekansında, taban malzemeye çekilen iyon akımının
d.c. bias moduna göre 3 kat arttığı görülmüĢtür. Elektron sıcaklığı ve plazma
yoğunluğunda da artıĢlar kaydedilmiĢtir; yani taban malzeme yüzeyine gelen
iyonların enerjisi artmıĢtır. Özellikle asimetrik bipolar pulse bias modunda
biriktirilen filmlerin yoğunluğu ve biriktirme hızı da, bu sebeplerden dolayı
arttırılabilmektedir[50,51,52].
Pulse bias voltajlarının önemli bir faydası da, kaplama iĢlemi sırasında taban
malzeme yüzeyinde elektrik yükünü düzenlemesidir. Pulse bias modunda, taban
malzeme yüzeyinde homojen olmayan Ģarj birikimi ve mikro arkların oluĢumu
engellenmektedir. Pozitif voltaj periyodunda taban malzeme yüzeyine çekilen
elektronlar

tarafından,

yüzeydeki

Ģarj

birikimi

nötralize

edilmektedir[32,36,37,51,52,53]. Böylece yüksek iyonizasyon ve Ģarj dengelenmesi
sebebiyle, kaplama iĢlemi sırasında ark hatalarının azaltılması, düĢük taban malzeme
sıcaklıklarında yüksek yoğunluğa ve adhezyona sahip filmlerin elde edilebilmesi ve
yüksek

biriktirme

hızlarına

ulaĢılabilir[32,53].

Ayrıca

pulse

bias

voltajı

uygulanmasıyla, filmin zon yapılarındaki dönüĢümler daha düĢük sıcaklıklarda
gerçekleĢtirilebilmektedir. Örneğin karbon fiber destekli epoksi üzerine bakır film
biriktirmede, d.c. bias voltajlarında 160 °C sıcaklıkta zon-1 yapısı elde edilirken,
pulse bias voltajı uygulanarak aynı sıcaklıkta, daha yoğun zon-T yapısı elde
edilmiĢtir. Filmin adhezyonunda da 2 kat artıĢ kaydedilmiĢtir[35].
FBB vakum ark biriktirme prosesiyle TiO2 ince film biriktirmede, yüksek
sıcaklıklarda kararlı rutil fazı, düĢük sıcaklıklarda ise daha az kararlı, daha zayıf
bağlara sahip ve kristal özelliği daha zayıf olan anatas fazı elde edilmektedir. Pulse
bias ile yüksek iyon enerjileri oluĢturularak, düĢük sıcaklıkta (oda sıcaklığı) kararlı
rutil fazını elde etmek mümkün olmuĢtur[51,54,55].
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Pulse bias ile tetrahedral amorf karbon (ta-C) ve DLC kaplama iĢlemlerinde, pulse
voltaj uygulanmasıyla film yoğunluklarının arttığı gözlenmiĢtir[56,57,58]. Özellikle
ta-C kaplama iĢleminde, bipolar pulse bias modunda, yüksek enerjili karbon iyonları
elde edilerek, yapıdaki grafit tipi sp2 bağları elmas tipi kuvvetli sp3 bağlarına
dönüĢtürülmüĢtür. Bunun sonucunda film yapısının iç gerilmesinde, sertliğinde ve
elastisite modülünde artıĢlar kaydedilmiĢtir[56].
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6. ZĠRKONYUM NĠTRÜR (ZrN) KAPLAMALAR
6.1 Zirkonyum Metali
Zirkonyum ismi farsça “altın rengi” anlamına gelen “zargun” kelimesinden
türemiĢtir. “Zargun” ya da diğer adıyla “Jargon”, binlerce yıldan beri bilinen ve
mücevher olarak kullanılan değerli bir taĢtır. Zargun aslında bir zirkonyum silikat
(ZrSiO4) bileĢiğidir ve incil ayetlerinde de ismi geçmektedir. Ortaçağ‟da zargun‟un
uykuya dalmaya yardımcı olduğuna, sahibine baĢarı, itibar ve bilgelik getirdiğine
inanılırdı. Bu değerli taĢın yeni bir element içerdiği 1789 yılında Klaproth tarafından
Almanya‟da bulunmuĢtur ve Klaproth bulduğu yeni elemente “Zirkonertz” adını
vermiĢtir. Zirkonyum ilk kez 1824 yılında Ġsveç‟te Berzelius tarafından
saflaĢtırılmıĢtır[59].
Zirkonyum en çok yıldızlarda ve göktaĢlarında bulunur. Ay‟dan getirilen kaya
örneklerinin de dünyadakilerden çok daha yüksek zirkonyum oksit içeriğine sahip
olduğu tespit edilmiĢtir. En önemli zirkonyum madenleri Kamboçya, Sri Lanka,
Tayland, Burma, Brezilya ve Avustralya‟dadır. Zirkonyum metali ticari olarak
titanyum metali gibi Kroll prosesiyle, zirkonyum klorürün magnezyumla
redüklenmesiyle elde edilir.
Zirkonyum sert, parlak, gri-beyaz bir metaldir. Nötron absorpsiyonu çok düĢüktür,
bileĢikleri zehirli değildir. Zirkonyum, deniz suyuna, birçok asit ve alkalilere karĢı
mükemmel korozyon direncine sahiptir. Çinko ile alaĢımlandırıldığında 35 °K‟in
altındaki sıcaklıklarda manyetik özelliğe sahiptir. Zirkonyum oksit (zirkonya) ısıl
Ģoklara dirençlidir[60,61].
Zirkonyumun düĢük nötron absorplaması özelliği sebebiyle temel kullanım alanı
nükleer enerji uygulamalarıdır. Dünyada üretilen zirkonyumun %90‟ından fazlası
nükleer reaktörlerde kullanılmaktadır. Ayrıca zirkonyum çeĢitli deniz suyu, asit ve
alkali ortamlarda sahip olduğu yüksek korozyon direnci sebebiyle kimya sanayinde
korozif ortamlarda yaygın kullanıma sahiptir. Zirkonyumun ve bileĢiklerinin zehirsiz
olması da özellikle cerrahi alet ve gereçlerde kullanımını yaygınlaĢtırmıĢtır. Bunların

yanısıra, zirkonyum oksit (zirkonya) sahip olduğu yüksek ısıl Ģok direnci ve refrakter
özelliği sebebiyle potalarda, metalurjik fırın astarlarında ve cam-seramik
endüstrisinde yaygın kullanıma sahiptir. Son yıllarda bazı bileĢikleri, ince film
formunda sahip olduğu fiziksel ve mekanik özellikler sebebiyle Fiziksel Buhar
Biriktirme (FBB) yöntemiyle üretilen kaplamalarda kullanılmaktadır[61,62].
6.2 Zirkonyum Nitrür (ZrN)
Zirkonyum nitrür mükemmel aĢınma direncine, yüksek sertliğe ve sünekliğe ve
düĢük sürtünme katsayısına sahip bir bileĢiktir ve bu özellikleri sebebiyle oldukça iyi
bir kaplama malzemesidir. ZrN kaplamalar genel olarak FBB yöntemleriyle
üretilmektedir. ZrN kaplamalar son derece çekici uçuk altın sarısı renktedir. Bu
sebeple dekoratif amaçlı uygulamaları da mevcuttur. Özellikleri aĢağıda verilmiĢtir:
Yoğunluk (g/cm3): 7,09
Ergime Sıcaklığı (C): 2980
Sertlik (Mohs): 8+
Elektrik Ġletkenliği (μohm.cm): 13,6
Zirkonyum nitrür kesici takımlarda sert kaplama olarak kullanılmaktadır. Zirkonyum
nitrür kaplamalar özellikle alüminyum alaĢımları, prinç, bakır alaĢımları ve titanyum
gibi demir dıĢı metallerin talaĢlı imalatında uygulanmaktadır[23,62].
ZrN kaplamalar ayrıca, pencere camlarında güneĢ ıĢığını seçici geçiren
kaplamalarda, p+/n yarı iletken devrelerde difüzyon bariyeri olarak, kriyojenik
termometrelerde, tranzistör teknolojisinde, Josephson devrelerinde ve plutonyumun
ve aktinitlerin yakılması için hızlı reaktör yakıtlarında inert matris olarak
kullanılmaktadır[63,64].
6.2.1 ZrN bağ yapısı ve mekanik özellikleri
ZrN ince filmler, yüksek kimyasal kararlılığa, korozyon direncine, yüksek sertliğe
(2400-2800 HV), düĢük sürtünme katsayısına (0,4-0,5), yüksek ergime sıcaklığına ve
yüksek elastisite modülüne sahip olması sebebiyle, son yıllarda aĢınmaya dayanıklı
kaplama uygulamalarında dikkat çekmeye baĢlamıĢtır[63,65-71]. ZrN kaplamanın
özellikle TiN kaplamadan ve diğer bir çok geçiĢ metal nitrürlerinden daha düĢük
sürtünme

katsayısına

sahip

olması
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bu

ilgiyi

arttırmaktadır.

Yapılan

çalıĢmalarda[70,72-75], ZrN kaplamaların sürtünme katsayısının TiN kaplamalardan
ortalama %40 daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. DüĢük yükte (1 N) ve düĢük
frekansta (1 Hz) kısa süreli (500 çevrim) aĢınma hızının da TiN kaplamadan %50
daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir[73]. Genel olarak düĢük sürtünme katsayısı, yüksek
aĢınma direncine karĢılık gelmektedir; ancak tek etken değildir. AĢınma direnci
yüksek bir kaplamanın düĢük sürtünme katsayısına sahip olmasının yanısıra, yüksek
kaplama sertliği, yüksek adhezyon mukavemeti ve düĢük yüzey pürüzlülüğü de kritik
öneme sahiptir[70]. Zirkonyum metalinin ergime sıcaklığı yüksek ve buhar basıncı
düĢük olduğu için, ZrN kaplamalar çok az sayıda ve küçük boyutta droplet
içermektedir; dolayısıyla ZrN kaplamaların yüzey pürüzlülüğü oldukça düĢüktür.
Ancak yine aynı sebeplerden ve ZrN‟ün sahip olduğu yüksek oksijen ve karbon
afinitesinden dolayı; ZrN ince filmlerin FBB yöntemleriyle biriktirilmesi TiN ve CrN
filmlere göre daha zordur[1,2,71,76]. ZrN kaplamaların verimli bir Ģekilde
biriktirilebilmesi için magnetron sıçratma ve buharlaĢtırma FBB yöntemlerinde, 650
°K‟in üzerinde taban malzeme sıcaklıklarına ihtiyaç olduğu belirlenmiĢtir[63]. Bu da
pek çok çelik esaslı taban malzemenin mekanik özelliklerini koruduğu sıcaklığın
üzerindedir. Bu sebeplerden dolayı FBB yöntemleriyle kaplanan ZrN kaplamaların
düĢük sürtünme katsayısına ve düĢük yüzey pürüzlülüğüne sahip olmakla beraber,
kaplamanın adhezyon mukavemetinin ve tokluğunun oldukça kötü olduğu
belirlenmiĢtir[2,4,70,77,78]. ZrN kaplamaların düĢük adhezyona sahip olmasının
sebeplerinden biri yüksek iç gerilmedir. Genel olarak ZrN kaplamaların TiN ve CrN
kaplamalardan daha yüksek iç gerilmeye sahip olduğu tespit edilmiĢtir[4]. Ancak
zayıf adhezyonun sadece yüksek iç gerilmeye bağlı olduğu söylenemez; hatta bazı
uygulamalarda yüksek basma iç gerilmesinin adhezyonu da doğru orantılı arttırdığı
görülmüĢtür[27,79]. Gerçek kullanım koĢullarında, mekanik yüklerin yol açtığı
çekme gerilmelerine dayanım için, film yapısında basma iç gerilmelerinin olması
istenmektedir[27]. Taban malzeme deformasyonu elastik sınırlar içinde kaldığı
müddetçe, bu ön gerilmeler yükün filme hasar vermesini engellemektedir. TiN
kaplamalarda,

yüksek

basma iç

gerilmesinin film

adhezyonunu arttırdığı

bulunmuĢtur[79]. ZrN kaplamaların adhezyon mukavemetinin düĢük olmasının bir
baĢka nedeni, FBB kaplama koĢullarında, zirkonyum ile azot arasındaki ve ZrN ile
taban malzeme arasındaki kimyasal bağlanmanın zayıf olmasıdır[4]. Genel olarak
zirkonyum ile azot atomları arasındaki bağ yapısı, diğer geçiĢ metal nitrürlere göre
daha yüksek kovalent karaktere sahiptir ve kuvvetli kovalent bağın oluĢumu için
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yüksek enerjiye ihtiyaç vardır. Yani Zr-N bağlarında, bağ dizilim potansiyeli,
Coulomb çekim kuvvetlerinden çok daha baskındır ve bağ oluĢumunu kontrol eder.
Sonuç olarak ZrN yapısının kovalent bağ özelliği yüksek, iyonik bağ özelliği
düĢüktür; dolayısıyla ZrN yapısının aktivasyon enerjisi yüksektir ve difüzyon
katsayısı düĢüktür[80]. Bölüm 3.3.2‟de incelendiği gibi, çekirdeklenme ve kimyasal
bağ oluĢumu için kritik çekirdek çapı ve çekirdeklenme için gerekli serbest enerji
büyük öneme sahiptir. (3.5) ve (3.6) formülleri kullanıldığında, zirkonyumun hem
titanyumdan hem de kromdan daha yüksek molar hacme ve düĢük buhar basıncına
sahip olması sebebiyle, kritik çekirdek çapı ve çekirdeklenme serbest enerjisi
artmaktadır; yani taban malzeme yüzeyinde ZrN film çekirdeklenmesi ve kimyasal
bağ oluĢumunun daha zor olduğu ve daha yüksek enerjiye gereksinim duyduğu
söylenebilir.
Zirkonyum, titanyum ve kromun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 6.1‟de
verilmiĢtir.
Tablo 6.1: Zirkonyum, titanyum ve kromun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri[60].
Zirkonyum Titanyum Krom
BuharlaĢma entalpisi (kJ/mol)

580

425

339

21

18,7

20,5

ZrN: 564

TiN: 476

CrN: 378

3,18

2,89

2,49

2,06

1,76

1,66

1. 640

1. 658

1. 653

2. 1270

2. 1309

2. 1590

3. 2218

3. 2652

3. 2987

4.3313

4. 4174

4. 4743

Elektronegatiflik (Pauling)

1,33

1,54

1,66

Elektron bağ enerjisi (eV)

K: 17998

K: 4966

K: 5989

N3: 27,1

M3: 32,6

M3: 42,2

1,48

1,36

1,27

Füzyon entalpisi (kJ/mol)
Bağ entalpisi (kJ/mol)
Bağ uzunluğu (°A)
Atomik yarıçap (°A)

Ġyonizasyon enerjisi (kJ/mol)

Kovalent yarıçap (°A)
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Tablodan görüldüğü gibi, zirkonyumun buharlaĢma entalpisi, füzyon entalpisi, bağ
uzunluğu, elektron bağ enerjisi, atomik ve kovalent yarıçapı diğerlerinden daha
yüksektir. ZrN için bağ entalpisi de, TiN ve CrN için gerekli bağ entalpilerinden çok
daha fazladır. Bu sonuçlar, zirkonyumun buharlaĢmasının zor, ZrN bağ yapısının
yüksek oranda kovalent olduğunu ve ZrN bağının oluĢması için gerekli enerjinin
yüksek ve iyonizasyon enerjisinin düĢük olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar
kapsamında, ZrN film yapısını oluĢturmak için TiN ve CrN‟den çok daha fazla enerji
gerektiği söylenebilir. ZrN, TiN ve CrN filmlerin oluĢum termodinamiği ile ilgili bir
modelleme aĢağıda yapılmıĢtır[19]:
  vap S  A
Peq  P  . exp 
R



. exp



   vap H  A


R .T







(6.1)

Peq : Denge buhar basıncı (Pa)
P° : Standart basınç (105 Pa)
ΔvapS°A : Standart buharlaĢma entropisi (J/°K)
ΔvapH°A : Standart buharlaĢma entalpisi (J)
R : Molar gaz sabiti (8,31 J/°K)
T : Sıcaklık (°K)
Z 

P

(6.2)

2 . .m .k .T

Z : Taban malzemenin birim alanına saniyede çarpan iyon sayısı (1/m2.sn)
P : Buhar basıncı (Pa)
m : Atom kütlesi (Kütle numarası x 1,66.10-27) (Kg.)
k : Boltzmann sabiti (1,38.10-23 J/°K)
T : Sıcaklık (°K)
J 

Z . a . cos 

(6.3)



JΩ : Ġyon Ģiddeti (1/sn.)
Z : Taban malzeme birim alanına saniyede çarpan iyon sayısı (1/m2.sn)
δa : Hedef metal yüzey alanı (m2)
θ : Ġyonun hedef metal yüzeyinden çıkıĢ açısı
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Ji 

J  . cos 
R

(6.4)

2

Ji : Taban malzeme üzerindeki iyon akımı (1/cm2.sn)
JΩ : Ġyon Ģiddeti (1/sn.)
β : Ġyonun taban malzemeye geliĢ açısı
R : Taban malzeme ve hedef metal arası mesafe (cm.)

Zirkonyum:
ΔvapH°(Tm) = 580.000 J
ΔvapS°(Tm) = 126 J/°K
Tm = 2125 °K
Zirkonyumun ergime sıcaklığındaki buhar basıncı (6.1) eĢitliği kullanılarak
hesaplanabilir:
 126 
  580 . 000 
5
PZr  10 . exp 
. exp 

 8 ,31 
 8 ,31 . 2125 

PZr  2 , 09 . 10

3

Pa

Taban malzemenin 1 °A2 yüzeyine bir saniyede çarpan zirkonyum iyonlarının sayısı
(6.2) eĢitliği kullanılarak hesaplanabilir:

Z Zr 

2 , 09 . 10

2 . .91 , 22 .1,66 .10
2

Z Zr  0 ,125  A .sn

 27

3

. 1,38 . 10

 23

. 2125



 1, 25 . 10

19

m

2

.sn

1

1

Hedef metalden tüm iyonların yüzeye dik yönde çıktığı ve hedef metal yüzey
alanının 10 cm2 (1017 °A2) olduğu kabul edildiğinde, iyon Ģiddeti (6.3) eĢitliğinden
hesaplanabilir:

J  Zr 

0 ,125 . cos 0 . 10



17

 4 . 10

15

1 / sn
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Tüm iyonların taban malzemeye dik yönde ulaĢtığı ve hedef metal ile taban malzeme
arası mesafenin 10 cm (109 °A) olduğu kabul edildiğinde, taban malzeme üzerindeki
iyon akımı (6.4) eĢitliğinden hesaplanabilir:
15

Ji 

4 . 10 . cos 0
9

(10 )

2

→

Ji  4 . 10

3

1 /  A .sn
2

Belli bir taban malzeme sıcaklığında, taban malzemeden geri buharlaĢan atom sayısı
aĢağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir[19]:

Z eq ( Tsub ) 

Peq

(6.5)

2  .m .k .T ( sub )

T(sub) : Kaplama iĢlemi sırasında taban malzeme sıcaklığı (°K)
Taban malzeme sıcaklığı 573 °K‟de tutulduğunda, taban malzemeden geri
buharlaĢan zirkonyum atomlarının sayısı:
  580000 
 42
. exp 
Pa
  4 ,8 . 10
8 ,31
8
,
31
.
573


126

PeqZr ( 573  K )  10 . exp
5

4 ,8 . 10

Z eqZr 

2 . 91 , 22 . 1, 66 . 10

Z eqZr  5 ,58 . 10

 40

Taban malzeme

 42

 27

. 1,38 . 10

 23

. 573

1 /  A . sn
2

yüzeyindeki

adsorpsiyon

akımı

(Jc) aĢağıdaki

bağıntıyla

hesaplanabilir:



J c   c . J i  Z eq ( Tsub )



(6.6)

Burada αc yoğuĢma katsayısıdır ve 1‟e yakın bir değere sahip olduğu için, bir çok
durumda ihmal edilebilir.
Sonuç olarak, 573 ºK (300 ºC) taban malzeme sıcaklığında, zirkonyum atomlarının
hemen hemen tamamı geri buharlaĢmadan taban malzeme yüzeyinde kalmaktadır.
Belli bir taban malzeme sıcaklığı için elde edilen Peq değeri aynı zamanda ısıl
aktivasyon enerjisi olarak kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak, buhar fazından
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yoğuĢma ve adsorpsiyon için serbest enerji değiĢimi aĢağıdaki bağıntı ile
hesaplanabilir[19]:

Peq  P  . exp

  evap G 

(6.7)

RT

Bu serbest enerji değiĢimi değeri, yüzey enerjisini kapsamamasına rağmen
çekirdeklenme kinetiği için de kritik öneme sahiptir. Zirkonyum için 573°K taban
malzeme sıcaklığında, yukarıda elde edilen veriler ıĢığında hesaplandığında:

4 ,8 . 10

 42

 10 . exp
5

  evap G 
8 , 31 . 573

 evap G   485 . 132 J

Yukarıdaki parametrik koĢullar kullanılarak, aynı iĢlemler titanyum ve krom için de
yapıldığında, aĢağıdaki Tablo 6.2 elde edilebilir:
Tablo 6.2: Zirkonyum, titanyum ve krom için çeĢitli termodinamik değerler.
Zirkonyum

Titanyum

Krom

Terg (ºK)

2125

1939

2130

ΔvapHº(Tm) (J/mol)

580.000

438.000

349.000

ΔvapSº(Tm) (J/mol.ºK)

126

124

119

PA (Pa)

2,09.10-3

0,47

330

ZA (1/ºA2.sn)

0,125

40,57

26.170

JΩA (1/sn)

4.1015

1,3.1018

8,3.1019

Ji (1/ºA2.sn)

4.10-3

1,3
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Peq(573 ºK) (Pa)

4,8.10-42

3,3,10-29

2,4.10-21

Zeq(573 ºK) (1/ºA2.sn)

5,58.10-40

5,2.10-7

36

ΔevapG° (J)

485.132

123.702

37.752

Tablo 6.2‟den görüldüğü gibi, bu üç metal içerisinde zirkonyum en düĢük buhar
basıncına, iyon Ģiddetine ve iyon akımına sahiptir. YoğuĢma serbest enerji değiĢimi
ise en yüksektir. Yani zirkonyumun zor buharlaĢması ve düĢük iyon Ģiddetine sahip
olması, iyonların kinetik enerjisinin de düĢük olmasına ve yüzeyde adatom
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hareketliliğinin azalmasına sebep olur. Bunun sonucunda, zirkonyum adatomlarının
kimyasal adsorpsiyon ve yüzey difüzyonu eğilimi de azalır; yani kararlı çekirdeklerin
oluĢumu zorlaĢır. Ayrıca, yoğuĢma serbest enerji değiĢimi de yüksek olduğu için,
zirkonyum

atomlarının

taban

malzeme

yüzeyinde

bağ oluĢturmasının

ve

çekirdeklenmesinin gerçekleĢmesi için aĢması gereken serbest enerji miktarı da artar.
Özetle, zirkonyum atomlarının taban malzeme yüzeyine adsorbe olması, yüzey
difüzyonu ve kararlı çekirdek oluĢturması; titanyum ve krom metallerinden daha
zordur ve çok daha yüksek kinetik enerji değerlerine ihtiyaç duyar.
Uygun çekirdeklenme kinetiğine ve bunun sonucunda istenen mekanik özelliklere
sahip bir ZrN film yapısının elde edilebilmesi için, ya zirkonyum iyonlarının kinetik
enerjisi arttırılmalı, ya da azotun iyonlaĢma oranı ve iyon enerjisi arttırılmalıdır.
Temel olarak, kaplama yoğunluğunun artmasıyla mekanik özellikler de artmaktadır.
Daha yoğun filmlerde, daha yüksek sertlik ve adhezyon değerlerine ulaĢılır[81].
Taban malzeme ile kaplama arasında bir karbür ara yüzeyinin oluĢması adhezyonu
arttırmaktadır[74]. Çelik ve semente karbür taban malzemeler üzerinde FBB
yöntemleriyle TiN ve CrN filmlerin biriktirilmesi sırasında, genel olarak taban
malzeme yapısındaki karbon ile kaplama metali tepkimeye girerek bir karbür ara
yüzeyi oluĢturmaktadır (TiC vb.). Zirkonyum ise karbür oluĢturmamaktadır ve
bundan dolayı ara yüzey adhezyon mukavemeti düĢük seviyede kalmaktadır[74].
Adhezyonu arttıracak bir karbür ara yüzey yapısı oluĢmadığı için, kaplama
yapısındaki azot iyonlarının artmasının kaplama adhezyonuna olumlu katkısı olduğu
belirlenmiĢtir[82]. Azot iyonları, kaplama iĢleminin baĢlangıcında krom, demir gibi
taban malzeme elementleriyle reaksiyona girerek, arayüzey boyunca demir nitrür
(FeN) ve krom nitrür (CrN) yapılarının oluĢmasını sağlar. Bu yapılar 1-3 atomik
tabaka kalınlığındadır ve ara yüzey bağını güçlendirerek difüzyonel ara yüzeyin
oluĢmasını sağlar. Bu da ZrN kaplamanın adhezyonunu arttırır[82].
Temel olarak, ZrN kaplama iĢlemi sırasında plazma bileĢenlerinin iyon enerjilerini
arttırmak ve yoğun zon-T veya zon-2 yapısının oluĢumunu aktif hale getirerek
kaplama yoğunluğunu arttırmak için iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlar, kaplama
iĢlemi sırasında taban malzeme sıcaklığını arttırmak ve bias voltajı uygulayarak
kaplama bileĢenlerinin iyon enerjilerini arttırmaktır.
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Genellikle FBB kaplamalar çelik esaslı taban malzemeler üzerine biriktirildiği için,
uygulanacak taban malzeme sıcaklığı, çeliğin yumuĢama sıcaklığıyla sınırlıdır.
Yüksek bias voltajlarının uygulanması da, taban malzeme yüzeyinde hata oranını
arttırdığı için çoğu zaman kaplama adhezyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Orta
seviyede bias voltajları TiN ve CrN kaplamaların yapısal yoğunlaĢması ve kuvvetli
bağ oluĢumu için yeterli olurken, ZrN kaplamalarda paketlenme yoğunluğunun
artması ve uygun kimyasal bağların oluĢumu için daha yüksek bias voltajlarına
ihtiyaç vardır ve çok yüksek bias voltajları da kaplamanın yüzey pürüzlülüğünü ve
mekanik özelliklerini olumsuz

yönde etkilemektedir. Ayrıca

yüksek bias

voltajlarında, yüksek enerjili iyon bombardımanı sebebiyle meydana gelen sıçratma
etkisi, özellikle zayıf bağlı azotu film yüzeyinden sıçratmaktadır. Bunun sonucunda
yüksek oranda azot boĢlukları içeren, stokiyometri altı azot içeren kaplama yapısı
meydana gelmektedir[46,83,84]. Film yapısındaki atomik azot/zirkonyum (N/Zr)
oranı kritik öneme sahiptir. N/Zr oranı düĢük stokiyometri-altı filmler, yukarıda
açıklandığı gibi azot boĢlukları ve metalik zirkonyum

içermektedir ve film

yoğunluğu, sertlik, adhezyon gibi mekanik özellikleri kötüdür. Bu yüzden, yüksek
bias voltajlarında, sistemdeki azot kısmi basıncının ve taban malzeme sıcaklığının
yüksek olması gerekmektedir. Yüksek azot kısmi basınçlarında N/Zr >1 oranına
sahip stokiyometri-üstü filmler elde edilmektedir. Sıcaklık yeterince yüksek
olduğunda, fazla azot difüzyonla atılmaktadır[84].
DüĢük bias voltajlarında, yüksek taban malzeme sıcaklıklarında ve yüksek azot kısmi
basınçlarında oluĢan termodinamik ve difüzyona bağlı denge durumu, N/Zr oranını
arttırmaktadır[84]. N/Zr oranının stokiyometrik oranda (N/Zr=1) veya stokiyometrik
oranın

biraz

üzerinde

olması

(N/Zr>1),

filmin

mekanik

özelliklerini

geliĢtirmektedir[82,84]. Ancak stokiyometri-üstü oran, bir faz dönüĢümüyle
kısıtlanmaktadır. N/Zr oranı 1,2 değerinin üzerine çıktığında, film yapısı ZrN
bileĢiminden Zr3N4 fazına doğru geçiĢ yapmaya baĢlar. N/Zr>1,33 koĢulunda ise
yapı tamamen Zr3N4 halini alır ve buna denge-dıĢı nitrür büyümesi adı verilir[64,84].
Zr3N4 fazı, amorf karakteri yüksek, yalıtkan, yarı-kararlı ve mekanik özellikleri kötü
bir

yapıdır[85].

Stokiyometrik

ZrN

yapısında

azot

oktahedral

bölgelerde

bulunmaktadır. Stokiyometri-üstü Zr3N4 yapısında ise fazla azot küçük tetrahedral
arayerlerde bulunur ve latiste geniĢlemelere yol açar. Özellikle filmin (111)
düzleminde büyümesi durumunda, (111) yönünde bulunan tetrahedral bölgeler azot
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tarafından iĢgal edilmekte ve kübik birim hücreyi rombohedral olarak deforme
etmektedir; yani tercihli (111) düzlemlerindeki arayerler, rombohedral distorsiyona
yol açmaktadır. Bunun sonucunda, çok yüksek iç gerilmelere ve gevrekliğe sahip,
istenmeyen bir film yapısı oluĢmaktadır[86]. Özetle, istenen mekanik özelliklere ve
yüksek film yoğunluğuna sahip bir film yapısının oluĢması için, N/Zr oranının 1-1,2
arasında olması gereklidir. Bir baĢka deyiĢle, film yapısındaki azot atomik
yüzdesinin %50‟den az, %55‟ten fazla olmaması gerekmektedir. Bu dar aralık, ZrN
filmlerin üretimi sırasında parametre kontrollerini güçleĢtirmektedir ve istenen
mekanik özelliklere sahip ZrN filmlerin üretilmesi, diğer geçiĢ metal nitrür filmlerin
üretiminden çok daha zordur. Zirkonyum-azot faz denge diyagramı ġekil 6.1‟de
gösterilmiĢtir.
Azot atomik %

Azot ağırlık %

ġekil 6.1: Zirkonyum-Azot faz denge diyagramı.
6.2.2 ZrN Film Yapısı
Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı, ZrN kaplama yapısı yüksek oranda boĢluk,
gözenek ve hata içermektedir. Buna bağlı olarak kaplama adhezyonu da düĢüktür.
Yapılan incelemelerde, ZrN filmlerde noktasal ve çizgisel hata yoğunluğunun da
oldukça yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bu gerilme konsantrasyonları istif hatalarının
oluĢumunu kolaylaĢtırmaktadır. Genel olarak geçiĢ metal nitrürlerinde, bağ yapısı
sebebiyle istif hatası enerjisi (ĠHE) yüksektir. Bunun sebebi, yoğun film yapısı ve
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yüksek bağ mukavemeti sebebiyle, dislokasyon bölünmelerinin dar bir aralıkta
olması ve birbirine yakın oluĢan dislokasyon parçaları arasındaki itme kuvvetlerinin
yüksek olmasıdır. ZrN kaplamalarda ise alıĢılagelmemiĢ kadar düĢük ĠHE değerleri
gözlemlenmiĢtir. Örneğin titanyum ve tantalyumun karbür ve nitrürlerinde, ĠHE
değerleri 130-300 mJ/m2 düzeyinde iken, ZrN kaplamalarda ĠHE değeri 4,1 mJ/m2
olarak tespit edilmiĢtir. GümüĢ, bakır gibi YMK metallerde bile ĠHE değerleri çok
daha yüksek düzeydedir (20-40 mJ/m2). Bu kadar düĢük ĠHE değerlerine, yüksek
oranda boĢluk içeren stokiyometri altı TiNx filmlerde de ulaĢılmıĢtır. ZrN‟de ĠHE
değerlerinin düĢük olmasının sebebi, boĢluk ve hata konsantrsyonunun yüksek
olmasıdır. ZrN filmlerde çok sayıda azot boĢluğu olması sebebiyle, azot
düzlemlerinde kısa mesafeli düzene sahip bölgeler oluĢur ve dislokasyon bölünmeleri
zirkonyum

atomlarının

düzleminde

gerçekleĢir.

Bunun

sonucunda,

azot

düzlemlerindeki boĢluklar sebebiyle, azot atomlarıyla ilgili enerjide azalma meydana
gelir[87].
ZrN kaplamaların boĢluk ve hata konsantrasyonu yüzey direncini arttırmaktadır.
Genel olarak film yapısı yoğunlaĢtığında ve hata miktarı azaldığında, filmin elektrik
direncinde azalma meydana gelmektedir. Aslında kütlesel ZrN, tüm geçiĢ metal
nitrürleri içinde en yüksek elektrik iletkenliğine (en düĢük elektrik direncine) sahiptir
(13,6 mΩ.cm); ancak yüksek elektrik iletkenliklerine boĢluk ve hata miktarı yüksek
ZrN filmlerde ulaĢılamamaktadır. Kaplama yoğunluğunun artmasıyla, filmin elektrik
iletkenliğinde artıĢ meydana gelmektedir[86,88].
6.2.3 ZrN Morfolojisi
Genel olarak, geçiĢ metallerinin nitrürleri (TiN, CrN, ZrN vb.) yemek tuzu (NaCl)
tipi latis yapısındadır ve film büyümesi (111), (220) ve (200) düzlemlerinde tercihli
yönlenmeye sahiptir. ZrN‟ün kristal yapısı ġekil 6.2‟de gösterilmiĢtir.
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ġekil 6.2: ZrN kristal yapısı.
Genel olarak FBB yöntemiyle üretilen ZrN ince filmler (111) düzleminde tercihli
yönlenme sergilemektedirler[1,31,89,90,91]. Bu, NaCl yapısına sahip TiN, CrN, ZrN
gibi nitrür filmlerde sıklıkla gözlemlenen tercihli büyüme yönlenme düzlemidir.
Yapılan araĢtırmalarda[1,31,91]. geçiĢ metal nitrürlerinin düĢük iyon enerjilerinde
biriktirildiğinde, film büyümesinin (111) tercihli büyüme düzleminde gerçekleĢtiği,
yüksek iyon enerjilerinde ise (200) tercihli yönlenmesinin baskın hale geldiği
görülmüĢtür. Bu durum Ģu Ģekilde açıklanabilir; NaCl kristal yapısına sahip
filmlerde, Bölüm 3.3.5‟te açıklandığı gibi en düĢük yüzey enerjisine sahip düzlem
(100) düzlemidir. En yüksek latis yoğunluğuna sahip düzlemler de en düĢük yüzey
enerji düzlemine karĢılık gelmektedir[91]. Yani taneler, kaplama yüzeyine paralel en
yoğun düzlemlerde büyüme eğilimindedir. Aynı zamanda, NaCl kristal yapısında en
düĢük Ģekil değiĢim enerjisine sahip düzlem (111) düzlemidir ve yönlenme Ģekil
değiĢimi ve yüzey enerjilerinin bileĢimini; yani toplam enerjiyi azaltma eğiliminde
gerçekleĢmektedir. Film büyümesi sırasında, yüzey enerjisi baskın olduğunda
yönlenme en düĢük yüzey enerji düzleminde (100 veya 200 düzlemi), Ģekil değiĢimi
baskın olduğunda ise en düĢük Ģekil değiĢim enerji düzleminde (111 düzlemi)
meydana gelmektedir[91]. DüĢük bias voltajlarında ve düĢük iyon enerjilerinde, film
yapısındaki hata, boĢluk ve iç gerilme oranları arttığı için, Ģekil değiĢim enerjisi
baskın hale gelmekte ve büyüme (111) düzleminde oluĢmaktadır. Bias voltajı ve iyon
enerjisi arttığında ise yüzey üzerinde adatom hareketliliği, difüzyon ve yoğun film
oluĢumu arttığı için yüzey enerjisi baskın hale gelmekte ve film büyümesi (100)
tercihli yönlenmesi sergilemektedir. Aynı mekanizma, taban malzeme sıcaklığına
bağlı olarak da gerçekleĢmektedir. Çok düĢük veya taban malzemede ısıl
deformasyonlara yol açacak kadar yüksek taban malzeme sıcaklıklarında,
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deformasyon enerjileri baskın hale gelmekte ve filmde (111) tercihli yönlenmesi
gözlenmektedir. Orta düzeyde sıcaklıklarda ise yüzey enerjisi baskın hale gelerek,
filmin tercihli yönlenme düzlemini (100)‟a dönüĢtürmektedir. Çok yüksek d.c. bias
voltajları ise farklı bir etkiye sahiptir. Çok yüksek bias voltajlarında atomik sıçratma
etkileri meydana geldiği için, yüzeye hızla çarpan yüksek enerjili iyonlar, büyüyen
film atomlarını sıçratacaktır. (100) veya (200) düzleminde birim küpte düzlem
üzerinde 4 atom vardır. (111) düzleminde atom yoğunluğu 2,31 atom /a2, (110) veya
(220) düzleminde ise 2,83 atom/a2‟dir. Bu koĢullar altında, taban malzeme yüzeyine
paralel en yoğun düzlemler [(100), (200) vb.] tercihli olarak sıçratılır. (111)
düzlemleri ise [(111), (222) vb.] düĢük atom yoğunluğuna sahip olmakla beraber,
yüksek enerjili iyon bombardımanında, daha gevĢek yapıda ve saf azot katmanları
içerdiği için kolaylıkla sıçratılır; dolayısıyla baskın büyüme yönlenme düzlemi (110)
(veya 220) halini alır. NaCl kristal yapısında <110> doğrultusu aktif kayma
doğrultusu olduğu için, bu yönlenmeye sahip filmlerin sertliği ve mukavemeti daha
düĢüktür[2,86,87,91].
Genel olarak NaCl yapısına sahip filmlerde, bias voltajının artmasıyla artan iyon
enerjisi,

film

yapısında

(200)

tercihli

yönlenmesini

aktif

hale

getirmektedir[31,85,88,92]. Bu dönüĢüm, NaCl tipi nitrürlerde, bileĢiği oluĢturan
metalin atomik kütlesine bağlıdır[1]. Zirkonyum metalinin atomik kütlesi,
titanyumdan ve kromdan çok daha yüksek olduğu için (Ti: 48, Cr: 52, Zr: 91),
ZrN‟ün (111) düzleminde tercihli yönlenme eğilimi diğerlerinden çok daha
kuvvetlidir. Örneğin TiN kaplama iĢleminde, -100 volt d.c. bias voltajıyla, taban
malzeme yüzeyine momentum ve enerji transferi artmakta ve adatomlar yüzey
üzerinde denge latis bölgelerine hareket ederek, tamamen (200) tercihli yönlenmesi
sergilemektedir[1]. Zirkonyum daha ağır bir atom olduğu için, ZrN kaplamalarda bu
dönüĢümün

gerçekleĢmesi

için

daha

yüksek

bias

voltajlarına

gereksinim

duyulmaktadır. Yüksek bias voltajlarında ise atomik sıçratma etkileri arttığı için,
yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı sıçramalar daha çok (200) düzlemlerinde
meydana gelmekte ve (200) ile beraber zayıf ve mekanik özellikleri yetersiz (220)
düzlemine tercihli yönlenme de gerçekleĢmektedir. -400 voltun üzerindeki d.c. bias
voltajlarında ise yapı tamamen (220) yönlenmesi sergilemektedir[2,78]. ZrN
filmlerde -250 volt d.c. bias voltajına kadar, yönlenmenin (111) düzleminde baskın
olduğu belirlenmiĢtir[2]. Zirkonyum borür (ZrB2) film biriktirmede de, (200)
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düzlemine tercihli yönlenme baskın olduğunda, film gözenekliliğinde azalma, film
yoğunluğunda ve sertliğinde artıĢ gözlenmiĢtir[31].
ZrN filmlerde (111) tercihli yönlenmesinin istenmemesinin bir sebebi de (111) ZrN
ara yüzeyinin yapıĢmasının düĢük olmasıdır. Bölüm 6.2.2‟de açıklandığı gibi,
oldukça kuvvetli kovalent bağ yapısına sahip ZrN filmlerde, boĢluk ve hata
konsantrasyonunun yüksek olmasına bağlı olarak istif hatası enerjisi (ĠHE) düĢük
düzeydedir. ZrN yapısında Ģekil değiĢtirme enerjisinin en düĢük olduğu düzlem (111)
düzlemi olduğu için, istif hataları sadece (111) düzleminde yoğunlaĢmıĢtır. Bu
sebeple, (111) düzleminde iyi bir atomik eĢleĢme yoktur ve gevĢek yapıya
sahiptir[87,93].
Kaplama iĢlemi sırasında uygulanan taban malzeme sıcaklığının ve azot kısmi
basıncının da filmde tane yönlenmesine etkisi vardır. DüĢük azot kısmi
basınçlarında, zirkonyum atomları taban malzemeye daha az sayıda çarpıĢmayla
ulaĢır ve filmde zirkonyumun atomik bileĢimi artar, yani stokiyometri-altı film yapısı
oluĢur. OluĢan film yüksek oranda azot boĢluğu içerir. Azot kısmi basıncı arttığında,
zirkonyum ve azot iyonları arasındaki çarpıĢmalar ve reaksiyonlar artar; bunun
sonucunda filmdeki azot oranı artar[94]. N/Zr oranı arttıkça sertlik de artmaktadır.
N/Zr <1 koĢulunda tercihli yönlenme (111) düzleminde, N/Zr>1 koĢulunda ise
tercihli yönlenme (200) düzleminde baskın hale gelmektedir. N/Zr>1,2 koĢulunda
ise, stokiyometri-üstü Zr3N4 filmler elde edilmektedir[29,30,95]. Oran 1,2 değerini
aĢtığında, oluĢan x-ıĢını difraksiyon piklerinin Ģiddetinde belirgin bir azalma
meydana gelmektedir. Ayrıca 1,2 değerinin üzerindeki oranlarda latis yapısına giren
fazla azot, latiste distorsiyona yol açmakta ve arayer bölgelerinin azot atomlarınca
iĢgaline bağlı olarak Ģekil değiĢim enerjisi artmakta ve yeniden (111) düzlemine
tercihli yönlenme baskın hale gelmektedir. Oran 1,3 değerini aĢtığında ise yapıda
tamamen Zr3N4 fazı oluĢmakta ve hiçbir difraksiyon piki alınamamaktadır. Bunun
sebebi, Zr3N4 fazının amorf olmasıdır. Bu nedenle, ZrN kaplamaların üretimi
sırasında, azot kısmi basıncı çok dar bir aralıkta seçilmeli ve elde edilen filmdeki
N/Zr oranı 1-1,2 arasında (%N(atomik) = %50-55) tutulmalıdır[88]. Kaplama iĢlemi
sırasında, taban malzeme sıcaklığı da stokiyometrik ZrN fazının elde edilmesinde
kritik öneme sahiptir. Yapılan çalıĢmalarda, 700 °C‟nin altındaki taban malzeme
sıcaklıklarında stokiyometri-altı (N/Zr <0,8) ZrN fazı elde edilmektedir[96].
Stokiyometrik oranın elde edilebilmesi için, difüzyonun aktifleĢtiği yüksek taban
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malzeme sıcaklıklarına ihtiyaç vardır. Ayrıca yüksek taban malzeme sıcaklığı, fazla
azotun dıĢarı difüzyonunu sağlayarak, yüksek azot basınçlarında oluĢan Zr3N4
fazının da oluĢmasını engellemektedir[84,86].
Özetle, stokiyometrik (%N = %50-55) orana sahip, (200) tercihli yönlenmesi
sergileyen, yoğunluğu ve mekanik özellikleri yüksek olan ZrN filmlerin elde
edilmesi çok hassas proses parametrelerine ve çok yüksek enerjiye ihtiyaç
duymaktadır. Ġstenen fiziksel, mekanik ve tribolojik özelliklere sahip ZrN filmler,
yüksek

taban

malzeme

sıcaklıklarında

ve

yüksek

iyon

enerjilerinde

biriktirilebilmektedir. FBB yöntemiyle yapılan tribolojik amaçlı kaplamalar
genellikle çelik esaslı malzemeler üzerine biriktirildiği için, taban malzeme sıcaklığı
çeliğin yumuĢama sıcaklığının üzerine çıkartılamaz. Ġyon enerjisinin arttırılması da
d.c. bias voltajıyla yapıldığında, yüksek bias voltajlarında iyonların momentumu da
artmakta ve film yapısının bileĢiminde, pürüzlülüğünde, iç gerilmesinde ve mekanik
özelliklerinde bozulmalar meydana gelmektedir.
Bölüm 3.3.5‟te ve Bölüm 3.4‟te incelendiği gibi, metal-yarı iletken sistemlerinde
taban malzeme ve filmin latis parametreleri arasındaki fark %10‟dan küçük
olduğunda tabaka büyümesi, %10‟dan büyük olduğunda ise tabaka+ada büyümesi
etkinlik kazanmaktadır. Çelik malzemeler için ortalama latis parametresi 3,58
ºA‟dur[97]. TiN için latis parametresi 4,241 ºA, ZrN için 4,577 ºA ve CrN için 4,14
ºA‟dur[31,98]. Yani çelik taban malzeme üzerine TiN film biriktirildiğinde latis
parametreleri arasındaki fark %18, CrN için %15 ve ZrN için %28‟dir. Yani çelik
üzerine biriktirilen ZrN filmlerin daha yüksek oranda ada büyümesi sergilemesi
beklenir. Bölüm 3.3.5‟te incelendiği gibi, ada büyümesi kuvvetli bağlar içermeyen,
gevĢek bir film yapısının meydana gelmesine yol açar ve oluĢması istenmez. Bu
büyüme modelinin oluĢumunun engellenmesi için taban malzeme-film ara yüzey
enerjisinin (γi) azaltılması gereklidir. Film biriktirme iĢlemi sırasında, yüksek iyon
enerjileri oluĢturulduğunda, film ile taban malzeme arasındaki bağ aktivasyon
enerjisi kolayca aĢılmakta ve γi azalmaktadır. Böylelikle, tabaka büyümesinin
etkinlik kazanması ve daha yoğun filmlerin elde edilmesi mümkün olabilir. Ancak
yukarıda açıklandığı gibi, yüksek d.c. bias voltajları uygulanarak iyon enerjilerinin
arttırılması, belli bias voltaj değerlerine kadar faydalı olmakta, daha yüksek
voltajlarda, kaplama iyonlarının enerjisiyle beraber momentumu da artmakta ve
kaplama iyonlarının taban malzeme yüzeyine yüksek hızla ve Ģiddetle çarpması
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sonucunda, gerek geri sıçramalarla yüzeyden film kayıpları ve gerekse Ģiddetli
çarpıĢmalar sonucu oluĢan latis hataları, boĢluklar ve aĢırı iç gerilme film
özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Ġyonların momentumunu değiĢtirmeden enerjilerini arttırarak taban malzeme
üzerinden geri sıçramaları, latis hatası ve boĢluk oluĢumunu azaltmak ve plazma
içerisinde bir kaos ortamı oluĢturarak azot gazının iyon enerjisini arttırmak, yüksek
enerjili bir kaplama iĢlemiyle istenen özelliklere sahip ZrN filmlerin biriktirilmesinde
bir çözüm yolu olabilir. Bu amaçlara ulaĢmak için uygulanması düĢünülen pulse bias
voltajının temel karakteristikleri Bölüm 5‟te incelenmiĢtir.
ZrN kaplamaların mekanik özelliklerine pozitif ve negatif bias voltajlarının etkisiyle
ilgili yapılan bir çalıĢmada[77], taban malzemeye uygulanan pozitif bias voltajının
sertliği ve elastisite modülünü arttırdığı, negatif bias voltajının ise tokluğu ve
adhezyonu arttırdığı belirlenmiĢtir. Bias voltajı uygulanmadığında, yapıda oluĢan
çekme iç gerilmeleri kaplama adhezyonunu azaltırken, negatif bias voltajları bağ
yapısını güçlendirerek adhezyonu arttırmaktadır. Pozitif bias voltajlarında ise, yapıda
yüksek basma iç gerilmeleri oluĢması nedeniyle sertlik ve elastisite modülü artmakta,
ancak adhezyon azalmaktadır. Yüksek negatif bias voltajları ise daha fazla latis
hatası oluĢturarak elastisite modülünü azaltmaktadır. Benzer sonuçlar TiN kaplama
için de elde edilmiĢtir[77]. Bir baĢka çalıĢmada da[99], TiZrN filmlerin sertlik ve
adhezyonu pulse bias voltajı uygulanarak arttırılmıĢtır. Pozitif bias voltajı film
sertliğini ve mukavemeti arttırmakta, negatif bias voltajı ise adhezyonu
arttırmaktadır. Kontrollü bir biçimde her ikisinin de kullanılması durumunda filmin
mekanik özelliklerinin geliĢtirilebileceği düĢünülmektedir. Ayrıca, Bölüm 5‟te
incelendiği gibi, asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla, taban malzeme yüzeyine
dönüĢümlü olarak pozitif ve negatif bias voltajlarının uygulanmasıyla, azot gazının
iyonizasyonunun artması sebebiyle, plazma yoğunluğunun ve plazma enerjisinin
artacağı ve ZrN filmlerin kuvvetli kimyasal bağlarla, yüksek yoğunlukta
oluĢabilmesi için gerekli yüksek enerjinin sağlanabileceği düĢünülmektedir.
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7. SÜRTÜNME VE AġINMA
7.1 GiriĢ
Kesici takımların, kalıp ve makina parçalarının takım ömürleri ve kullanım süreleri
aĢınma nedeni ile sınırlıdır. Günümüzde aynı parçanın gittikçe daha yüksek
miktarlarda üretilme talepleri, yaygınlaĢan otomasyona karĢılık aĢınma nedeni ile
metal iĢleme tezgah ve makinalarının durma süreleri maliyet faktörünü devamlı
arttırmaktadır.Bu nedenle, aĢınmanın önlenebilmesi veya geciktirilebilmesi, her
geçen gün ekonomik anlamda daha büyük önem kazanmaktadır. AĢınan bir takımı
yenisi ile değiĢtirmek yerine, takım yüzeyinin aĢınma özelliklerini geliĢtirmek ise,
soruna ekonomik ve pratik bir yaklaĢımdır. Bu alanda, FBB yöntemleriyle üretilen
sert

seramik

ince

film

kaplamalar

ile

son

yıllarda

büyük

aĢamalar

sağlanmıĢtır[5,14,15].
FBB kaplamalar genel olarak, yüksek sertlik (2000-4000 HV), düĢük sürtünme
katsayısı (yüksek yüzey kayganlığı), düĢük ısıl iletkenlik, kimyasal reaksiyonlara
dayanıklılık, taban malzeme yüzeyine iyi yapıĢma, düĢük kaplama kalınlığı (1-10
mikron arası) ve kaplama kalınlığının her bölgede homojen olması gibi, aĢınmaya
dayanım için tercih edilen özelliklere sahiptir[5,14,15].
Bir kesici takım veya makina-kalıp parçasından beklenen temel özellik, aĢınmaya ve
kırılmaya dayanıklı olmasıdır. Yüksek aĢınma dayanımının kriteri yüksek sertlik ve
düĢük sürtünme katsayısıdır. Yüksek kırılma dayanımının ise ana kriteri yüksek
mukavemet ve tokluktur. Genel olarak bir malzemenin sertlik ve tokluk özellikleri
birbiriyle ters orantılıdır; yani malzemenin sertliği arttıkça tokluğu genellikle
azalmaktadır. ÇeĢitli takım malzemeleri için eğme mukavemeti ve sertlik değerleri
ġekil 7.1 ve ġekil 7.2‟de verilmiĢtir.
FBB sert kaplamalar gevrek ve düĢük tokluğa sahip olmaları sebebiyle kütle
malzeme olarak kullanılmamaktadır. Ancak yüksek tokluğa sahip bir taban malzeme
yüzeyine ince film olarak biriktirildiğinde, hem yüksek tokluk ve kırılma dayanımı,
hem de yüksek sertlik ve aĢınma dayanımı bir arada elde edilebilmektedir[5].
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ġekil 7.1: ÇeĢitli takım malzemelerinin ortalama eğme mukavemeti değerleri5.
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ġekil 7.2: ÇeĢitli takım malzemelerinin ortalama sertlik değerleri5.
7.2 Hasar Mekanizmaları
Kesici takımların ve kalıp parçalarının kullanıldığı uygulamalarda temel olarak beĢ
farklı hasar mekanizması vardır. Bunlar aĢağıda sıralanmıĢtır[100]:
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AĢınma
 Abrazif aĢınma
 Adhesif aĢınma



Ağızda mikro kırılmalar



Plastik deformasyon



Kütlesel kırılma



Yığıntı köĢesi oluĢumu

Bu hasar mekanizmaları ġekil 7.3‟te gösterilmiĢtir.

ġekil 7.3: Hasar mekanizmaları[100].
Kütlesel kırılma ve plastik deformasyon, takım malzemesinin kütlesel mekanik
özellikleriyle ilgilidir. AĢınma, mikro kırılmalar ve yığıntı köĢesi oluĢumu ise takım
malzemesinin yüzey özellikleriyle ilgilidir. Yani tokluğu yüksek bir taban malzeme
yüzeyine sertliği yüksek ve sürtünmesi düĢük bir kaplama uygulandığında, bu hasar
mekanizmalarının tümüne karĢı bir koruma sağlanabilir.
7.3 Sürtünme
Ġki malzeme birbirleriyle temas haline getirildiğinde, malzemelerden birinin diğeri
üzerinde hareketine karĢı sürtünme kuvvetleri direnç gösterir. Kaymayı baĢlatan
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kuvvet (FS) ile temas yüzeyine etki eden normal kuvvet (FN) arasında Ģu bağıntı
mevcuttur[101,102]:
FS = S. FN

(7.1)

Burada S statik sürtünme katsayısıdır. Kayma baĢladıktan sonra sürtünme
kuvvetinde bir azalma olur ve bu durumda Ģu bağıntı yazılabilir:
FK = K. FN

(7.2)

Burada K kinetik sürtünme katsayısı olup değeri S 'den daha düĢüktür101,102.
Bu durum ġekil 7.4‟te gösterilmiĢtir.
Metalik bir malzemenin yüzeyi çok hassas iĢlense ya da parlatılsa bile, yüzeydeki
girinti ve çıkıntılar, yani pürüzler tamamen giderilemez. Ġki yüzey birbiriyle temas
ettiğinde, gerçek temas bir takım pürüzlerin birbirine dokunduğu noktalarda olur. Bu
durumda yüzeye etki eden yük, sadece pürüzlerin birbirlerine temas ettiği
noktalardan desteklenir ve yüzey alanının çok küçük bir kısmı yükü taĢır (ġekil 7.5).

ġekil 7.4: Statik ve kinetik sürtünme katsayıları102.

ġekil 7.5: Metal yüzeyindeki pürüzlerin birbirine teması102.
Kinetik sürtünme katsayısı K'nın daha düĢük değerde olması Ģu Ģekilde
açıklanabilir; yüzeyler birbiri üzerinde kaymaya baĢladığı zaman, çıkıntılar statik
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temasta olduğu gibi atom atoma bağ kuracak zamanı bulamazlar. Oysa statik temas
durumunda temas bölgelerinde oluĢan plastik deformasyonlar pürüz uçlarını
birbirlerine çok iyi bastırarak, temas alanı boyunca atom atoma bağlar meydana
getirir; yani soğuk basınç kaynağı oluĢur. Statik sürtünme durumunda oluĢan atom
bağları sebebiyle birbiriyle sürtünen bu iki malzemenin kayması için, malzemenin
kayma akma gerilmesi (a) seviyesinde bir gerilmeye ihtiyaç vardır. Bu nedenle
kaymaya sebep olan sürtünme kuvveti (FS):
FS = a. a

(7.3)

bağıntısıyla ifade edilebilir102. Yani temas alanı (a) azaldığında, kaymanın
gerçekleĢmesi için gerekli kuvvet de azalacaktır. Kinetik temas durumunda, temas
alanında atomlar arası bağlar oluĢmadığı için temas alanı önemli ölçüde azalır; bunun
sonucunda sürtünme kuvveti ve dolayısıyla da sürtünme katsayısı azalır. Kayma
durunca, atomlar arası bağlar oluĢur ve sonuçta sürtünme katsayısı S değerine
yükselir102,103.
7.4 AĢınma
AĢınma, bir yüzeyden diğer yüzeye malzeme transferi veya aĢınma parçalarının
oluĢumu neticesinde ortaya çıkan malzeme kaybı olarak tanımlanabilir. Birbiriyle
temas halinde olan malzeme yüzeyleri, oksit filmleri veya yağlayıcılar ile korunsa
bile, mekanik yüklemeler altında oksit tabakasının veya yağlamanın bozulması, iki
yüzeyin birbiriyle doğrudan temasına sebebiyet verebilir. Bu temas, malzemenin
çalıĢma koĢullarındaki ömrünü ve performansını sınırlayan aĢınmaya neden olur5.
Malzeme geometrisi, malzeme sertliği ve aĢınmanın meydana geldiği ortam
koĢulları, aĢınma hızı üzerinde önemli etkiye sahiptir5.
Malzeme kaybına neden olan baĢlıca dört tür aĢınma vardır. Bunlar; adhesif aĢınma,
abrazif aĢınma, korozyon aĢınması ve yüzey yorulmasıdır103.
7.4.1 Adhesif AĢınma
YapıĢma aĢınması olarak da isimlendirilen adhesif aĢınma, bir metal yüzeyinin bir
baĢka metal yüzeyinde bağıl hareketi sırasında, birbirlerine kaynaklanmıĢ (veya
yapıĢmıĢ) yüzeydeki pürüzlerin kırılması sonucu ortaya çıkar (ġekil 7.6).
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Uygulamada adhesif aĢınma, özellikle metaller arasındaki kayma sürtünmesi
nedeniyle meydana gelir ve aĢınma parçaları yumuĢak olan metalden kopar. Eğer iki
metal aynı sertlikte ise, aĢınma her iki yüzeyde de oluĢur. Metaller arasındaki
yağlanmanın mükemmel olması, yüzeye etki eden yükün azaltılması ve malzemenin
sertliğinin arttırılması ile adhesif aĢınma azaltılabilir5.

ġekil 7.6: Adhesif aĢınma[100].
7.4.2 Abrazif AĢınma
Yırtılma veya çizilme aĢınması olarak da isimlendirilen abrazif aĢınma, sistemde
hızlı hasara neden olan önemli bir aĢınma türüdür. Abrazif aĢınma, biri diğerinden
daha sert ve pürüzlü olan metal yüzeylerinin birbiriyle temas halindeyken kayması
sırasında meydana gelir. ġekil 7.7'de sert bir malzemenin, yumuĢak bir malzemeden
çapak Ģeklinde abrazif aĢınma parçaları alıĢı gösterilmiĢtir. Sert parçaların yumuĢak
metale batması da abrazif aĢınmaya neden olabilmektedir. Abrazif aĢınma hızı,
malzeme yüzeyine etki eden yük azaltılarak düĢürülebilir; bu durumda sert
parçacıklar metal içine daha az dalarlar ve böylece daha az malzeme kaybı meydana
gelir. Malzeme açısından da daha sert alaĢım kullanarak, sertlik arttırmak amacıyla
ısıl iĢlem uygulayarak ve malzeme yüzeyini sert bir tabaka ile kaplayarak, abrazif
aĢınma hızını azaltmak mümkündür5.
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ġekil 7.7: Abrazif aĢınma[100].
7.4.3 Korozif AĢınma
Korozif aĢınmada mekanik etkenlerin yanında çevrenin kimyasal etkisi de olaya
karıĢır. Sürtünen yüzeylerde oluĢan korozyon ürünü sert parçacıklar halinde koparsa,
Ģiddetli aĢınma görülür103.
7.4.4 Yüzey yorulması
Birbiri üzerinde yuvarlanan parçalarda yüzey yorulması gözlenir. Temas halindeki
yüzeylerde plastik Ģekil değiĢtirme sonucu pekleĢme meydana gelir ve malzeme
gevrekleĢir. GevrekleĢen malzeme, üzerinden geçen tekrarlı kuvvet etkisiyle çatlar.
Metallerde bu çatlama yüzeyden 0.2-0.3 mm. derinlikte baĢlar. Bu çatlaklar zamanla
yayılır ve yüzeyden pul Ģeklinde malzeme kopar. Bu tür yüzey yorulmasını önlemek
için yüzeylerin sertleĢtirilmesi gerekir103.
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8. DENEYSEL ÇALIġMALAR
Bu çalıĢmada, DIN 1.3343 yüksek hız çeliği (M2) taban malzeme üzerine farklı azot
kısmi basınçlarında ve farklı bias voltaj modlarında biriktirilen zirkonyum nitrür
(ZrN) kaplamaların karakterizasyonu yapılmıĢ, aĢınma davranıĢları incelenmiĢ ve
endüstriyel uygulama koĢullarındaki performansları değerlendirilmiĢtir.
8.1 Taban Malzeme
Deneysel çalıĢmalarda kullanılan yüksek hız çeliği taban malzemelerin imalatı
Makina Takım Endüstrisi A.ġ. tarafından yapılmıĢtır. Karakterizasyon deneyleri,
XRD faz analizleri ve aĢınma deneyleri için 3 farklı numune kullanılmıĢtır.
Numunelerin tümü DIN 1.3343 kalite yüksek hız çeliğinden hazırlanmıĢtır.
Karakterizasyon deneyleri için Ø15x10 mm. disk numuneler, aĢınma deneyleri için
Ø40x10 mm. disk numuneler, XRD analizleri için 30x10x1,5 mm. plakalar
kullanılmıĢtır. Taban malzemesi olan DIN 1.3343 yüksek hız çeliğinin kimyasal
bileĢimi Tablo 8.1‟de verilmiĢtir:
Tablo 8.1: Taban malzemesi olan DIN 1.3343 Yüksek Hız Çeliğinin kimyasal
bileĢimi.
C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

V

W

Fe

%0,87

%0,30

%0,20

%0,023

%0,002

%3,84

%4,72

%0,19

%1,75

%6,09

kalanı

Numunelerin ısıl iĢlemi de Makina Takım Endüstrisi A.ġ. tarafından yapılmıĢtır. Tuz
banyosunda 1200 °C sıcaklıkta östenitleme iĢlemi yapıldıktan sonra numuneler 500
°C sıcaklığa kadar banyoda, daha sonra oda sıcaklığına kadar havada
soğutulmuĢlardır. Numunelere 4 kere temperleme iĢlemi yapılmıĢtır. 1. ve 2.
temperleme iĢlemi, tuz banyolarında 550 °C sıcaklıkta 90 dakika; 3. ve 4.
temperleme iĢlemleri tuz banyolarında sırasıyla 550 °C ve 540 °C sıcaklıklarda 60
dakika bekletilerek gerçekleĢtirilmiĢtir. Isıl iĢlem sonrasında numunelerin sertliği 6364 HRc (780-820 HV) olarak ölçülmüĢtür.

Numuneler daha sonra Politek firmasında, Ra değerleri ortalama 0,01 μm olacak
Ģekilde polisaja tabi tutulmuĢlardır.
Kaplama iĢlemi öncesinde DIN 1.3343 taban malzemelerin mikroyapı fotoğrafları
ġekil 8.1‟de verilmiĢtir.
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kesit incelemeleri için taban malzeme olarak,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik bölümünden temin edilen
Borosilikon wafer plakalar kullanılmıĢtır. Bu plakalar gerek kırılmasının kolay
olması, gerekse FBB kaplama iĢlemi sırasında oluĢan yüksek sıcaklıklara dayanıklı
olması ve çatlamaması sebebiyle tercih edilmiĢlerdir.

ġekil 8.1: DIN 1.3343 yüksek hız çeliği taban malzemenin mikroyapısı.
8.2 FBB Kaplama ĠĢlemi
DIN 1.3343 yüksek hız çeliği ve borosilikon wafer numuneler üzerine Tinkap
Vakum Plazma Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. ġti. tarafından, manyetik odaklamalı
katodik ark buharlaĢtırma fiziksel buhar biriktirme (Ark-FBB) tekniği ile çeĢitli
koĢullarda ZrN kaplamalar yapılmıĢtır. Deneylerde katot metali olarak Almanya
ürünü Grade 702 saf zirkonyum katotlar kullanılmıĢtır. Katot metalinin kimyasal
bileĢimi Tablo 8.2‟de verilmiĢtir:
Tablo 8.2: Katot metalinin kimyasal bileĢimi
Zirkonyum

Hafniyum

Kalanı

%99,2

%0,6

Eser miktarda C, H, O, N, Cr, Fe, Ni ve Sn

Deneylerde reaktif gaz olarak yüksek saflıkta (>%99,999) azot kullanılmıĢtır.
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8.2.1 Yüzey Temizliği
Polisajlı DIN 1.3343 yüksek hız çeliği numunelerin yüzey temizliğinin birinci
aĢamasında, Ġsviçre NLG firmasından temin edilen ve pH değeri 13 olan Rodaweg
Extra adlı özel ultrasonik banyo temizleme deterjanı kullanılmıĢtır. Numuneler
ultrasonik banyoda %6 Rodaweg Extra içeren çözeltide 5 dakika ultrasonik temizliğe
tabi tutularak kaba yağdan arındırılmıĢlardır. Sürenin sonunda banyodan çıkartılan
numuneler bol temiz su ile durulanmıĢtır. Temizliğin ikinci aĢamasında, numunelere
yine NLG firmasından temin edilen ve pH değeri 9 olan Galvex 17:30 SUP adlı
ultrasonik banyo deterjanı ile ince yağ temizliği yapılmıĢtır. Numuneler, %2
oranında Galvex 17:30 SUP içeren çözeltide 5 dakika ultrasonik temizliğe tabi
tutulmuĢ ve sürenin sonunda banyodan çıkartılarak bol temiz su ile durulanmıĢlardır.
Temizliğin üçüncü aĢamasında, durulanan numuneler 2 dakika süreyle izopropil
alkol içinde bekletilerek, yüzeyde kalan su filmlerinden arındırılmıĢlardır. Temizliğin
son aĢamasında, izopropil alkol banyosundan çıkartılan numuneler 5 dakika süreyle
triklor etilen buharında bekletilerek nihai temizlik sağlanmıĢtır. Triklor etilen
buharından çıkartılan numuneler, hiç zaman kaybedilmeden kaplama kabinine
yerleĢtirilmiĢlerdir.
Borosilikon wafer numunelerin yüzeyleri ise önce aseton, sonra etil alkol ile silinerek
temizlenmiĢ, sonra numuneler kaplama kabinine yerleĢtirilmiĢlerdir.
8.2.2 Kaplamaların Üretimi
Her deneyde, kaplama kabinine 1 adet Ø40x10 mm. çelik disk numune, 1 adet
Ø15x10 mm. çelik disk numune, 1 adet 30x10x1,5 mm. çelik plaka numune ve 1
adet borosilikon wafer parçası yerleĢtirilmiĢtir.
Yüzey temizliği sonrasında kaplama kabinine yerleĢtirilen numuneler, önce 90
dakika süresince vakuma alınmıĢ, sonra 5 dakika iyon bombardımanıyla ısıtılmıĢ,
sonra 45 dakika süresince kaplama iĢlemi yapılmıĢ ve en son 20 dakika süresince
vakumda soğutulmuĢlardır.
Vakuma alma iĢleminde, 10-2 torr ön vakuma kadar rotary pompa kullanılmıĢ, bu
değere ulaĢıldıktan sonra 10-5 torr değerindeki nihai vakum değerine difüzyon pompa
kullanılarak ulaĢılmıĢtır. Bu sırada infrared ısıtıcılar kullanılarak, taban malzeme
yüzeylerinin belli bir değere ön ısıtması yapılmıĢtır. Tüm kaplamalara 10-5 torr
vakum değerinde baĢlanmıĢtır.
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Ġyon bombardımanı ile ısıtma iĢleminde, 10-5 torr vakum değerinde 55 Amper katot
akımı kullanılarak, 3 zirkonyum katot üzerinde elektrik arkı oluĢturulmuĢ,
numunelere de -950 Volt bias voltajı uygulanarak, buharlaĢan zirkonyum iyonlarının
numuneler üzerine hızlandırılması sağlanmıĢtır. Ġyon bombardımanında uygulanan
bias voltaj modu, kaplamadaki bias voltaj modu ile aynı tutulmuĢtur. Ġyon
bombardımanı ile numune yüzeylerinin istenilen sıcaklığa ısıtılması sağlanmıĢtır.
Tüm deneylerde, numuneler iyon bombardımanı ile 250-300 °C arası sıcaklığa
ısıtıldıktan sonra kaplama iĢlemine geçilmiĢtir.
Kaplama deneylerinin ilk aĢamasında, -100 volt d.c. bias voltajı sabit tutularak, farklı
azot kısmi basınçlarında kaplamalar üretilerek karakterize edilmiĢ ve ideal azot kısmi
basıncının tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Kaplama deneylerinin ikinci aĢamasında
ise, belirlenen ideal azot kısmi basıncı sabit tutularak farklı bias voltaj modlarında ve
farklı bias voltaj değerlerinde kaplamalar üretilerek, ideal bias voltaj modu ve
değerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Tüm kaplama proseslerinde sabit tutulan
parametreler Tablo 8.3‟te gösterilmiĢtir.
Tablo 8.3: Tüm deneylerde kullanılan sabit kaplama parametreleri.
Katot
sayısı

Ark akımı

3 adet Zr

55 Amper

Kaplama
öncesi
vakum
değeri
10-5 torr

Taban
malzeme
sıcaklığı

Azot akıĢı

Kaplama
süresi

250-330 °C

80-90 sccm

45 dakika

DeğiĢken parametreler ise, deneysel çalıĢmaların birinci bölümünde azot kısmi
basıncı, deneysel çalıĢmaların ikinci bölümünde ise bias voltaj modu ve değeridir.
Deneysel çalıĢmalarda kullanılan değiĢken parametre değerleri Tablo 8.4‟te
verilmiĢtir. Pulse bias modlarında yapılan kaplamaların tümünde negatif voltaj
etkileme periyodu %80, pozitif voltaj etkileme periyodu ise %15 olarak sabit
tutulmuĢtur. Kalan %5‟lik süre kayıp zamandır.
Deneylerin tümünde, kaplamalar Rusya-Novatech firması üretimi olan NVT-12
manyetik alan odaklamalı katodik ark buharlaĢtırma FBB kaplama cihazı ile
üretilmiĢtir. Yardımcı donanım olarak, Kore-Woosung firması tarafından üretilen
WSSR-D85A model rotary pompa, Rusya-Novatech firması tarafından üretilen
difüzyon pompa, Hollanda-Delta Elektronika firması tarafından üretilen SMD 30100D model ark güç kaynakları, Kore-ITM firması tarafından üretilen IAP-1010
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model pulse modlu bias güç kaynağı, ABD-MKS firması tarafından üretilen 247-C
model gaz akıĢ kontrol ünitesi ve gaz geçiĢ valfleri, ABD-Ircon firması tarafından
üretilen Mirage MR-6015-99C model kızıl ötesi sıcaklık ölçüm sistemi, AlmanyaGfe firması tarafından üretilen zirkonyum katotlar ve Almanya-Leybold firması
tarafından üretilen Combivac CM-31 model baratron basınç ölçüm sistemi
kullanılmıĢtır.
Tablo 8.4: Deneylerde kullanılan değiĢken kaplama parametreleri ve numune kod
numaraları.
Deney No.

Gaz Basıncı
(mtorr)

Bias Voltajı
(-volt)

N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

2
4
6
8
10
14
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

200 d.c.
200 d.c.
200 d.c.
200 d.c.
200 d.c.
200 d.c.
100 d.c.
400 d.c.
100 ünip*
200 ünip
400 ünip
100 abp**
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
Frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

Pozitif
Voltaj
(Vref+)
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

Kaplama
Sıcaklığı
(°C)
325-365
310-350
285-340
306-355
315-375
310-360
299-354
349-510
330-348
254-342
315-459
280-337
320-390
255-409
270-357
320-375
292-340
282-327
254-295
230-275

* ünip: ünipolar pulse bias voltajı
** abp: asimetrik bipolar pulse bias voltajı
Tüm deneylerde numuneler, kaplama kabini içerisinde bir tabla üzerine, ana merkez
eksen

etrafında

dönecek

biçimde

yerleĢtirilmiĢlerdir.

Böylelikle,

numune

yüzeylerinin kaplama iĢlemi sırasında sürekli olarak katotlara bakması sağlanmıĢtır;
yani kaplama iĢlemi sırasında, numune yüzeylerine hiç kesintisiz olarak kaplama
biriktirilmiĢtir.
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8.3 KaplanmıĢ Numunelerin Karakterizasyon Deneyleri
8.3.1 Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümleri
Gerek taban malzemenin, gerekse kaplamanın yüzey pürüzlülüğünün yüksek olması
istenmemektedir. Taban malzemenin yüzey pürüzlülüğünün yüksek olması, kaplama
yapısında iç gerilme miktarının fazla olmasına yol açar; bu da kaplamanın taban
malzemeye yapıĢmasını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca taban malzeme yüzeyinin çok
pürüzlü olması durumunda bazı çıkıntılar filmi deler ve talaĢ kaldırma sırasında iĢ
parçasıyla temas eder; bunun sonucunda sürtünme kuvvetleri ve aĢınma hızı artar.
Kaplama yüzeyinin yüksek pürüzlülüğe sahip olması da, kaplama yapısında
makropartikül sayısının fazla olması anlamına gelir. Makropartiküller de kaplamanın
kalitesini kötü yönde etkilemektedir. Ayrıca kaplama sonrası yüzey pürüzlülüğünün
yüksek olması durumunda, talaĢlı imalat sırasında bu pürüz uçları iĢ parçasıyla temas
ederek bölgesel ısınmalara ve lehimlenmelere sebep olabilir. Bunun sonucunda da
aĢınma hızlanır.
Numunelerin yüzey pürüzlülükleri, PERTHOMETER S8P tipi yüzey profilometre
cihazı ile ölçülerek kaplama iĢlemi öncesinde ve sonrasındaki yüzey pürüzlülüğü
değiĢimleri belirlenmiĢtir. Ölçümlerde optik uç (Focodyn) kullanılmıĢtır. Ölçümler
sonucunda numunelerin aritmetik ortalama (Ra) ve ortalama derinlik (Rz)
parametreleri belirlenmiĢtir. DIN 1.3343 numunelerin kaplama öncesindeki Ra
değeri 0,01, Rz değeri 0,06 olarak ölçülmüĢtür.
Tüm ölçümlerde ölçüm aralığı (VB) 125 μm, ölçüm mesafesi (LT) 1,5 mm olarak
sabit tutulmuĢtur.
8.3.2 Kaplama Kalınlığı Ölçümleri
Kaplama kalınlığı ölçümlerinde, bilya ile krater açma (Calotest) tekniği
kullanılmıĢtır. Bu yöntemin prensibi ġekil 8.2‟de gösterilmiĢtir[5].

106

ġekil 8.2: Bilya ile krater açma yöntemi.
Bu teknikte kaplama yüzeyinde bir düzenek yardımıyla belirli çapa sahip bir bilya
döndürülür. Kaplama yüzeyi ile dönen bilya arasına elmas süspansiyonu sürülerek
abrazif aĢınma meydana getirilir. OluĢan aĢınma izi optik mikroskopla incelenir.
Kalınlık değeri Ģu eĢitlikle hesaplanır:
Kalınlık = x.y/D
Burada D bilya çapıdır.
Kaplama kalınlığının belirlenmesi için yapılan deneyler, Wirtz Buehler Calotest
cihazıyla yapılmıĢtır. Numunelerin kaplama yüzeyleri 10 mm. çapında bir çelik
bilyanın, 30 devir/dakika hızla ve 40 saniye süreyle döndürülmesi ile aĢındırılmıĢtır.
Kaplama ile bilya arayüzeyine, 1 μm elmas süspansiyon aĢındırıcı olarak ilave
edilmiĢtir. Deney sonrasında kaplama yüzeyinde oluĢan krater Ģeklindeki izin iç ve
dıĢ çapları ölçülerek, kaplama kalınlığı hesaplanmıĢtır.
8.3.3 Kaplama Sertliği Ölçümleri
Ġnce film sert seramik kaplamaların sertliği ile aĢınma direnci birbiriyle iliĢkilidir.
Kaplama sertliği ne kadar yüksekse, plastik deformasyon direnci de o kadar
yüksektir. Bu nedenle, kaplama sertliğinin artmasıyla, takımın aĢınma direnci de
artar[5].
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Yapılan kaplamaların sertlik ölçümleri “Fisher HP100 Ultra Mikrosertlik Ölçüm
Cihazı” kullanılarak yapılmıĢtır. Ultra mikrosertlik cihazlarında uygulanan yük,
istenilen

adım

ve

sürelerde

kademeli

olarak

arttırılıp

aynı

adımlarla

azaltılabilmektedir. Sertlik ucunun malzemeye batması ve ucun malzemeden geri
çekilmesi sırasında “uç batma derinliği – yük” eğrileri arasındaki farktan hareketle,
E / (1-2) değeri (E=Elastisite modülü,  = Poisson oranı ) bir bilgisayar programı
yardımıyla hesaplanabilmektedir[23,104].
Homojen malzemelerde sertlik değeri,ucun batma derinliğinden etkilenmeyerek sabit
kalması gerekmektedir. Bununla beraber sertlik ucunun yüzeyden itibaren malzeme
içerisine girdiği her kademede uç etrafında enerji birikimi olmakta ve ġekil 8.3‟te
görüldüğü gibi küresel bir yapay uç ortaya çıkmaktadır.[23,104].Kaplama
sistemlerinde sertlik ucu yüzeyden itibaren kaplama kalınlığının 1/10 ile 1/7‟lik
kısmından daha derine batması halinde bu küresel yapay uç kaplama alt malzeme ara
yüzeyine

ulaĢacak

ve

yapacaktır[5,23,104].

alttaki

Böylece

malzemeye
sertlik

gerçek

ölçümlerine

bir

uç

gibi

alt

malzemenin

baskı
de

deformasyonları etki ederek kaplama sertliğinin yanlıĢ ölçümlerine alt malzemenin
de deformasyonları etki ederek kaplama sertliğinin yanlıĢ ölçülmesine neden
olacaktır. Genellikle daha yumuĢak olan alt malzemeler, kaplama sertliğinin, olması
gerektiği değerden daha yumuĢak olarak ölçülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle
ölçümlerde, sertlik ucunun kaplama kalınlığının 1/10 ile 1/7‟lik kısmından daha
derine batmaması için 25 mN‟luk yükler kullanılmıĢtır. Yükler 0,5 saniye süreli 120
adımda uygulanmıĢ ve 25 mN „a ulaĢıldıktan sonra yük aynı adımlarla azaltılmıĢtır.
Her bir kaplama için en az 20 ölçüm yapılarak, ortalamadan aĢırı sapma yapan
deneyler ihmal edilmiĢ ve kalan sonuçların ortalaması alınmıĢtır. Deney sonunda
elde edilen veriler yardımıyla kaplamaların mikrosertliği ve elastisite modülü
“Fischer

H100V

–

HCU

Version

1.6”

hesaplanmıĢtır.
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bilgisayar

programı

kullanılarak

ġekil 8.3: Mikrosertlik ölçümünde batıcı ucun kaplama içine girerken neden olduğu
enerji birikimi[23,104].
8.3.4 Kaplama Adhezyonu Ölçümleri
8.3.4.1 Çizik Deneyi
Çizik deneyi yönteminde, genellikle Rockwell-C profiline sahip elmas bir uç
kullanılarak, deney yapılacak numune üzerinde boydan boya çizikler oluĢturulur. Bu
çizikler ya sabit hızla artan, ya da kademeli artan yük altında oluĢturulur. Çizik
oluĢturma sırasında numune üzerinde elastik ve plastik deformasyonlar meydana
gelir. Belirli bir yük değerinde çizik bölgesinde hasar oluĢur. Çizik deneyinde bu
kayda değer hasar olayının meydana geldiği ve yük taĢıma kapasitesinin kaybolduğu
en küçük yüke “Kritik yük (Lc)” denir ve kaplamanın taban malzemeye yapıĢma
mukavemeti Lc kritik yüküyle karakterize edilir. Lc değeri ne kadar yüksek ise
yapıĢma mukavemetinin de o kadar yüksek olduğu söylenebilir5.
Çizik deneyi temel olarak yapıĢma mukavemeti hakkında karĢılaĢtırmalı bilgi
vermektedir. YapıĢma ile ilgili sayısal bir model oluĢturmak son derece zordur,
çünkü kritik yük deney koĢulları ve kaplama-taban malzeme sistemi tarafından
etkilenen çeĢitli parametrelere bağlıdır. Son yıllarda kritik yükü belirlemek için
mikroskopla (SEM veya optik mikroskop) çizik yüzeyinin incelenmesinin yanısıra,
akustik emisyon ve sürtünme kuvveti ölçüm teknikleri geliĢtirilmiĢ olmasına rağmen,
kaplama yapıĢmasını değerlendirmek için benzer taban malzeme ve kaplama
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özelliklerine sahip numuneler kullanılarak karĢılaĢtırma yapılmaktadır5. ġekil
8.4‟te çizik deney cihazı Ģematik olarak gösterilmiĢtir10.

ġekil 8.4: Çizik deney cihazı[10].
Normal kuvvetin fonksiyonu olarak sürtünme kuvvetinin değiĢim eğrisi ġekil 8.5‟te
gösterilmiĢtir. Bu eğride kaplama hasarının farklı derecelerine karĢılık gelen düĢük
ve yüksek kritik yükler gösterilmiĢtir. DüĢük kritik yük kaplamanın kohezif
(çatlamaya bağlı) hasarını, yüksek kritik yük ise adhesif (kaplamanın soyulmasına
bağlı) hasara karĢılık gelmektedir. Lc1 ve Lc2‟yi belirlemek için akustik
emisyonlardan da faydalanılabilir. Genel olarak ilk çatlamanın meydana geldiği
yükte (Lc1) akustik emisyon sinyalleri oluĢmaya baĢlar. Lc2 yüküne ulaĢıldıktan
sonra ise sinyaller yaklaĢık aynı seviyede kalır (ġekil 8.6).

ġekil 8.5: Çizik deneyi sırasında normal kuvvetin fonksiyonu olarak sürtünme
katsayısının değiĢimi5.
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ġekil 8.6: Çizik deneyi sırasında akustik emisyon sinyallerinin uygulanan yüke bağlı
değiĢimi5.
Bu çalıĢmada çizik deneyleri, çizici uç olarak standart Rockwell C elmas ucun
kullanıldığı “IPA Scratch Tester” çizik deney cihazında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Deneylerde, maksimum yük 100 N., yükleme hızı 100 N/dak. ve çizik uzunluğu 10
mm. olarak sabit tutulmuĢtur. Çizici uç üzerine monte edilmiĢ algılayıcılar yardımı
ile numunelerden gelen akustik emisyon sinyalleri ve sürtünme kuvveti bilgisayar
kullanılarak kaydedilmiĢtir. Akustik emisyon sinyalleri çatlak oluĢumu ve
ilerlemesiyle iliĢkili olabileceğinden, elektron mikroskobu altında ilgili bölgeler de
incelenerek, ilk akustik emisyon sinyallerinin çıktığı yük kaplamada çatlak
oluĢumunun baĢlamasına neden olan Lc1 kritik yükü olarak tanımlanmıĢtır. Ġlerleyen
yükleme koĢullarında sürtünme katsayısının ani olarak arttığı yük ise farklı sürtünme
katsayısına sahip yeni bir yüzeye ulaĢıldığı (tabana ulaĢıldığı) Lc2 kritik yükü olarak
tanımlanmıĢtır. Ölçülen bu kritik yükler her bir kaplamaya ait karakteristik
değerlerdir. Kritik yük değerlerinin artmasıyla çatlak oluĢumu veya kaplamanın
yüzeyden ayrılması için gerekli yük değeri artacaktır. Bu nedenle; daha yüksek kritik
yük, kaplamanın yapıĢma özelliklerinin iyileĢmesi anlamına gelmektedir. Kritik yük
değerlerine ek olarak çizik izi optik mikroskop altında incelenerek çatlak
paternlerinin türü belirlenmiĢtir. Çizik testlerinde elde edilebilecek çeĢitli standart
çatlak paternleri[5,21,23]. ġekil 8.7‟de gösterilmiĢtir.
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ġekil 8.7: Çizik testinde kaplamada oluĢabilecek hasar türlerinin Ģematik
gösterimi[5,21].
8.3.4.2 Rockwell C deneyi
Rockwell C deneyi kaplamaların altlık malzemesine yapıĢma özelliğinin incelenmesi
için endüstride en yaygın ve pratik olarak uygulanan ve yapıĢma hakkında hızlı ve
güvenilir bilgi veren bir yöntemdir. KaplanmıĢ numunelere 150 kg‟ lık normal yük
kullanılarak standart Rockwell C sertlik deneyi uygulanır. Ġz bölgesinde yapılan
optik

mikroskop

incelemeleri

sonucunda

kaplama

malzemesinin

altlık

malzemesinden büyük tabakalar Ģeklinde ayrılması kaplamanın iyi yapıĢmadığının
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Diğer durumlarda ise yine kaplamada
oluĢturulan Rockweel C izi ve çevresinde yapılan optik mikroskop incelemesinde, iz
etrafında oluĢan çatlaklar, bu çatlakların miktarları ve büyüklükleri ve aynı zamanda
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kaplamanın altlık malzemesinden ayrılıp ayrılmadığı incelenerek kaplamaların altlık
malzemesine

yapıĢmalarının

kabul

edilebilir

düzeylerde

olup

olmadığı

karĢılaĢtırılmalı olarak belirlenmektedir.
YapıĢmanın değerlendirilebilmesi için HF1 ile HF6 arasında değiĢen ve yapıĢmanın
kalitesini belirten kalitatif bir sınıflandırma yapılmıĢtır. Rockwell C yöntemi ile
kaplama ile altlık malzemesi arasındaki yapıĢmanın değerlendirilmesi ile ilgili
sınıflandırma ġekil 8.8‟de verilmiĢtir.

ġekil 8.8: Rockwell C indentasyon testinde kaplama yüzeyinde oluĢabilecek hasar
türlerinin Ģematik gösterimi[21].
8.3.5 Film Yüzeyi Elektrik Direncinin Ölçümü
FBB yöntemleriyle üretilen ince film sert seramik kaplamalarda, kaplama yüzeyinin
elektriksel iletkenliği kaplama dokusunun yoğunluğuyla iliĢkilidir. Genel olarak,
kaplama yoğunluğu yüksek olduğunda, yüzeyin elektriksel iletkenliği artar; yani
yüzey elektrik direnci azalır. Yüksek oranda hata, boĢluk ve gözeneklilik içeren
düĢük yoğunlukta kaplamalarda ise, elektriksel iletkenlik azalır; yani yüzey elektrik
direnci artar. Yüzey elektrik direncinin ölçümü, özellikle TiN, ZrN gibi yarı iletken
kaplamaların yapısal yoğunluğunun ölçümünde belirleyici bir parametredir.
Bu amaçla 4 nokta probe cihazı kullanılarak, kaplamaların yüzey elektrik dirençleri
ölçülmüĢtür. Ölçüm sistemi Keithley Model 224 akım kaynağı, Keithley Model 2000
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Multimetre ve Signatone Resistivity Probing System marka 4 Nokta Probe Direnç
Ölçer cihazlarının birleĢiminden oluĢmaktadır. ġekil 8.9‟da 4 nokta probe
yönteminin Ģematik görünümü yer almaktadır.
Direnç ölçer belli bir basınçla, çok keskin ve ince uçlu olan nokta teması ile kontak
kuran 4 noktadan yüzeye temas eder. Ġki dıĢ nokta Keithley Model sabit akım
kaynağına, iki iç nokta potansiyel farkı ölçmek üzere multimetreye bağlıdır. Akım
kaynağı istenilen akım çıkıĢına programlanır ve sonlu bir plakada, logaritmik artan
bir potansiyel gösterir. Böylece ölçülen numunenin direnci[105]:
Ps=4.5324*V/I olarak hesaplanır.

ġekil 8.9: 4 nokta probe cihazının Ģematik görünümü[105].
8.3.6 Kaplama Faz Analizleri, Büyüme Düzlemlerinin ve Ġç Gerilmelerin
Belirlenmesi
ÇeĢitli koĢullarda üretilen ZrN kaplamalardaki fazların, kristal yapılarının ve büyüme
düzlemlerinin belirlenmesi için düĢük açılı x-ıĢını difraksiyon tekniği kullanılmıĢtır.
Bu amaçla Philips PW 3710 x-ıĢını difraksiyon (XRD) cihazı kullanılmıĢtır.
Kaplamaların x-ıĢını paternleri, 2° sabit giriĢ açısıyla 40 kV gerilim ve 40 mA akım
değerlerinde 1,54 °A Cu-Kα ıĢıması kullanılarak elde edilmiĢtir. Tarama hızı 0,02° /
0,5 sn. seçilmiĢtir. Tarama iĢlemi 30-115° 2θ değer aralığında yapılmıĢtır. ÇalıĢma
sonucunda elde edilen x-ıĢını difraksiyon paternleri, standart JCPDS (Joint
Committee on Powder Difraction Standards) paternleriyle karĢılaĢtırılarak, kaplama
içerisindeki fazlar, kristal yapıları ve büyüme düzlemleri tayin edilmiĢtir. Bir sonraki
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aĢamada, X-ıĢını difraksiyonundan elde edilen veriler kullanılarak, sin2ψ yöntemiyle
kaplama yapısındaki iç gerilmeler belirlenmiĢtir.
8.3.7 Tane Boyutunun Belirlenmesi
ZrN kaplamaların tane boyutları, x-ıĢını difraksiyon verileri kullanılarak belirlenen,
piklere ait 2θ açıları ve bu açılara karĢılık gelen piklerin FWHM değerleri
belirlenerek hesaplanmıĢtır. Tane boyutlarının hesaplanması, XRD cihazının içinde
tanımlı bir bilgisayar programı vasıtasıyla yapılmıĢtır. Hesaplamada kullanılan
formül aĢağıda verilmiĢtir.

TaneBoyutu

( nm ) 

0 ,9 .
FWHM

1

.

. cos 

(8.1)

10

2

Burada λ x-ıĢını dalga boyu (1,54 °A), θ her bir pike ait difraksiyon açısı, FWHM
(Full Width Half Maximum) piklerin yüksekliğinin orta noktasındaki geniĢliğidir.
8.3.8

Kırık

Yüzey

Kesit

Ġncelemeleri,

Kaplama

Büyüme

Yapılarının

Belirlenmesi
Kaplamaların tane yapılarının ve büyüme morfolojilerinin belirlenmesi için,
kaplanan borosilikon wafer plakalar kırılarak, kırık yüzeyler Taramalı Elektron
Mikroskobu ile incelenmiĢtir. Bu amaçla, Jeol JSM-7000F Alan Emisyonlu Taramalı
Elektron Mikroskobu kullanılmıĢtır.
8.3.9 Kaplama Kimyasal BileĢim Analizleri
Kaplama yapılarının hangi elementlerden oluĢtuğu ve bileĢim oranları, Oxford
Instruments Incax-Sight 7557 model EDS cihazı kullanılarak belirlenmiĢtir. Kaplama
iĢleminde kullanılan zirkonyum ve azot saf olduğu için, element analizinde sadece
zirkonyum ve azot elementleri baz alınarak, bileĢim oranları tespit edilmiĢtir.
8.3.10 AĢınma Deneyleri
ÇeĢitli bias voltaj koĢullarında üretilen ZrN kaplamaların sürtünme ve aĢınma
davranıĢlarının belirlenmesi amacıyla, ASTM G133 standardına göre tasarlanmıĢ
KarĢılıklı Kazımalı AĢınma (Reciprocating Wear) cihazı kullanılarak aĢınma
deneyleri yapılmıĢtır. Deneylerde disk üzerinde bilya düzeneği kullanılmıĢtır.
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Tüm deneylerde ortam sıcaklığı 19-22 °C aralığında, ortam bağıl nem oranı da %3946 aralığında sabit tutulmuĢtur. Numune üzerinde 10 cm. çapında alümina (Al2O3)
bilya, 2 N normal yük altında 24 mm/sn. kayma hızıyla ve 12 mm. kayma mesafesi
boyunca, 2000 kere gidip gelme hareketi olacak Ģekilde kaydırılmıĢtır. Her deney
için, deney süresince toplam kayma mesafesi 48 metre olarak sabit tutulmuĢtur. Her
deney sırasında mesafeye bağlı sürtünme katsayıları bir bilgisayar yardımıyla
kaydedilmiĢtir.
Deneyler sonunda, her kaplama numunesindeki ve karĢı malzeme olarak kullanılan
bilyalardaki aĢınmalar optik mikroskop ile incelenmiĢ ve aĢınma izlerinin fotoğrafları
çekilmiĢtir.
Deneyler sonunda her kaplama numunesinin ve karĢı malzeme olarak kullanılan
bilyaların aĢınma hacimleri ve aĢınma hızları hesaplanmıĢtır. Bu amaçla, Perthen
S8P yüzey profilometresi kullanılarak kaplama numunesindeki aĢınma izinin iki
boyutlu ve üç boyutlu profilleri çıkartılmıĢ ve bu profiller yardımıyla aĢınma izinin
geniĢliği ve derinliği hesaplanmıĢtır. KarĢı malzeme olarak kullanılan Al2O3
bilyaların aĢınma izleri ise, optik mikroskopta incelenerek, aĢınma izinin çapı
belirlenmiĢtir. Dairesel olmayan bilya izlerinde, aĢınma yönünde ve aĢınmaya dik
yöndeki çaplar ölçülerek ortalaması alınmıĢtır.
Deneyler sonucunda, kaplama numuneleri ve bilya için hesaplanan aĢınma
hacimlerinden yola çıkılarak, normal yüke ve kayma mesafesine bağlı aĢınma hızları
hesaplanmıĢ ve bu sonuçlara göre aĢınma deneylerinin değerlendirilmesi yapılmıĢtır
(ġekil 8.10 ve ġekil 8.11). Kaplama numunesinin ve karĢı malzeme olarak kullanılan
bilyanın

aĢınma

hacimleri

aĢağıdaki

formüller

yardımıyla

hesaplanmıĢtır[104,106,107].
a- Bilya AĢınma Hacmi:

ġekil 8.10: Bilya aĢınma hacminin belirlenmesinde kullanılan terimlerin Ģematik
gösterimi [107].
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Burada VB bilyadaki aĢınma hacmi (mm3), d bilya aĢınma çapı (mm), r bilya yarıçapı
(mm), h bilya aĢınma yüksekliğidir (mm)[106,107].
b- Kaplama Numunesi AĢınma Hacmi:

ġekil 8.11: Kaplamalı disk numunenin aĢınma hacmini hesaplamada kullanılan
terimlerin Ģematik gösterimi [107].
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Burada, VS kaplama numunesindeki aĢınma hacmi (mm3), b kaplama numunesindeki
aĢınma izi geniĢliği (mm), θ radyan cinsinden aĢınma iz parçasının açısı, D bilya çapı
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ve t aĢınma izinin uzunluğudur (mm). Elde edilen aĢınma hacimleri kullanılarak
aĢağıdaki bağıntı yardımıyla aĢınma hızları hesaplanmıĢtır:
WR 

V

(8.9)

L N .S

Burada V bilya veya kaplama numunesi için hesaplanan aĢınma hacmi (mm3), LN
normal yük (N) ve S kayma mesafesidir (m); (8.9) eĢitliği kullanılarak her numune
ve

bilya

için

mm3

/

N.m

cinsinden
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aĢınma

hızları

hesaplanmıĢtır.

9. DENEY SONUÇLARININ ĠRDELENMESĠ
9.1 Gaz Basıncı Tayini
Deneysel çalıĢmaların ilk aĢamasında, tüm deneylerde standart olarak kullanılacak en
uygun azot kısmi basıncı değerini tespit etmeye yönelik incelemeler yapılmıĢtır.
Deneysel çalıĢmalar, bias voltaj modlarına ve bias voltaj değerlerine dayalı bir
tarama niteliği taĢıyacağı için, önce tüm deneylerde sabit tutulacak bir azot kısmi
basıncı değerini belirlemek amacıyla, -200 volt d.c. bias voltajı seçilerek, çeĢitli azot
kısmi basınçlarında numuneler yüzeyine ZrN kaplamalar biriktirilmiĢtir. Tablo 8.4‟te
N.1 – N.6 arası kod numaralara sahip numuneler, bu deneylere karĢılık gelmektedir.
Bu deneyler sonucunda üretilen kaplamalar, kaplama kalınlığı, kaplama sertliği ve
çizik deneyi ile kritik yük (Lc1 ve Lc2) tespitini içeren bir dizi karakterizasyon
deneylerine tabi tutulmuĢlardır.
Elde edilen sonuçlar, Tablo 9.1‟de ve ġekil 9.1– 9.3‟te gösterilmiĢtir.
Tablo 9.1: ÇeĢitli N2 kısmi basınçlarında üretilen ZrN kaplamaların mekanik
özellikleri.
Numune
No.
N-1
N-2
N-3
N-5
N-5
N-6

N2 Kısmi
Basıncı
(mtorr)
2
4
6
8
10
14

Sertlik
(HV)

Kalınlık
(μm)

Lc1
(N)

Lc2
(N)

1840
1950
2330
2660
2720
2760

4,10
4,24
4,36
4,35
4,30
4,28

31
35
33
41
40
32

53
52
56
68
65
55

3 0 00

K a p la m a S e rtliğ i (H V )

2 7 50
2 5 00
2 2 50
2 0 00
1 7 50
1 5 00
1 2 50
1 0 00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Az o t K ıs m i B a s ın cı (m to rr)

ġekil 9.1: ÇeĢitli azot kısmi basınçlarında üretilen ZrN kaplamaların kaplama
sertliklerinin değiĢimi.

K a p lam a K alın lığ ı ( μ m )
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Az o t K ıs m i B a s ın c ı (m to rr)

ġekil 9.2: ÇeĢitli azot kısmi basınçlarında üretilen ZrN kaplamaların kaplama
kalınlıklarının değiĢimi.
ġekil 9.1‟deki grafikten görüldüğü gibi, azot kısmi basıncının artmasıyla, ZrN
kaplamanın sertliği de artmaktadır. Bu artıĢ, 8 mtorr azot kısmi basıncına kadar
Ģiddetlidir. 8 mtorr üzeri azot kısmi basınçlarında ise bu artıĢ oranında bir yavaĢlama
göze çarpmaktadır. Yani, gaz basıncına bağlı kaplama sertliğinde, 8 mtorr basınç
değerinde bir doyma noktasına ulaĢıldığı, daha yüksek basınç değerlerindeki küçük
artıĢların ise iç gerilmedeki artıĢa bağlı olduğu düĢünülebilir. Yüksek azot
basınçlarının, ZrN yapısındaki azot oranını da arttırarak, ilave sertlik artıĢlarına yol
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açması beklenmektedir; ancak yüksek azot basınçlarında, kaplama sırasında,
çarpıĢmaların artmasına bağlı iyon enerjilerinin azalmasının ve bunun sonucunda
istenmeyen Zon-1 yapısının oluĢumunun baskın hale gelmesinin de burada etkin bir
parametre halini alarak, bu beklenen sertlik artıĢının meydana gelmesini engellediği
düĢünülmektedir.

80
70

K ritik Y ü k (N )

60
50
Lc1

40

Lc2
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

A z o t K ıs m i B a s ın c ı (m to rr)

ġekil 9.3: ÇeĢitli azot kısmi basınçlarında üretilen ZrN kaplamaların Lc1 ve Lc2
kritik yüklerinin değiĢimi.
ġekil 9.2 incelendiğinde, gaz kısmi basıncının, kaplama kalınlığı üzerinde çok
belirgin etkisinin olmadığı söylenebilir. 6 mtorr gaz basıncına kadar kalınlık
artmakta, daha yüksek değerlerde yaklaĢık sabit kalmaktadır.
ġekil 9.3 incelendiğinde, hem Lc1, hem de Lc2 kritik yüklerinin 8 mtorr‟un
üzerindeki azot kısmi basınçlarında azalma eğilimine girdiği, yani kaplama
adhezyonunun kötüleĢtiği görülmektedir. Bu sonuç da, kaplama zon yapısındaki bir
bozulmayla iliĢkilendirilebilir ve ġekil 9.1 ile ilgili yapılan açıklamayla uyumludur.
Sonuç olarak, bundan sonraki deneysel çalıĢmaların, görece yüksek sertliğin ve en
yüksek adhezyon mukavemetinin elde edildiği 8 mtorr azot kısmi basıncında
yapılmasında karar kılınmıĢtır.
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9.2 Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Sonuçları
ÇeĢitli bias voltaj değerlerinde doğru akım (d.c.), ünipolar pulse (ü.p.) ve asimetrik
bipolar pulse (a.b.p.) bias voltaj modlarında ZrN kaplanan numuneler için, yüzey
pürüzlülüğü ölçümleri sonucunda elde edilen Ra ve Rz değerleri Tablo 9.2‟de
verilmiĢtir. Kaplama öncesi tüm numunelerin Ra değerleri ortalama 0,01 μm
ölçülmüĢtür. Tablo 9.2‟den görüldüğü gibi, kaplama iĢlemi sonrasında numunelerin
yüzey pürüzlülüklerinde ortalama 0,1 μm artıĢ meydana gelmiĢtir.
Tablo 9.2: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin yüzey pürüzlülükleri.
Numune
No.
N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

Bias
voltajı
(-volt)
100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

Pozitif
voltaj
(volt)
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

Ra (μm)

Rz (μm)

0,127
0,146
0,159
0,089
0,094
0,137
0,107
0,103
0,107
0,096
0,108
0,089
0,09
0,069
0,140

1,706
1,743
1,858
1,244
1,369
1,240
1,192
1,294
1,521
1,273
1,519
0,906
0,948
0,631
2,093

Her bir deney için, bias voltaj moduna, bias voltaj değerine, pulse frekansına ve
pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı olarak Ra ve Rz yüzey pürüzlülük değerlerinin
değiĢimleri ġekil 9.4 – 9.7‟de gösterilmiĢtir.
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ġekil 9.4: ÇeĢitli bias voltaj modlarında bias voltajına bağlı yüzey pürüzlülüğü (Ra)
değerinin değiĢimi.
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ġekil 9.5: ÇeĢitli bias voltaj modlarında bias voltajına bağlı olarak yüzey
pürüzlülüğünün (Rz) değiĢimi.
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ġekil 9.6: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif voltaj
değerinde, pulse frekansına bağlı yüzey pürüzlülük değerlerinin değiĢimi.
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ġekil 9.7: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı yüzey pürüzlülüğünün değiĢimi.
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ġekil 9.4-9.7 incelendiğinde bias voltaj modunun yüzey pürüzlülüğü üzerindeki
etkisiyle ilgili kesin bir genellemenin yapılamayacağı görülmektedir. Genel olarak
ünipolar ve asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında yapılan kaplamaların Ra ve Rz
değerleri, d.c. bias voltajı uygulanarak yapılan kaplamalardan daha düĢük olmakla
birlikte, aradaki farkların oldukça düĢük olması nedeniyle kesin bir yargıya
varılamamıĢtır. Kaplama yüzeyleri optik mikroskopla incelendiğinde de, kaplama
yapısındaki makropartikül (droplet) boyut ve dağılımında önemli farklılıkların
olmadığı gözlemlenmiĢtir. ġekil 9.8 incelendiğinde, pulse bias voltaj modlarının
kaplama yapısındaki droplet sayı ve boyutlarını çok fazla etkilemediği söylenebilir.

(a)

(b)

(c)

ġekil 9.8: -200 volt bias voltajında çeĢitli bias voltaj modlarında üretilen ZrN
kaplamaların optik mikroskopta x40 büyütmedeki görüntüleri. (a) d.c. bias voltaj
modu, (b) ünipolar pulse bias voltaj modu ve (c) asimetrik bipolar pulse bias voltaj
modu.
Genel olarak, tüm bias voltaj modlarında, voltaj değerinin artmasıyla yüzey
pürüzlülüğünde hafif bir artıĢ eğilimi olduğu söylenebilir. Bu etki d.c. bias modunda
en fazla, asimetrik bipolar pulse bias modunda en azdır. Bu etki de, yüksek bias
voltajlarında

meydana

gelen

iyon

sıçratma

etkilerinin

kaplama

yüzeyini

pürüzlendirmesiyle iliĢkilendirilebilir. Asimetrik bipolar pulse bias modunda, pozitif
bias periyodunda iyonlar frenlendiği için, bu etkinin daha az olması anlamlıdır.
Benzer bir pürüzlülük artıĢ eğilimine +45 volt gibi yüksek pozitif voltaj değerinde de
rastlanmıĢtır. Bunun da, yüzeye ulaĢan kaplama iyonlarının pozitif voltaj
periyodunda itilmesi sonucu kaplama yapısında oluĢan yapısal bozulmayı iĢaret ettiği
düĢünülmektedir.
Deney numunelerine ait yüzey profil görüntüleri EK-A‟da verilmiĢtir.

125

9.3 Kaplama Sertliği Ölçüm Sonuçları
KaplanmıĢ numunelerin kaplama sertlik ölçüm sonuçları ve elastisite modülleri
Tablo 9.3‟te verilmiĢtir.
Tablo 9.3: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin kaplama sertlikleri ve kaplama
elastisite modülleri.
Numune
No.

Bias voltajı
(-volt)

N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

Pozitif
voltaj (volt)

Sertlik
(HV)

+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

2464
2663
2750
2750
2843
2774
2903
3238
3006
3176
3121
3187
3268
3095
3031

Elastisite
Modülü
(GPa)
345
352
350
342
352
344
347
356
351
359
351
356
362
355
355

Her bir deney için, bias voltaj moduna, bias voltaj değerine, pulse frekansına ve
pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı olarak kaplama sertlik değerlerinin değiĢimleri
ġekil 9.9 – 9.12‟de gösterilmiĢtir.
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ġekil 9.9: ÇeĢitli bias voltaj modlarında bias voltajına bağlı kaplama sertliğinin
değiĢimi.
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ġekil 9.10: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif
voltaj değerinde, pulse frekansına bağlı kaplama sertliğinin değiĢimi.
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ġekil 9.11: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında pozitif voltaja (Vref+) bağlı kaplama sertliğinin değiĢimi.
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ġekil 9.12: -200 volt bias voltajında çeĢitli bias voltaj modlarında üretilen
kaplamaların sertliklerinin değiĢimi.
ġekil 9.9 ve ġekil 9.12 incelendiğinde, asimetrik bipolar pulse modunda
kaplamaların sertliğinin çok daha yüksek olduğu görülmektedir. En düĢük sertlik
değerlerine ise d.c. bias voltaj modunda ulaĢılmıĢtır. Ayrıca pulse bias modlarında
kaplama sertliği -200 volt bias voltajına kadar artmakta, daha yüksek bias
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voltajlarında azalma eğilimine girmektedir. Hem ünipolar hem de asimetrik bipolar
pulse bias modunda en yüksek kaplama sertliğine -200 volt bias voltajında
ulaĢılmıĢtır. d.c. kaplamalarda ise kaplama sertliği -200 volt bias voltajına kadar
hızla, daha yüksek bias voltajlarında yavaĢça artmaktadır. Asimetrik bipolar pulse
bias voltaj modunda, tüm bias voltaj değerlerinde elde edilen sertlikler, diğer bias
voltaj modlarından çok daha yüksektir. Bu veriler ıĢığında, pulse bias voltajı
uygulanması sonucu meydana gelen yüksek iyon enerjili kaplama iĢleminin, kaplama
oluĢum reaksiyonlarını kolaylaĢtırdığı ve daha kuvvetli bağ yapısına sahip ve daha
yoğun filmlerin oluĢumunu sağladığı söylenebilir. d.c. bias voltaj modunda -400 volt
gibi yüksek bir bias voltajında bile, iyon sıçramaları sonucu kaplama yapısındaki
bozulmalara rağmen kaplama sertliğinin artmaya devam etmesi bu olguyu
kanıtlamaktadır. Çünkü -400 volt d.c. bias voltajında, -100 ve -200 volt d.c. bias
voltajlarına göre daha yüksek iyon enerjili kaplama yapılabilmektedir ve yüksek
enerjili iyonlar da film moleküllerinin bağ mukavemetini ve film yoğunluğunu
arttırarak kaplama yapısını modifiye etmektedir. Ancak bu etki de yüksek d.c. bias
voltajlarında, iyonların yüzeye hızla çarparak sıçramaları sonucu oluĢan kaplama
dokusundaki bozulmalar ve kaplama yapısı içerisinde yüksek oranda hatalar ve iç
gerilmeler oluĢumuyla sınırlanmakta ve d.c. bias voltajlarında, pulse bias voltajları
kadar yüksek sertlikler elde edilememektedir. Pulse bias voltaj modlarında ise, pulse
voltajın doğası gereği sistem enerjisi yüksek olduğundan, daha düĢük bias
voltajlarında da yüksek sertliğe sahip kaplamalar elde edilebilmektedir.
ġekil 9.10 incelendiğinde, -200 volt asimetrik pulse bias voltajında pulse frekansının
artmasıyla, sertliğin de artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durum, pulse
frekansının artmasıyla kaplama iĢlemi sırasında azot iyonizasyonunun artması
sonucu, film reaksiyonlarının kolaylaĢmasıyla ve istenen mekanik özelliklere sahip
film dokusunun kolaylıkla elde edilebilmesiyle açıklanabilir.
ġekil 9.11‟de -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında pozitif voltaja (Vref+) bağlı kaplama sertliğinin değiĢimi gösterilmiĢtir.
Grafik incelendiğinde, pozitif voltaj periyodunda +15 voltluk bir pozitif voltajın
uygulanması durumunda en yüksek kaplama sertliğinin elde edildiği görülmektedir.
Bu durum, kaplama iĢlemi sırasında belirli bir periyotla düĢük derecede pozitif
voltaj uygulanmasının, yüzeye gelen zirkonyum ve azot iyonlarının frenlenmesi ve
geri itilmesi sonucunda bir plazma kaosunun oluĢması ve daha fazla sayıda
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zirkonyum ve azot iyonunun tepkimeye girmesine bağlı olarak açıklanabilir. Ayrıca
pozitif voltajın frenleme etkisinin iyonların yüzeye daha yavaĢ ve kontrollü
ulaĢmasını sağlaması ve bunun sonucunda daha az hata içeren yoğun filmlerin elde
edilmesi de kaplama sertliğini arttırmaktadır. Daha yüksek pozitif voltaj değerlerinde
ise pozitif yüklü iyonların taban malzeme tarafından itilmesi baskınlık kazanmakta
ve bunun sonucunda kaplama yapısında hata oluĢumu ve film yapısında gevĢek
yapılı tanelerin oluĢumu artmaktadır.
Sonuç olarak en yüksek kaplama sertliği değerine, -200 volt asimetrik bipolar pulse
bias voltajında, 50 kHz pulse frekansında ve +15 volt pozitif voltaj değerinde
ulaĢılmıĢtır. Bu koĢullarda üretilen ZrN kaplamanın sertliğinin, -200 volt d.c. bias
voltajıyla üretilen kaplamadan %22 daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.
Ayrıca literatürde [108,109], kaplama sertliği, kaplama elastisite modülü ve poisson
oranına bağlı “Elastik Toparlanma” terimi tanımlanmıĢtır. Bu terim, plastik
deformasyon direncine karĢılık gelmektedir. Elastik toparlanma, kaplama sertliğiyle,
modifiye edilmiĢ elastisite modülünün oranlanmasıyla hesaplanabilir. Modifiye
edilmiĢ elastisite modülü de, kaplamanın elastisite modülü ile poisson oranı
arasındaki

bir

oranlamayla

hesaplanabilir.

Ġlgili

formüller

aĢağıda

verilmiĢtir[108,109].
E* 

We 

E
1

H

(9.1)

2

3

E*

(9.2)

2

Burada E* modifiye edilmiĢ elastisite modülü, E elastisite modülü, υ poisson oranı,
We elastik toparlanma (veya plastik deformasyon direnci) ve H GPa cinsinden
kaplama sertliğidir. Hesaplamalarda, mikrosertlik deneyi ile elde edilen kaplama
sertliği ve modifiye edilmiĢ elastisite modülü değerleri kullanılmıĢtır.
Elde edilen sonuçlar Tablo 9.4‟te ve grafikler halinde ġekil 9.13 – 9.15‟te verilmiĢtir.
-200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamanın elastik
toparlanma (plastik deformasyon direnci) değerinin, -200 volt d.c. bias voltajıyla
üretilen kaplamadan %76 daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca pulse
frekansının artmasıyla da sertlik değerinin yükseldiği tespit edilmiĢtir.
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Tablo 9.4: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin sertlik (H), modifiye edilmiĢ
elastisite modülü (E*) ve Elastik Toparlanma (We) değerleri.
Numune
No.
N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

Bias
voltajı
(-volt)
100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

Pozitif
voltaj
(volt)
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

H
(GPa)

E*
(N/mm2)

We
(GPa)

24,64
26,63
27,50
27,50
28,43
27,74
29,03
32,38
30,06
31,76
31,21
31,87
32,68
30,95
30,31

345
352
350
342
352
344
347
356
351
359
351
356
362
355
355

0,125
0,152
0,169
0,178
0,185
0,180
0,203
0,268
0,220
0,248
0,247
0,255
0,266
0,235
0,221

0,3

W e (G P a)

0,25

d.c .

0,2

ü.p.
a.b.p.

0,15

0,1
0

100
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300

400
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ġekil 9.13: ÇeĢitli bias voltaj modlarında, bias voltajına bağlı elastik toparlanmanın
değiĢimi.
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ġekil 9.14: -200 volt asimetrik pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif voltaj
değerinde, pulse frekansına bağlı elastik toparlanmanın değiĢimi.
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ġekil 9.15: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaja (Vref+) bağlı elastik toparlanmanın değiĢimi.
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9.4 Adhezyon (YapıĢma) Ölçüm Sonuçları
9.4.1 Rockwell-C Deney Sonuçları
Rockwell-C deneyleri sonucunda film yüzeyinde oluĢan izlerin çevresindeki çatlak
paternleri incelenerek, kaplama adhezyonu hakkında göreceli değerlendirmeler
yapılmıĢtır. Rockwell-C izlerinin x50 ve x140 büyütmede optik mikroskop
görüntüleri EK-B‟de gösterilmiĢtir.
-100 volt ve -200 volt d.c. bias voltajıyla yapılan kaplamaların Rockwell-C izleri,
ġekil 8.7‟de verilen standart patern görüntüleri ile karĢılaĢtırıldığında, iz
paternlerinin HF4 yapıĢma karakteristiğine uygun olduğu görülmektedir. -400 volt
d.c. voltajıyla üretilen kaplamanın ise iz paterninin HF2‟ye yakın olduğu
görülmüĢtür. Bu sonuçlara bağlı olarak, düĢük d.c. bias voltajlarında kaplama
adhezyonunun oldukça kötü olduğu anlaĢılmaktadır. d.c. bias voltaj modunda, bias
voltajı değeri arttıkça adhezyonda göreceli bir artıĢ olduğu söylenebilir. -400 volt d.c.
bias voltajıyla üretilen kaplamada orta-iyi seviyede bir adhezyon elde edilmiĢtir.
Ünipolar ve asimetrik bipolar pulse bias voltaj modlarında ise kaplama
adhezyonunda önemli artıĢların meydana geldiği görülmektedir. Özellikle asimetrik
bipolar pulse bias voltajlarında mükemmel seviyede kaplama adhezyonlarına
ulaĢılmıĢtır.
Ünipolar pulse bias voltaj modunda, -100 voltta üretilen kaplamanın Rockwell-C iz
paterninin HF3 tipi, -200 voltta üretilen kaplamanın iz paterninin HF2 tipi ve -400
voltta üretilen kaplamanın iz paterninin HF1 tipi yapıĢma karakterine uygun olduğu
görülmüĢtür. Bu sonuçlar bağlamında -400 volt ünipolar pulse bias voltajıyla üretilen
kaplamanın oldukça iyi adhezyona sahip olduğu söylenebilir.
Asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla üretilen kaplamaların iz paternleri
incelendiğinde, -100 voltta üretilen kaplamanın iz paterninin HF3 tipi, -200 voltta
üretilen kaplamanın iz paterninin HF1 tipi ve -400 voltta üretilen kaplamanın iz
paterninin HF2 tipi yapıĢma karakterine uygun olduğu görülmüĢtür. -200 volt
asimetrik bipolar pulse voltajıyla üretilen kaplamanın mükemmel adhezyona sahip
olduğu söylenebilir.
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-200 volt bias voltajında çeĢitli bias voltaj modlarında üretilen kaplamaların
Rockwell-C izlerinin x140 büyütmede optik mikroskop görüntüleri ġekil 9.16‟da
gösterilmiĢtir.

Ünipolar

d.c.

Asimetrik bipolar
ġekil 9.16: -200 volt bias voltajında d.c., ünipolar ve asimetrik bipolar pulse voltaj
modunda üretilen kaplamaların Rockwell-C izlerinin x140 büyütmede optik
mikroskop görüntüleri (abp ve üp için frekans 50 kHz, Vref+: +15 volt).
ġekil 9.16‟da görüldüğü gibi en iyi kaplama adhezyonuna karĢılık gelen iz paterni,
asimetrik bipolar pulse modunda üretilen kaplamada elde edilmiĢtir.
EK-B‟de gösterildiği gibi, -200 volt asimetrik bipolar pulse bias modunda ve +15
volt pozitif voltaj değerinde, farklı pulse frekanslarıyla üretilen kaplamalar
incelendiğinde,

tüm

pulse

frekanslarında

kaplamaların

HF1

tipi

yapıĢma

karakteristiği sergiledikleri ve adhezyonlarının çok iyi olduğu belirlenmiĢtir.
-200 volt asimetrik bipolar pulse voltajında ve 50 kHz pulse frekansında, farklı
pozitif voltaj değerlerinde üretilen kaplamaların iz paternleri incelendiğinde, +15 volt
pozitif voltaj değerinde kaplamanın en iyi adhezyona (HF1 tipi) sahip olduğu, daha
yüksek pozitif voltaj değerlerinde ise adhezyonun kötüleĢtiği gözlenmiĢtir. +30 volt
pozitif voltaj değerinde üretilen kaplamanın iz paterni HF3 tipi, +45 volt pozitif

134

voltaj değerinde üretilen kaplamanın iz paterni ise HF5-HF6 tipi yapıĢma
karakteristiği sergilemiĢtir.
Sonuç olarak, tüm kaplamalara ait Rockwell-C iz paternleri incelendiğinde, -200 volt
asimetrik bipolar pulse voltajında, 50 kHz pulse frekansında ve +15 volt pozitif
voltaj değerinde üretilen kaplamanın göreceli olarak en iyi yapıĢma karakteristiğine
sahip olduğu belirlenmiĢtir.
9.4.2 Çizik Deneyi Sonuçları
KaplanmıĢ numunelere uygulanan çizik deneyi sonuçları, deneyler sırasında
bilgisayardan alınan akustik emisyon sinyalleri, sürtünme kuvveti değiĢim grafiği ve
deney

sonrası

çizik

izlerinin

beraberce

incelenmesine

bağlı

olarak

değerlendirilmiĢtir.
Deneyler sonucunda elde edilen Lc1 ve Lc2 kritik yükleri Tablo 9.5‟te verilmiĢtir.
Bölüm 8.3.4.1‟de açıklandığı gibi, kritik yüklerin yüksek olması, adhezyonun iyi
olduğunun göstergesidir.
Tablo 9.5: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin Lc1 ve Lc2 kritik yükleri.
Numune
No.
N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

Bias
voltajı
(-volt)
100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

Pozitif
voltaj
(volt)
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

Lc1 kritik
yükü (N)

Lc2 kritik
yükü (N)

39
41
46
42
46
52
45
59
54
49
50
52
55
54
48

60
68
74
62
76
82
76
90
82
82
82
84
86
86
67

Çizik deneyleri sonucunda elde edilen akustik emisyon sinyalleri, sürtünme kuvveti
değiĢim grafikleri ve çizik izlerinin optik mikroskop fotoğrafları EK-C‟de
verilmiĢtir. Genel olarak, çizik deneylerinden elde edilen sonuçların, Rockwell-C
deneylerinden elde edilen sonuçlarla oldukça uyumlu olduğu söylenebilir. Çizik
deneylerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen, kaplamada ilk çatlamanın
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meydana geldiği Lc1 ve kaplamanın tamamen soyulduğu Lc2 yükleri, çeĢitli bias
modları, bias voltaj değerleri, pulse frekansları ve pozitif voltaj değerlerine bağlı
olarak grafikler halinde ġekil 9.17 - ġekil 9.24‟te gösterilmiĢtir.
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ġekil 9.17: ÇeĢitli bias voltaj modlarında bias voltajına bağlı kritik yük (Lc1)
değerinin değiĢimi.
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ġekil 9.18: ÇeĢitli bias voltaj modlarında bias voltajına bağlı kritik yük (Lc2)
değerinin değiĢimi.
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ġekil 9.19: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 V. pozitif voltaj
değerinde, pulse frekansına bağlı Lc1 kritik yükünün değiĢimi.
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ġekil 9.20: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 V. pozitif voltaj
değerinde, pulse frekansına bağlı Lc2 kritik yükünün değiĢimi.
ġekil 9.17 - 9.18‟deki grafikler incelendiğinde, çizik deneyi sonuçlarının, RockwellC deney sonuçlarıyla paralel olduğu görülmektedir. En yüksek kritik yük değerlerine;
yani en iyi adhezyon mukavemetlerine asimetrik bipolar pulse bias modunda
ulaĢılmıĢtır. Hem d.c., hem de ünipolar pulse bias modunda yapılan kaplamalarda,
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bias voltajı arttıkça kritik yükler de artmaktadır. Bu iki bias voltaj modunda, -400
volt gibi yüksek bir bias voltaj değerinde en iyi adhezyon değerlerine ulaĢılmıĢtır.
Bunun sebebinin, ZrN kaplamaların yüksek enerjiye ihtiyaç duymasından
kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bu iki bias voltaj modunda, yüksek iyon
enerjilerinin oluĢtuğu -400 volt bias voltajında görece iyi adhezyon elde edilmesine
rağmen, bu derece yüksek bias voltajında gerek kaplama yapısında hata oranının
artması, gerek olası tane büyümeleri diğer mekanik özellikleri olumsuz
etkileyebilmektedir. Ayrıca, bu denli yüksek bias voltajlarında, kaplama sırasında
sıcaklık kontrolünün zor olması, taban malzeme üzerinde aĢırı lokal ısınmaların
meydana gelmesine yol açabilir. Bu çalıĢmada kullanılan 1.3343 yüksek hız çeliği
taban malzemelerin sıcaklık dayanımı çok yüksek olduğu için (temper sıcaklığı 550580 °C), olumsuz ısıl etkiler gözlenmemiĢtir, ancak daha düĢük sıcaklık dayanımına
sahip takım çelikleri üzerine kaplama iĢlemi yapıldığında, aĢırı ısınmalar sonucu
taban malzemede sertlik kaybı meydana gelebilir ve bunun sonucunda kaplama
adhezyonu da olumsuz etkilenebilir. Ayrıca yüksek bias voltajlarında iyon
saçılmaları fazla olduğu için, kaplama yapısı içindeki hata ve boĢluk miktarı da
artmaktadır; bu da adhezyonu olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple en yüksek
kaplama adhezyonuna, -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ulaĢılmıĢtır
ve bu değer -400 voltta üretilen kaplamadan çok daha yüksektir.
ġekil 9.19 ve ġekil 9.20 incelendiğinde, asimetrik bipolar pulse bias modunda, pulse
frekansının artmasıyla hem Lc1, hem de Lc2 kritik yükünün arttığı görülmektedir.
Bunun sebebinin, yüksek pulse frekanslarında taban malzeme üzerindeki elektrik
Ģarjının yüzey boyunca daha homojen yayılmasına ve yüksek frekanslarda artan azot
iyonizasyonuna bağlı olduğu düĢünülmektedir. Bu etkiler sonucunda, yüksek pulse
frekanslarında kaplamanın yoğunluğu ve homojenliği artmaktadır; bu da adhezyonu
arttırmaktadır.
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ġekil 9.21: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı Lc1 kritik yükünün değiĢimi.
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ġekil 9.22: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı Lc2 kritik yükünün değiĢimi.

139

100
90

K ritik yü k (N )

80
70

Lc1
Lc2

60
50
40
30
d .c .

ü n ip o lar

a s im etrik b ip o la r

ġekil 9.23: -200 volt bias voltajında ve farklı bias voltaj modlarında üretilen
kaplamaların Lc1 ve Lc2 kritik yüklerinin değiĢimi (abp ve üp için frekans: 50 kHz,
Vref+: +15 V.).

Ünipolar

d.c.

Asimetrik bipolar
ġekil 9.24: -200 volt bias voltajında d.c., ünipolar ve asimetrik bipolar pulse bias
voltaj modunda üretilen kaplamaların akustik emisyon ve sürtünme kuvveti grafikleri
ve çizik izlerinin optik mikroskop görüntüleri (abp ve üp için frekans: 50 kHz,
Vref+: +15 V.).
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ġekil 9.21 ve ġekil 9.22‟de en iyi kaplama adhezyon sonuçlarının alındığı -200 volt
asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse frekansında, pozitif voltaj
(Vref+) değerine bağlı kritik yük değiĢimleri gösterilmiĢtir. +15 volt Vref+ değerine
kadar adhezyonda artıĢ, daha yüksek Vref+ değerlerinde ise adhezyonda azalma
kaydedilmiĢtir. Bunun sebebinin, yüksek Vref+ değerlerinde, pozitif voltaj
periyodunda kaplama iyonlarının taban malzeme tarafından hızla geri itilmesinin
baskın hale gelmesi ve bunun sonucunda taban malzeme yüzeyine ulaĢan kaplama
iyonlarının enerjisini kaybetmesine bağlı olduğu düĢünülmektedir.
ġekil 9.23‟te -200 volt bias voltajında ve farklı bias voltaj modlarında üretilen
kaplamaların Lc1 ve Lc2 kritik yüklerinin değiĢimi gösterilmiĢtir. -200 volt asimetrik
bipolar pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamanın Lc1 kritik yükü, -200 volt d.c.
bias voltajıyla üretilenden %43, Lc2 kritik yükü ise %32 daha yüksek bulunmuĢtur.
Ünipolar pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamanın da Lc1 ve Lc2 kritik yükleri,
d.c. bias voltajıyla üretilen kaplamadan ortalama %12 daha yüksektir. Pulse
frekansının artmasıyla da adhezyon mukavemetinin arttığı tespit edilmiĢtir. ġekil
9.24‟te ise yine -200 volt bias voltajında, sözkonusu üç bias modu için akustik
emisyon ve sürtünme kuvveti grafikleri ve çizik izlerinin mikroskop fotoğrafları
gösterilmiĢtir. Grafikler ve fotoğraflar incelendiğinde, d.c. bias modunda kaplamanın
gayet gevrek bir davranıĢ sergilediği ve bunun sonucunda kaplamada Ģiddetli
çatlamalar ve pul pul dökülmelerin meydana geldiği gözlemlenmektedir. Pulse bias
modlarında ise kaplama tokluğunun oldukça arttığı ve iz çevresinde kaplama
dökülmelerinin devam etmediği görülmektedir. Özellikle asimetrik bipolar pulse bias
modunda üretilen kaplama oldukça iyi bir adhezyon davranıĢı sergilemektedir. Tüm
kaplama koĢullarına ait, çatlak paternlerini gösteren detaylı çizik fotoğrafları EKC‟de verilmiĢtir.
9.5 Yüzey Elektrik Direnci Ölçüm Sonuçları
ZrN kaplanmıĢ numunelerin yüzey elektrik direnci ölçüm sonuçları Tablo 9.6‟da
verilmiĢtir. Bölüm 8.3.5‟te açıklandığı gibi, FBB yöntemiyle üretilen ince film
kaplamaların yüzey elektrik direnci, kaplama yapısının yoğunluğuyla iliĢkilidir.
Yoğun kaplamalarda elektrik direnci düĢük, yüksek boĢluk konsantrasyonuna sahip,
düĢük yoğunlukta kaplamalarda ise yüzey elektrik direnci yüksektir. Ġnce filmler için
yüzey direnci ohm/kare (Ω

cinsinden ölçülmektedir ve sadece iki boyutlu yüzey
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göz önüne alınmaktadır. Elde edilen ohm/kare değeri, kaplama kalınlığıyla çarpılırsa,
ohm.cm cinsinden kütlesel direnç hesaplanabilir.
Yüzey elektrik direnci ölçümlerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlar, çeĢitli
bias modları, bias voltaj değerleri, pulse frekansları ve pozitif voltaj değerlerine bağlı
olarak grafikler halinde ġekil 9.25 - ġekil 9.27‟de gösterilmiĢtir.
Tablo 9.6: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin yüzey elektrik dirençleri.
Numune
No.
N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

Bias
voltajı
(-volt)
100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

Pozitif
voltaj
(volt)
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

Yüzey direnci
(Ohm/kare)
0,65
0,58
0,57
0,46
0,32
0,44
0,25
0,16
0,24
0,24
0,23
0,17
0,17
0,28
0,59

0,7

Yüzey elektrik direnci (ohm / )

0,6

0,5
d.c.
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a.b.p.
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ġekil 9.25: ÇeĢitli bias voltaj modlarında, bias voltajına bağlı olarak yüzey elektrik
direncinin değiĢimi.
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ġekil 9.26: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 V. pozitif voltaj
değerinde, pulse frekansına bağlı yüzey elektrik direncinin değiĢimi.
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ġekil 9.27: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı yüzey elektrik direncinin değiĢimi.
ġekil 9.25‟teki grafik incelendiğinde, kaplama yüzey direncinin, uygulanan bias
voltaj moduna kuvvetle bağımlı olduğu görülmektedir. En yüksek yüzey dirençleri,
d.c. bias modunda yapılan kaplamalarda ölçülmüĢtür. Pulse bias modlarında yapılan
kaplamalarda yüzey direncinde Ģiddetli azalmalar meydana gelmektedir. Özellikle en
düĢük yüzey dirençlerine, asimetrik bipolar pulse bias modunda üretilen
kaplamalarda ulaĢılmıĢtır. Bunun, d.c. bias modunda üretilen kaplamaların
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yoğunluğunun düĢük ve boĢluk konsantrasyonunun fazla olmasına bağlı olduğu
düĢünülmektedir. Pulse bias modlarında ise, yüksek plazma yoğunluğu sebebiyle,
kaplamaların yapısal yoğunluğunun artması ve kaplama yapısındaki boĢlukların ve
hataların azalması sonucu yüzey direnci azalmaktadır. -200 volt asimetrik bipolar
pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamanın yüzey elektrik direncinin, -200 volt d.c.
bias voltajıyla üretilen kaplamadan ortalama 3 kat daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir.
Her bir bias voltaj modu kendi içinde değerlendirildiğinde, pulse bias modlarında,
bias voltaj değeri arttıkça direnç önce azalmakta, yüksek bias voltajlarına
çıkıldığında ise yeniden artıĢ eğilimine girmektedir. Bunun sebebi olarak, yüksek
iyon enerjisine ihtiyaç duyan ZrN kaplamaların, düĢük voltajlarda homojen bir film
yapısı oluĢturamaması ve taneler arası boĢlukların kaynaĢması için gerekli enerjinin
sağlanamaması sonucunda homojen ve yoğun bir film katmanının oluĢmaması; yani
film yapısının Zon-1 tipi olduğu düĢünülmektedir. -400 volt gibi yüksek bias
voltajlarında ise, çok yüksek iyon enerji ve momentumları sebebiyle, taban malzeme
yüzeyine yüksek hızla gelen iyonların yüzeydeki atomları sıçratması ve yüzeyin
altına gömülmesi gibi etkiler sonucunda, kaplama yapısındaki boĢluk ve hataların
arttığı ve bundan dolayı yüzey direncinin de arttığı düĢünülmektedir. Ancak d.c. bias
modunda yüksek bias voltajlarında bu etki gözlenmemiĢtir. Bunun sebebinin de, ZrN
kaplama yapısının yoğun olarak oluĢması ve Zon-T ve Zon-2 yapı modellerinin
meydana gelmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisi ihtiyacının, yüksek
voltajlardaki hata oluĢum mekanizmasından daha etkin olmasına bağlı olduğu
sanılmaktadır. Zaten hiçbir d.c. bias voltajında, pulse bias voltajlarındaki kadar
düĢük direnç değerleri elde edilememiĢtir.
-200 volt asimetrik pulse bias voltajında üretilen kaplamaların direncine pulse
frekansının etkisi ġekil 9.26‟da gösterilmiĢtir. Grafik incelendiğinde, 20 kHz‟in
üzerine çıkıldığında, direncin hızla azaldığı, daha yüksek pulse frekanslarında ise
sabit kaldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, 20 kHz‟in üzerindeki pulse
frekanslarında ideal yoğun film yapısının elde edildiği söylenebilir.
ġekil 9.27‟de ise, -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı yüzey elektrik direncinin değiĢimi
gösterilmiĢtir. Vref+ değeri +15 voltun üzerine çıktığında, kaplamada direnç artıĢı
gözlenmiĢtir. Bu etki +30 voltun üzerinde Ģiddetlenmektedir. Bu durumun, yüksek
Vref+ değerlerinin bias voltajı etkisini, dolayısıyla kaplama iyon enerjilerini
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azaltmasına bağlı olduğu ve bunun sonucu kaplama yapısındaki boĢluk ve hata
miktarının artmasıyla iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. +15 volt gibi düĢük Vref+
değerlerinde ise, yüzeye gelen iyonlarda bir frenleme etkisi meydana gelmekte ve
sıçramalar azalarak, daha az hata konsantrasyonuna sahip yoğun filmler elde
edilebilmektedir. Dolayısıyla, en düĢük direnç değerine +15 volt pozitif voltaj
değerinde ulaĢılmıĢtır.
Yüksek bias voltajlarında ve yüksek pozitif voltaj değerlerinde gözlenen direnç artıĢı,
ayrıca bu koĢullarda Zr3N4 gibi yarı kararlı ve yalıtkan bir fazın oluĢumuyla da
iliĢkilendirilebilir. Bu duruma Bölüm 9.7‟de ayrıca değinilecektir.
9.6 Kaplama Kalınlığı Ölçüm Sonuçları
ÇeĢitli bias voltaj modlarında, bias voltaj değerlerinde, pulse frekanslarında ve
pozitif voltaj değerlerinde üretilen ZrN kaplamaların kaplama kalınlık ölçüm
sonuçları Tablo 9.7‟de gösterilmiĢtir.
Tablo 9.7: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin kaplama kalınlıkları.
Numune
No.
N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

Bias
voltajı
(-volt)
100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

Pozitif
voltaj
(volt)
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

Kaplama
kalınlığı
(μm)
4,42
4,35
3,17
4,96
4,98
4,20
5,29
5,46
4,97
5,37
5,37
5,20
5,52
5,35
4,36

Kaplama kalınlık ölçümlerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlar, çeĢitli bias
modları, bias voltaj değerleri, pulse frekansları ve pozitif voltaj değerlerine bağlı
olarak grafikler halinde ġekil 9.28 - 9.30‟da gösterilmiĢtir.
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ġekil 9.28: ÇeĢitli bias voltaj modlarında bias voltajına bağlı kaplama kalınlığının
değiĢimi.
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ġekil 9.29: -200 volt asimetrik pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif voltaj
değerinde, pulse frekansına bağlı kaplama kalınlığının değiĢimi.
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ġekil 9.30: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı kaplama kalınlığının değiĢimi.
ġekil 9.28 incelendiğinde, en düĢük kaplama kalınlıklarının d.c. bias voltajıyla
yapılan kaplamalarda elde edildiği görülmektedir. Pulse bias modlarında ise kaplama
kalınlıkları artmaktadır. En yüksek kaplama kalınlığı değerlerine, asimetrik bipolar
pulse bias modunda yapılan kaplamalarda ulaĢılmıĢtır. Asimetrik bipolar pulse bias
voltajlarıyla üretilen kaplamaların kalınlıklarının, d.c. bias voltajlarıyla üretilenlerden
%20-25 daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Ünipolar pulse bias voltajlarıyla üretilen
kaplamaların da kalınlıkları, d.c. bias voltajlarıyla üretilenlerden %12-15 daha
yüksektir. Bu artıĢın, pulse bias modlarında kaplama iĢlemi sırasında azot
iyonizasyonunun artmasına ve yüksek plazma enerjisi sebebiyle ZrN oluĢumunun
kolaylaĢmasına bağlı olduğu düĢünülmektedir.
Her bias modu kendi içinde değerlendirildiğinde, bias voltajının artmasıyla kaplama
kalınlığında -200 volta kadar fazla bir değiĢim olmadığı, daha yüksek bias
voltajlarında ise kaplama kalınlığının azaldığı gözlenmiĢtir. Bunun sebebinin, yüksek
bias voltajlarında meydana gelen atom sıçramaları sonucu kaplama tabakasının bir
yandan oluĢurken, bir yandan yüzeyden atomların sıçratılarak uzaklaĢtırılmasıyla
iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Sıçratma etkisinin en az olduğu asimetrik bipolar
pulse bias modunda, voltaja bağlı bu azalmanın en az seviyede olması da, bu savın
doğruluğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
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ġekil 9.29‟da, -200 volt asimetrik pulse bias voltajında üretilen kaplamaların
kalınlığına pulse frekansının etkisi görülmektedir. Bu diyagrama göre, pulse
frekansının kaplama kalınlığı üzerinde önemli bir etkisi olmadığı söylenebilir.
ġekil 9.30‟da -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı kaplama kalınlığının değiĢimi
gösterilmiĢtir. +30 voltun üzerindeki pozitif voltaj değerlerinde, pozitif voltaj
periyodunda kaplama iyonlarının geri itilmesinin etkinlik kazanması sonucu,
kaplama kalınlığının azaldığı düĢünülmektedir.
Kaplama kalınlığı ölçümlerinin Calotest izleri EK-D‟de sunulmuĢtur.
9.7 Kimyasal BileĢim Analizleri
EDS cihazı ile taramalı elektron mikroskobunda yapılan kimyasal bileĢim ölçüm
sonuçları, Tablo 9.8‟de verilmiĢtir.
Tablo 9.8: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin kimyasal bileĢimleri.
Numune
No.
N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

Bias
voltajı
(-volt)
100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

Pozitif
voltaj
(volt)
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

% Zirkonyum
(atomik)

% Azot
(atomik)

56,20
55,00
55,00
49,58
48,50
43,88
44,94
45,40
42,10
49,28
49,71
48,74
45,00
43,88
41,01

43,80
45,00
45,00
50,42
51,50
56,12
55,06
54,60
57,90
50,72
50,29
51,26
55,00
56,12
58,99

Literatüre göre [64,84], Zr3N4 fazına atomik olarak %56‟nın üzerinde azot içeren
Zirkonyum Nitrür kaplamalarda rastlanmaktadır (%N2 / %Zr > 1,3). Stokiyometri
dıĢı olan bu yarı kararlı faz yüksek elektriksel yalıtkanlığa sahiptir ve yüksek oranda
amorftur. Bu nedenle, yüksek bias voltajlarında ve yüksek pozitif volt değerlerinde
bu oranın aĢılması, aynı zamanda Bölüm 9.5‟te incelendiği gibi kaplama yüzey

148

direncindeki artıĢlarla paralel olduğundan, sözkonusu kaplama koĢullarında Zr3N4
fazının da oluĢmaya baĢladığı düĢünülebilir. Bu faz yüksek oranda amorf karaktere
sahip olduğundan, karakteristik bir x-ıĢını difraksiyon pikine sahip değildir. Fazın
varlığı ancak yüksek oranda mevcut olduğunda, standart ZrN piklerinin
Ģiddetlerindeki azalmayla karakterize edilebilir. Bu noktaya Bölüm 9.8‟de tekrar
dönülecektir.
EDS ölçümleriyle elde edilen sonuçlar, çeĢitli bias modları, bias voltaj değerleri,
pulse frekansları ve pozitif voltaj değerlerine bağlı olarak grafikler halinde ġekil
9.31-9.33‟te gösterilmiĢtir.
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ġekil 9.31: ÇeĢitli bias voltaj modlarında bias voltajına bağlı olarak kaplama
yapısındaki azot yüzdesinin değiĢimi.
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ġekil 9.32: -200 volt asimetrik pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif voltaj
değerinde, pulse frekansına bağlı olarak kaplama yapısındaki azot yüzdesinin
değiĢimi.
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ġekil 9.33: -200 volt asimetrik bipolar pulse voltajında ve 50 kHz pulse frekansında,
pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı olarak kaplama yapısındaki azot yüzdesinin
değiĢimi.
ġekil 9.31 incelendiğinde, en yüksek azot bileĢimine sahip olan kaplamaların,
asimetrik bipolar pulse bias modunda elde edildiği görülmektedir; ayrıca bias voltaj
değerinin artmasıyla, kaplamadaki azot oranı artmaktadır. Bu durum, pulse bias
modlarında azot iyonizasyonun arttığını kanıtlamaktadır. Yüksek enerjili bir azot
plazmasının oluĢumu, kaplama yapısına daha fazla azotun girmesine yol açmaktadır.
Bu da, asimetrik bipolar pulse bias modunda, kaplama oluĢum reaksiyonlarının daha
kolay gerçekleĢmesini ve daha yoğun filmlerin oluĢumunu açıklamaktadır. Bölüm
6‟da incelendiği gibi, uygun stokiyometriye sahip ZrN kaplamalarda atomik azot
yüzde oranının %50-55 arasında olması gerekmektedir. Hem ünipolar, hem de
asimetrik bipolar pulse bias voltajlarıyla üretilen ZrN kaplamalarda, bu oran aralığı
karĢılanmaktadır; ancak d.c. bias voltajlarıyla üretilen kaplamalarda azot atomik
oranı %45 düzeyinde kalmaktadır. Pulse bias voltajının, film yapısındaki azot
miktarını arttırarak, yapısal stokiyometriyi düzenlediği söylenebilir.
Pulse frekansının artmasının da, azot iyonizasyonunu arttırdığı ġekil 9.32‟deki
grafikte görülmektedir. Pulse bias voltajının azot iyonizasyonu üzerindeki tesiri
özellikle 30 kHz‟in üzerindeki frekanslarda etkinlik kazanmaktadır.
Pozitif voltaj değerinin artmasıyla da azot iyonizasyonunun arttığı ġekil 9.33‟teki
grafikte görülmektedir. Ancak +30 volt ve üzeri pozitif voltajlarda elde edilen azot
bileĢimleri %56‟yı geçtiği ve istenmeyen kararsız Zr3N4 fazının oluĢumuna yol
açabileceği için, yüksek pozitif voltaj değerleri riskli olarak kabul edilebilir.
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9.8 XRD Analiz Sonuçları
Deney numunelerinin XRD paternleri EK-E‟de sunulmuĢtur.
XRD analizleri sonucu elde edilen, büyüme yönlenme düzlemlerinin yüzde
değiĢimleri, çeĢitli bias modları, bias voltaj değerleri, pulse frekansları ve pozitif
voltaj değerlerine bağlı olarak grafikler halinde ġekil 9.34 - 9.38‟de gösterilmiĢtir.
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ġekil 9.34: ÇeĢitli d.c. bias voltajlarında büyüme yönlenme düzlemlerinin %
değiĢimi.
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ġekil 9.35: ÇeĢitli ünipolar pulse bias voltajlarında büyüme yönlenme düzlemlerinin
% değiĢimi.
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ġekil 9.36: ÇeĢitli asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında büyüme yönlenme
düzlemlerinin % değiĢimi.
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ġekil 9.37: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 pozitif voltaj
değerinde, pulse frekansına bağlı büyüme yönlenme düzlemlerinin % değiĢimi.
ġekil 9.34‟teki grafikte görüldüğü gibi, d.c. bias modunda üretilen kaplamalarda
baskın büyüme düzlemi (111)‟dir. Özellikle düĢük bias voltajlarında (111) düzlemi
tamamen baskın iken, bias voltajının artmasıyla (200) düzleminin de etkinliği
artmaktadır.
ġekil 9.35‟te görüldüğü gibi, ünipolar pulse bias modunda üretilen kaplamalar
karıĢık yönlenme sergilemektedir. Genel olarak, d.c. bias moduyla kıyaslandığında,
ünipolar pulse bias modunda üretilen kaplamalarda (111) düzleminin Ģiddetinin
azaldığı ve (200) ve (220) düzlemlerindeki büyümelerin etkinliğinin arttığı
görülmektedir.
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ġekil 9.38: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaja (Vref+) bağlı büyüme yönlenme düzlemlerinin %
değiĢimi.
Asimetrik bipolar pulse bias modunda üretilen kaplamaların yönlenme düzlemlerinin
dağılımı ġekil 9.36‟da verilmiĢtir. Grafikten görüldüğü gibi, bu bias modunda,
özellikle düĢük ve orta seviyede bias voltajlarında (200) düzlemi çok Ģiddetlidir.
Tanelerin yaklaĢık %80‟inin (200) düzleminde büyümesi, tek kristal büyümeye
yaklaĢma anlamına gelmektedir ve tercih edilen bir durumdur. Burada, d.c. bias
modunda baskın olan (111) düzleminin etkinliğini tamamen kaybetmesi dikkat
çekicidir.
ġekil 9.37 incelendiğinde, (200) düzlemindeki büyüme Ģiddetinin, pulse frekansına
kuvvetle bağlı olduğu görülmektedir. Pulse frekansı arttıkça, (200) düzleminde
büyüme eğiliminin arttığı ve tek kristal büyümesine yaklaĢıldığı anlaĢılmaktadır.
ġekil 9.38‟de büyüme yönlenme düzlemlerinin pozitif voltaj değerine bağlı değiĢimi
görülmektedir. En kuvvetli (200) yönlenmesinin +15 volt pozitif voltajda elde
edildiği anlaĢılmaktadır.
Burada dikkat çekici olan nokta, literatüre göre [31,85,88,92] ZrN gibi NaCl kristal
yapısına sahip geçiĢ element nitrürlerinin kaplanması sırasında, iyon enerjisinin
artmasıyla film büyümesinin (200) düzleminde etkinleĢmesidir. (200) düzlemi NaCl
kristal yapısı için en düĢük yüzey enerjisine sahip düzlemdir ve yüksek iyon
enerjilerinde oluĢum eğilimi artmaktadır. Ayrıca (200) düzlemi NaCl yapısının
kayma düzlemleri üzerinde olmadığı için, bu yönde büyüyen tanelerin mukavemeti
de yüksektir ve oluĢması tercih edilmektedir. Yüksek Vref+ değerlerinde (200)
büyümesinin etkinliğinin azalması da, pozitif voltaj periyodunda iyon enerjisinin
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azalmasıyla iliĢkilendirilebilir. Bu durumun, pulse bias voltajlarının iyon enerjilerini,
iyon momentumlarını, difüzyon, çekirdeklenme ve film büyüme kinetiğini ve
kimyasal bağ oluĢumlarını olumlu yönde düzenlediğinin bir göstergesi olduğu
düĢünülmektedir.
Burada bir diğer dikkat çekici husus, EK-E‟de sunulan XRD pik Ģiddetlerinin yüksek
bias voltajlarında ve yüksek Vref+ değerlerinde azalmasıdır. Bu durum, Bölüm
9.7‟de değinildiği gibi, kaplama yapısındaki azot oranının artması sonucu kararsız ve
amorf karaktere sahip Zr3N4 fazının oluĢma eğiliminin artmasıyla iliĢkilendirilebilir.
ġekil 9.39‟da, -200 volt bias voltajında, sözkonusu üç bias modu için X-ıĢını
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ġekil 9.39: -200 volt bias voltajında d.c., ünipolar ve asimetrik bipolar pulse bias
voltaj modunda üretilen x-ıĢını difraksiyon pikleri (abp ve üp için frekans: 50 kHz,
Vref+: +15 V.).
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9.9 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analiz Sonuçları
ÇeĢitli koĢullarda ZrN kaplandıktan sonra, kırılarak kesitleri incelenen borosilikon
wafer plakaların x20.000 ve x40.000 büyütmelerde SEM kesit görüntüleri ġekil
9.40–9.44‟te gösterilmiĢtir.

(a)

(b)

(c)
ġekil 9.40: Farklı d.c. bias voltajlarında yapılan kaplamaların x20.000 ve x40.000
büyütmede görünümleri: (a): -100 volt, (b): -200 volt, (c): -400 volt.
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(a)

(b)

(c)
ġekil 9.41: Farklı ünipolar pulse bias voltajlarında yapılan kaplamaların x20.000 ve
x40.000 büyütmede görünümleri: (a): -100 volt, (b): -200 volt, (c): -400 volt.
ġekil 9.40‟taki fotoğraflar incelendiğinde, d.c. bias voltajlarında, kaplama yapısının
yüksek oranda boĢluk içerdiği görülmektedir. Bu da, Bölüm 9.5‟te incelenen yüksek
direnç ölçüm sonuçlarını desteklemektedir. Ayrıca fotoğraflarda, d.c. bias modunda
bias voltaj değeri arttıkça, yapının zon-1 yapısından, zon-T ve zon-2 yapısına doğru
geçiĢ yaptığı ve bu yapısal düzelmenin sonucunda, bias voltajı arttıkça boĢluk
miktarının azaldığı görülmektedir.
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ġekil 9.41‟deki fotoğraflar incelendiğinde, ünipolar pulse bias modunda yapılan
kaplamaların ince taneli kolonsal zon-T yapısına sahip olduğu net bir biçimde
gözlenmektedir. Bu yapısal zon oluĢumu özellikle orta ve yüksek bias voltajlarında (200 ve -400 volt) oldukça belirgindir. Ayrıca d.c. bias modunda üretilen kaplamalara
göre, yapıdaki boĢluk miktarındaki azalma da göze çarpmaktadır.

(a)

(b)

(c)
ġekil 9.42: Farklı asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında yapılan kaplamaların
x20.000 ve x40.000 büyütmede görünümleri:(a): -100 volt, (b): -200 volt, (c): -400
volt.
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ġekil 9.42‟deki fotoğraflar incelendiğinde, asimetrik bipolar pulse bias modunda
yapılan kaplamaların, diğer bias modlarında yapılanlardan çok daha yoğun olduğu
görülmektedir. Yüksek yoğunlukta, ince taneli, kolonsal zon-T ve zon-2 yapıları
göze çarpmaktadır. Bu yapıların, arzu edilen ince film yapısı olduğu söylenebilir.
Yüksek bias voltaj değerinde (-400 volt), atomik sıçratma mekanizmalarının etkinlik
kazanması sonucu, yapıdaki boĢluk ve hata miktarında bir artıĢın meydana geldiği
gözlenmektedir. Tüm bias voltaj modları için, bias voltaj değerinin artmasıyla, tane
boyutlarının da büyüdüğü göze çarpmaktadır. En iyi özelliklere sahip yapı, -200 volt
asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla üretilen kaplamada elde edilmiĢtir. Bu duruma,
kaplama iĢlemi sırasında yüksek iyon enerjisinin ve yüksek iyonlaĢma veriminin yol
açtığı düĢünülmektedir.
ġekil 9.43‟te, -200 volt asimetrik pulse bias voltajında üretilen kaplamaların kesit
yapısına pulse frekansının etkisi görülmektedir. Genel olarak, pulse frekansının
artmasıyla, kolonsal yapıda belirginleĢme ve boĢluk miktarında azalma göze
çarpmaktadır. Bu durum da iyonlaĢma veriminin artmasıyla iliĢkilendirilmektedir.
Örneğin d.c. bias voltajlarında bile, yüksek oranda atomik sıçratma etkilerine ve hata
oluĢum mekanizmalarına rağmen, yüksek d.c. bias voltajında (-400 volt), kaplamanın
yapısal yoğunluğunda bir artıĢ gözlenmiĢtir. ZrN gibi yüksek enerjiye ihtiyaç
duyulan kaplama iĢlemlerinde, olumsuz etkilerine rağmen, yüksek iyon enerjisi
sağladığı için yüksek bias voltajlarının uygulanmasının faydalı olduğu söylenebilir.
Olumsuz etkilerden arındırılmıĢ yüksek iyon enerjilerine ise, orta seviyede pulse bias
voltajlarında kaplama iĢlemi gerçekleĢtirilerek ulaĢılabilmektedir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
ġekil 9.43: -200 V. asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve Vref+ = +15 volt
pozitif voltaj değiĢiminde, çeĢitli pulse frekanslarında yapılan kaplamaların x20.000
ve x40.000 büyütmede görünümleri: (a): 10 kHz, (b): 20 kHz, (c): 30 kHz, (d): 40
kHz, (e): 50 kHz.
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(a)

(b)

(c)

(d)
ġekil 9.44: -200 V. asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, çeĢitli pozitif voltaj değiĢim değerlerinde yapılan kaplamaların x20.000
ve x40.000 büyütmede görünümleri: (a): Vref+ = +0 volt (ünipolar mod), (b): Vref+
= +15 volt, (c): Vref+ = +30 volt, (d): Vref+ = +45 volt.
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ġekil 9.44 incelendiğinde, düĢük seviyede pozitif voltaj değerlerinin boĢluk
içermeyen kolonsal yapı oluĢumunu teĢvik ettiği görülmektedir. Uygulanan pozitif
voltaj değeri +30 voltun üzerine çıktığında ise, geri sıçrama etkilerinin artmasıyla,
kaplama yapısının yoğunluğunda azalma ve boĢluk miktarında artıĢ gözlenmiĢtir. En
yoğun yapının +15 volt pozitif voltaj değerinde elde edildiği söylenebilir.
TiN ve CrN kaplamalarda, orta seviyede d.c. bias voltajları yapısal yoğunluğun
sağlanması ve adsorpsiyon-difüzyon mekanizmalarının etkinleĢmesi için yeterli
olurken; zirkonyum gibi titanyumun da, kromun da yaklaĢık 2 katı yüksek atom
kütlesine sahip ağır bir atom için, çok daha yüksek enerjilere ihtiyaç duyulmaktadır
ve bu enerji ancak pulse bias modlarının uygulanmasıyla sağlanabilmektedir.
9.10 Tane Boyutu Ölçümleri
DIN 1.3343 yüksek hız çeliği numuneler üzerindeki ZrN kaplamaların tane boyutları,
x-ıĢını difraksiyon verilerinden, her numune için difraksiyon piklerinin oluĢtuğu 2θ
açıları ve bu açılara karĢılık gelen FWHM (Full Width Half Maximum) değerleri
ölçülerek, (8.1) formülüne göre hesaplanmıĢtır.

FWHM, x-ıĢınları difraksiyon

piklerinin yüksekliğinin orta noktasındaki geniĢliktir. Tane boyutu (kolonsal
tanelerin tane geniĢlikleri) ölçüm sonuçları Tablo 9.9‟da gösterilmiĢtir. Tane boyutu
hesaplamaları yapılırken, her kaplama numunesi için XRD incelemeleri sonucu
belirlenen en baskın yönlenme düzlemine karĢılık gelen pikler baz alınmıĢtır.
Tablo 9.9: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin tane boyutları.
Numune
No.
N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

Bias
voltajı
(-volt)
100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50
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Pozitif
voltaj
(volt)
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

Tane boyutu
(nanometre)
31,23
31,59
36,52
28,83
29,80
32,57
27,64
28,11
30,59
29,63
28,02
28,40
28,36
29,93
31,45

Tüm deneyler için, bias voltaj moduna, bias voltaj değerine, pulse frekansına ve
pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı olarak tane boyutlarının değiĢim grafikleri ġekil
9.45–ġekil 9.47‟de verilmiĢtir.
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ġekil 9.45: ÇeĢitli bias voltaj modlarında bias voltajına bağlı tane boyutu değiĢimi.
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ġekil 9.46: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif
voltaj değerinde, pulse frekansına bağlı tane boyutunun değiĢimi.
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ġekil 9.47: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı tane boyutu değiĢimi.
ġekil 9.45 - 9.47‟deki grafikler incelendiğinde, çok kesin yargılara ulaĢmak mümkün
gözükmemektedir. Genel olarak, tüm kaplamalarda tane boyutlarının oldukça küçük
(27-36 nanometre arası) olduğu görülmektedir. ġekil 9.45‟te, pulse bias modlarında
üretilen kaplamaların, d.c. bias modunda üretilenlerden daha ince tane boyutuna
sahip

olduğu

görülmekle

beraber,

aralarındaki

fark

birkaç

nanometreyi

geçmemektedir. Burada dikkati çeken bir husus, d.c. bias modunda yüksek bias
voltajı (-400 volt) ile üretilen kaplamaların tane boyutları, düĢük bias voltajı (-100
volt) ile üretilen kaplamaların tane boyutundan yaklaĢık %17 daha büyük iken,
ünipolar pulse bias modunda bu oran %13, asimetrik bipolar pulse bias modunda ise
%10 bulunmuĢtur. Yani pulse bias modlarında yüksek bias voltaj değerlerinin tane
büyütme etkisi, d.c. bias modundan daha düĢük düzeydedir. Bu durum, pulse bias
modlarında kaplama iĢlemi sırasında taban malzemenin daha az ısınmasıyla ve d.c.
bias modunda voltaj değerine bağlı enerji artıĢının çok daha fazla ve daha kontrolsüz
olmasıyla açıklanabilir. Yani d.c. bias voltajlarında, kaplama sırasında taban
malzemenin kontrolsüz ısınması sonucu tane büyümesi gerçekleĢmektedir ve bu da
kaplama sertliğini azaltıcı bir etkendir.
ġekil 9.46 incelendiğinde, pulse frekansının tane boyutunu değiĢtirici net bir
etkisinin olmadığı görülmektedir. ġekil 9.47 değerlendirildiğinde de, benzer biçimde
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Vref+ değerinin tane boyutunu önemli oranda etkilemediği tespit edilmiĢtir. Ancak
yüksek Vref+ değerlerinde tane boyutu artma eğilimine girmiĢtir. Bu oluĢum, SEM
fotoğraflarındaki görüntüleri de desteklemektedir. Ġncelenen pozitif voltaj aralığında
en küçük tane boyutu +15 volt Vref+ değerinde yapılan kaplamada elde edilmiĢtir;
fakat bu değer diğer Vref+ değerlerinde yapılan kaplamaların tane boyutlarından çok
farklı da değildir. Net bir yargıya varılabilmesi için, Vref+ değerlerinin daha geniĢ
ölçekte incelenmesi gerekmektedir.
Tane boyutunun kaplamanın mekanik özelliklerine etkisi ġekil 9.48 - 9.50‟de
grafikler halinde verilmiĢtir.

K a p la m a S e rtliğ i (H V )
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ġekil 9.48: Tane boyutunun kaplama sertliğine etkisi.
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ġekil 9.49: Tane boyutunun kaplama adhezyonuna (Lc1 ve Lc2) etkisi.
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ġekil 9.50: Tane boyutunun yüzey elektrik direncine etkisi.
ġekil 9.48 ve 9.49 incelendiğinde, kaplama tane boyutunun artmasıyla kaplama
sertliğinde ve Lc1-Lc2 kritik yüklerinde bir azalma eğilimi göze çarpmaktadır.
Özellikle tane boyutunun artmasıyla Lc1 ve Lc2 kritik yüklerinde meydana gelen
azalma çok belirgin değildir. Bunun sebebinin elde edilen tane boyutu aralığının dar
bir aralıkta (27-36 μm) olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bu inceleme
daha geniĢ bir tane boyutu aralığında yapılırsa, daha net sonuçlara ulaĢılabilecektir.
Tane boyutunun artmasıyla kaplama sertliğinin azalması beklenen bir sonuçtur ve
(4.1) eĢitliğinde verilen Hall-Petch bağıntısıyla uyumludur.
ġekil 9.50 incelendiğinde, tane boyutunun artmasıyla kaplamanın yüzey elektrik
direncinin arttığı görülmektedir. Bölüm 8.3.5‟te ve Bölüm 9.5‟te açıklandığı gibi;
yüzey elektrik direncinin artması, yapısal yoğunlaĢmanın azalması anlamına
gelmektedir. Kaplama tane boyutunun artmasıyla, kaplama yapısındaki boĢluk ve
hata konsantrasyonunda artıĢ meydana gelmektedir Bunun sebebi, küçük tanelerin
yapısal boĢlukları daha kolay doldurmasıdır.
9.11 Ġç Gerilme Ölçümleri
Ġç gerilme ölçümleri x-ıĢını difraksiyon verilerinin değerlendirilmesiyle, sin2ψ
yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. Ġç gerilme analizlerinde, taban malzeme pikleriyle
çakıĢmayan ve 2θ açıĢı 100°‟den büyük olduğu için (111,8°), fazla sayıda ölçüm
alınabilen (422) düzleminin difraksiyon piki kullanılmıĢtır. Bu düzleme ait pikin 2θ
açısı kesin olarak belirlendikten sonra, beĢer derecelik eğme açılarında 0°-50°
arasında numune döndürülerek tarama yapılmıĢtır. Hesaplamalar -200 volt bias
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voltajında, farklı bias modlarında kaplanan üç numune için yapılmıĢtır. Ġnceleme
sonucunda elde edilen d-sin2ψ eğrileri ġekil 9.51‟de gösterilmiĢtir.
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ġekil 9.51: -200 volt bias voltajında, üç farklı bias modunda üretilen kaplamaların dsin2ψ eğrileri.
Tüm hesaplamalarda ZrN‟in poisson oranı 0,3 alınmıĢtır. Elde edilen iç gerilme
değerleri Tablo 9.10‟da verilmiĢtir. Ġç gerilmenin bias moduna bağlı değiĢimi grafik
olarak ġekil 9.52‟de verilmiĢtir.
Tablo 9.10: -200 volt bias voltajında üç farklı bias modunda üretilen kaplamaların iç
gerilme değerleri.
Numune No.
N-4
N-10
N-13

Ġç Gerilme (σφ)
(GPa)
-3,27 ± 0,61
-4,34 ± 0,95
-4,51 ± 0,88
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ġekil 9.52: -200 volt bias voltajında, üç farklı bias modunda yapılan kaplamaların iç
gerilmeleri.
Tablo 9.10 ve ġekil 9.52 incelendiğinde, her üç kaplamada da iç gerilmenin basma
gerilmesi yönünde olduğu görülmektedir. Zaten bias voltajı uygulanarak yapılan
kaplamalarda, kaplama iĢlemi sırasında iyonların taban malzeme yüzeyini darbeleme
etkisi sebebiyle, basma iç gerilmelerinin oluĢtuğu bilinmektedir[17,20,25]. ġekil
9.52‟den görüldüğü gibi, pulse bias modlarında yapılan kaplamalarda, d.c. bias
modunda yapılan kaplamaya nazaran daha yüksek basma iç gerilmeleri ölçülmüĢtür.
Genel olarak FBB yöntemiyle üretilen ince filmler -10 GPa‟ya kadar basma iç
gerilmelerini rahatlıkla taĢıyabilmektedirler[25]. Belli bir düzeye kadar basma iç
gerilmeleri uygulamada faydalıdır; çünkü uygulama sırasında dıĢ etkilerle oluĢan
hasar verici çekme gerilmelerini dengeleme ve hasar oluĢumunu önleme etkisine
sahiptirler. Bu konuya Bölüm 4.2‟de değinilmiĢtir. Tek etken olmasa bile, asimetrik
bipolar pulse bias modunda üretilen kaplamanın iç gerilme seviyesinin, d.c. bias
modunda üretilen numuneden yaklaĢık %35 daha yüksek olması, asimetrik bipolar
pulse bias modunda kaplama sertlik değerlerinin de daha fazla olmasını açıklayabilir.
Bu bulgu, pulse bias modunda üretilen filmlerde, yapısal boĢluk ve gözeneklerin
azalması ve atomların birbirine yaklaĢması sonucu, atomlar arası etkileĢimlerin
artmasına bağlıdır. Ancak, pulse bias modunda üretilen filmlerin adhezyon
mukavemetleri yüksek olduğu için, basma iç gerilmesindeki bu artıĢın, endüstriyel

167

kullanım koĢullarında dıĢtan etkiyen çekme kuvvetlerine karĢı dayanımı arttıracağı
düĢünülmektedir.
9.12 Sürtünme Katsayısı Ölçümleri
Kaplamalara ait sürtünme katsayısı değerleri, karĢılıklı kazımalı aĢınma deneyleri
sırasında, bir bilgisayar programı vasıtasıyla kaydedilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar
Tablo 9.11‟de gösterilmiĢtir.
Tablo 9.11: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin sürtünme katsayıları.
Numune
No.
N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

Bias
voltajı
(-volt)
100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

Pulse
frekansı
(kHz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

Pozitif
voltaj
(volt)
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

Kararlı durum
sürtünme
katsayısı
1,50
0,85
0,60
0,73
0,55
0,51
0,43
0,42
0,42
0,54
0,50
0,50
0,44
0,44
1,10

Tüm deneyler için, bias voltaj moduna, bias voltaj değerine, pulse frekansına ve
pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı olarak ortalama sürtünme katsayılarının değiĢim
grafikleri ġekil 9.53 – 9.57‟de verilmiĢtir. Kaplamasız taban malzemenin alümina
bilyaya karĢı sürtünme katsayısı 0,9-1 arasında ölçülmüĢtür.

168

1 ,6

L og . ( - 1 00 v o lt)
L og . ( - 2 00 v o lt)

1 ,4
L og . ( - 4 00 v o lt)
Sü rt ü n m e ka t sa yıs ı

1 ,2
1
0 ,8
0 ,6
0 ,4
0 ,2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Kay m a m e s a f e s i ( m e t r e )

ġekil 9.53: ÇeĢitli d.c. bias voltajlarında kayma mesafesine bağlı sürtünme katsayısı
değiĢimi.
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ġekil 9.54: ÇeĢitli ünipolar pulse bias voltajlarında kayma mesafesine bağlı
sürtünme katsayısı değiĢimi (frekans 50 kHz).

169

1
0 ,9

S ü rtü n m e k a ts a yıs ı

0 ,8
0 ,7
0 ,6
0 ,5
0 ,4
L o g . (-1 0 0 vo lt)
0 ,3

L o g . (-4 0 0 vo lt)

0 ,2

L o g . (-2 0 0 vo lt)

0 ,1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

K a ym a m e sa fe s i (m e tre )

ġekil 9.55: ÇeĢitli asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında kayma mesafesine bağlı
sürtünme katsayısı değiĢimi (frekans: 50 kHz, Vref+: 15 volt).
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ġekil 9.56: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif
voltaj (Vref+) değerinde, çeĢitli pulse frekanslarında kayma mesafesine bağlı
sürtünme katsayısı değiĢimi.
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ġekil 9.57: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, çeĢitli pozitif voltaj (Vref+) değerlerinde kayma mesafesine bağlı
sürtünme katsayısı değiĢimi.
ġekil 9.53-9.57‟deki grafikler incelendiğinde, ZrN kaplamaların oldukça değiĢken
sürtünme katsayısı değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Özellikle -100 volt d.c.
bias voltajında yapılan kaplamanın sürtünme katsayısının 1,5 değerine ulaĢması; yani
kaplamasız çelik yüzeyinden bile (0,9-1) çok daha yüksek sürtünme katsayısına sahip
olması, aĢınma deneyi sırasında kaplamanın çatlaması sonucu, aĢındırıcı bilya ile
kaplama yüzeyi arasına abrazif partiküllerin girerek yüksek sürtünmelere yol açtığını
düĢündürmektedir. Benzer bir etkiye -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında
ve +45 volt Vref+ değerinde yapılan kaplamada da rastlanmıĢtır. Bu numunenin de
sürtünme katsayısı 1,1 değerinin üzerinde ölçülmüĢtür. Genel olarak bu kaplamaların
tokluğunun düĢük olduğu kabul edilebilir. Çizik deneylerinde elde edilen sonuçlar da
bunu desteklemektedir, çünkü Bölüm 9.4.2‟de incelendiği gibi, d.c. bias voltajıyla
üretilen kaplamaların ve +45 volt Vref+ değerinde üretilen kaplamanın Lc1 kritik
yükleri, asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla üretilen kaplamalardan ortalama 10
Newton, Lc2 kritik yükleri ise ortalama 20 Newton daha düĢüktür.
-200 volt bias voltajında, farklı bias modlarında üretilen kaplamaların sürtünme
katsayıları incelendiğinde, d.c. bias modunda üretilen kaplamanın sürtünme
katsayısının en yüksek, asimetrik bipolar pulse bias modunda üretilen kaplamanın
sürtünme katsayısının ise en düĢük olduğu görülmektedir. Kaplama yüzeylerinin
pürüzlülük değerleri birbirinden çok farklı olmadığı için, bu farklılığın kaplama
tokluğu ve aĢınma direnciyle iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Özellikle asimetrik
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bipolar pulse bias modunda üretilen ZrN kaplamaların 0,4-0,45 arası sürtünme
katsayısı değerleri, yaklaĢık olarak CrN kaplamalarla eĢdeğerdir ve elde edilen
sonuçlar bu kaplamaların sıvama, derin çekme ve Ģekillendirme kalıp ve
zımbalarında CrN kaplamalara alternatif olarak uygulanabileceğini göstermektedir.
Farklı bias modlarında üretilen üç kaplama için sürtünme katsayısı değerleri ġekil
9.58‟de verilmiĢtir.
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ġekil 9.58: -200 volt bias voltajında, çeĢitli bias modlarında üretilen kaplamaların
sürtünme katsayıları.
ġekil 9.56‟da, pulse frekansının da sürtünme katsayısı üzerinde etkin bir parametre
olduğu görülmektedir. Pulse frekansının artmasıyla, sürtünme katsayısı azalmaktadır.
Bu bulgunun da, daha önceki deneylerde elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğu;
yüksek pulse frekanslarında elde edilen yüksek sertlik, kaplama tokluğu, adhezyon
mukavemeti ve kaplama yoğunluğunun, yüksek aĢınma dayanımı ve düĢük sürtünme
katsayılarına yol açtığı anlaĢılmaktadır. ZrN kaplamaların önceden beklenen düĢük
sürtünme katsayısı değerlerine, asimetrik bipolar pulse modunda

yapılan

kaplamalarda ulaĢılmıĢtır. Bu bağlamda, kaplamanın diğer mekanik özelliklerinin,
sürtünme davranıĢı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Tüm numuneler için Kayma Mesafesi – Sürtünme Katsayısı grafikleri EK-F‟de
sunulmuĢtur.
9.13 AĢınma Deneyi Sonuçları
AĢınma deneyleri sonunda ölçülen, aĢındırıcı bilya üzerindeki aĢınma izi çapları
ölçülerek ve kaplama üzerinde oluĢan aĢınma izinin profili alınarak, hem bilya hem
de kaplamalı numuneler için (8.5), (8.8) ve (8.9) formülleri yardımıyla aĢınma hızları
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hesaplanmıĢtır. Tüm deney numuneleri için, kaplanmıĢ numuneler üzerinde oluĢan
aĢınma izlerinin iki ve üç boyutlu yüzey profilleri EK-G‟de, bilyada oluĢan aĢınma
izlerinin optik mikroskop fotoğrafları EK-H‟de ve kaplanmıĢ numuneler üzerinde
oluĢan aĢınma izlerinin optik mikroskop fotoğrafları EK-I‟da sunulmuĢtur.
KaplanmıĢ numunelerin yüzeyindeki aĢınma izlerinin mikroskop görüntülerinden ve
iz profillerinden hesaplanan aĢınma izinin geniĢliği, aĢınma izinin ortalama derinliği
ve θ açıları Tablo 9.12‟de verilmiĢtir. Bölüm 8.3.10‟da açıklandığı gibi, θ radyan
cinsinden aĢınma iz parçasının açısıdır.
Tablo 9.12: ZrN kaplı DIN 1.3343 numunelerin aĢınma izlerine ait değerler.
Numune No.
N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

Ġz geniĢliği
(mm.)
0,428
0,395
0,257
0,316
0,260
0,241
0,278
0,139
0,216
0,215
0,183
0,209
0,150
0,178
0,420

Ġz derinliği
(mm.)
3,50
3,00
1,40
2,10
1,40
1,30
1,40
0,60
1,30
1,50
1,00
1,40
1,00
1,00
3,00

Ölçülen aĢınma izi verileri kullanılarak, (8.9) formülü yardımıyla, uygulanan yüke ve
kayma mesafesine bağlı aĢınma hızları hesaplanmıĢtır. AĢınma izinin uzunluğu 12
mm., kayma mesafesi 48 metre ve uygulanan normal yük 2 newton olarak sabit
tutulmuĢtur.
AĢındırıcı bilyanın aĢınma hızlarının hesaplanmasında, (8.4), (8.5) ve (8.9)
formüllerinden yararlanılmıĢtır. Tüm kaplamalı numuneler ve aĢındırıcı bilyalar için
elde edilen aĢınma hızları Tablo 9.13‟te verilmiĢtir. Her bir deney için, bias voltaj
moduna, bias voltaj değerine, pulse frekansına ve pozitif voltaj (Vref+) değerine
bağlı olarak ZrN kaplamaların aĢınma hızlarının değiĢimleri ġekil 9.59 - 9.61‟de
gösterilmiĢtir.
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Tablo 9.13: ZrN kaplı DIN 1.3343 numuneler ve Al2O3 aĢındırıcı bilyalar için
hesaplanan aĢınma hızları.
Numune
No.

Bias
voltajı
(-volt)

Pulse
frekansı
(kHz)

Pozitif
voltaj
(volt)

Bilya aĢınma
hızı (mm3 /
N.m) x 10-6

N-7
N-4
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13
N-14
N-15
N-16
N-17
N-18
N-19
N-20

100 d.c.
200 d.c.
400 d.c.
100 üp
200 üp
400 üp
100 abp
200 abp
400 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp
200 abp

50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
20
30
40
50
50

+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+30
+45

79,5
70,6
28
19,7
14,3
7,8
6,5
1,27
4,97
2,63
2,35
2,03
1,56
5,9
69,4

Numune
aĢınma hızı
(mm3 / N.m) x
10-7
124
98,8
35,3
50,3
28,6
32,4
26,1
6,94
21,4
19
15,2
17,1
12,5
18,5
105

140

3

A şın m a o ra n ı (m m / N .m ) x 10

-7

120

100

d .c .
ü .p .

80

a .b .p .
60

40

20

0
0

10 0

200

300

400

B ia s v o ltajı (-v o lt)

ġekil 9.59: ÇeĢitli bias voltaj modlarında, bias voltajına bağlı olarak ZrN kaplı
numunelerin aĢınma hızlarının değiĢimi.
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20

16
14
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18

10
8
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4
2
0
0

10

20
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40
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P u ls e fre k a n s ı (k H z )

ġekil 9.60: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif
voltaj değerinde, pulse frekansına bağlı aĢınma hızlarının değiĢimi.

100

80

Aşınm a oranı (m m

3

/ N.m ) x 10
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120
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0
0
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45

Pozitif voltaj (Vref+) (volt)

ġekil 9.61: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı aĢınma hızlarının değiĢimi.
Al2O3 bilyalar üzerinde ölçülen aĢınma hızlarının bias voltaj moduna, bias voltaj
değerine, pulse frekansına ve pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı değiĢimleri ġekil
9.62 - 9.64‟te gösterilmiĢtir.
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80
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70
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60
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3

50
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0
0

100

200
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400

B ia s v o lta jı (-v o lt)

ġekil 9.62: ÇeĢitli bias voltaj modlarında bias voltajına bağlı, Al2O3 bilya aĢınma
hızlarının değiĢimi.

2 ,5

2

3

A ş ın m a o ra n ı (m m / N .m ) x 10

-6

3

1 ,5

1

0 ,5
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ġekil 9.63: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif
voltaj değerinde, pulse frekansına bağlı Al2O3 bilya aĢınma hızlarının değiĢimi.
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ġekil 9.64: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, pozitif voltaj (Vref+) değerine bağlı Al2O3 bilya aĢınma hızlarının
değiĢimi.
ġekil 9.59-9.64 incelendiğinde, genel olarak tüm koĢullarda kaplamalı numunelerin
ve aĢındırıcı bilyaların aĢınma hızlarının doğru orantılı olduğu görülmektedir.
Kaplamalı numunede aĢınma hızının düĢük olduğu koĢullarda, bilyalardaki aĢınma
da düĢüktür. Bu durumun, aĢınma direnci arttıkça, kaplamalı numune ile aĢındırıcı
bilya arasındaki temas alanının azalmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir.
ġekil 9.59-9.64‟teki aĢınma hızlarının değiĢme eğilimi incelendiğinde, hem aĢındırıcı
bilyada hem de kaplamalı numunede aĢınma hızlarındaki değiĢimler birbirine
paraleldir ve grafiklerin aynı karaktere sahip olduğu kabul edilebilir. Ancak genel
olarak, bilyalardaki aĢınma hızlarının kaplamalı numunelerden 7-10 kat daha fazla
olduğu belirlenmiĢtir ve bu da kaplamanın yüksek sertliğe ve aĢınma direncine sahip
olmasından kaynaklanan bir sonuçtur.
AĢınma hızı diyagramlarında dikkati çeken bir husus, d.c. bias voltaj modunda, bias
voltajının artmasıyla aĢınma hızında Ģiddetli azalma meydana gelmesidir. -400 volt
gibi yüksek d.c. bias voltajında hem bilyada hem de kaplamalı numunedeki aĢınma
hızları, pulse bias modunda üretilen kaplamalardaki aĢınma hızlarına yaklaĢmıĢtır.
Bu

durum,

yüksek

enerji

sebebiyle

kaplama

yapısının

düzenlenmesiyle

iliĢkilendirilebilir ve yukarıdaki bölümlerde incelenen diğer mekanik özelliklerin
(sertlik, adhezyon, boĢluk oranı vb.) değiĢimiyle orantılı ve uyumludur. Pulse bias
voltaj modlarında, istenen mekanik özellikler için ihtiyaç duyulan yüksek enerji,
yüksek bias voltajının olumsuz etkileri olmaksızın elde edilebildiği için, pulse bias
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modlarında üretilen kaplamaların aĢınma hızları çok daha düĢük düzeylerdedir.
Özellikle asimetrik bipolar pulse modunda düĢük ve orta düzeyde bias voltajlarında
üretilen kaplamalarda, d.c. bias modunda üretilen kaplamaların 1/10‟u seviyesinde
aĢınma hızlarına ulaĢılmıĢtır. Yüksek bias voltajlarında ise tüm numuneler birbirine
yakın aĢınma davranıĢları sergilemektedirler.
ġekil 9.60 ve ġekil 9.63 incelendiğinde, sonuçlardaki küçük sapmalar ihmal
edildiğinde, pulse frekansının artmasıyla aĢınma hızının lineer olarak azaldığı
görülmektedir. Yüksek pulse frekanslarının aĢınma direnci üzerinde önemli etkiye
sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Bu bulgu da, önceki bölümlerde incelenen, pulse
frekansına bağlı kaplamaların mekanik özelliklerinin değiĢimiyle uyum içindedir.
ġekil 9.61 ve ġekil 9.64 incelendiğinde, +15 volt ve +30 volt Vref+ değerlerinde
üretilen kaplamaların aĢınma hızlarının düĢük olduğu görülmektedir; keza bu
bulgular da önceki bölümlerde incelenen, Vref+ değerine bağlı olarak kaplamaların
mekanik özelliklerinin değiĢimiyle uyumludur.
-200 volt bias voltajında, üç farklı bias modunda üretilen kaplamaların aĢınma iz
fotoğrafları ġekil 9.65‟te verilmiĢtir. Bu izler kullanılarak hesaplanan aĢınma
hızlarının üç farklı bias modu için değiĢimi de ġekil 9.66‟da verilmiĢtir.

ünipolar pulse

d.c.

Asimetrik bipolar pulse
ġekil 9.65: -200 volt bias voltajında, d.c., ünipolar ve asimetrik bipolar pulse bias
voltaj modunda üretilen kaplamaların aĢınma izlerinin optik mikroskop fotoğrafları.
(abp ve üp için frekans 50 kHz, abp için Vref+: +15 volt).
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asimetrik bipolar pulse

ġekil 9.66: -200 volt bias voltajında çeĢitli bias voltaj modlarında üretilen
kaplamaların aĢınma hızlarının değiĢimi.
ġekil 9.65 ve ġekil 9.66‟daki fotoğraflardan ve grafikten görüldüğü gibi, en geniĢ
aĢınma izi d.c. bias modunda, en dar aĢınma izi de asimetrik bipolar pulse bias
modunda elde edilmiĢtir. Buna paralel olarak, d.c. bias modunda elde edilen
kaplamanın aĢınma hızı da, asimetrik pulse bias modunda yapılan kaplamadan 15
kat, ünipolar pulse modunda yapılan kaplamadan 3 kat daha fazladır. Bu sonucun,
pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamaların sertliğinin, adhezyonunun ve
tokluğunun çok daha yüksek olmasıyla bağlantılı olduğu düĢünülmektedir.
Kaplamalara ait bazı mekanik özelliklerin kaplama aĢınma hızına etkisi ġekil 9.67 –
9.70‟de grafikler halinde verilmiĢtir.

14 0

A ş ın m a O ra n ı
(m m 3 /N .m ) x 1 0 -7

12 0
10 0
80
60
40
20
0
2000

25 0 0

3 0 00

3500

K a p la m a S e rtliğ i (H V )

ġekil 9.67: Kaplama sertliğinin kaplama aĢınma hızına etkisi.
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ġekil 9.68: Kaplama adhezyonunun (Lc1 kritik yükü) kaplama aĢınma hızına etkisi.
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ġekil 9.69: Kaplama yüzey elektrik direncinin kaplama aĢınma hızına etkisi.
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ġekil 9.70: Kaplama tane boyutuna bağlı kaplama aĢınma hızının değiĢimi.
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ġekil 9.67-9.69 incelendiğinde, kaplamalardaki aĢınma hızlarının, kaplamanın
mekanik özelliklerine kuvvetle bağımlı olduğu görülmektedir. Kaplamanın
sertliğinin, adhezyonunun ve elektrik iletkenliğinin (yoğunluğunun) artmasıyla
aĢınma hızında süratli bir azalma gözlenmektedir. Daha sert, daha yüksek adhezyon
mukavemetine sahip ve daha az yapısal boĢluk içeren kaplamaların aĢınma aĢınma
dirençlerinin yüksek olması da beklenen ve tutarlı bir sonuçtur.
ġekil 9.70 incelendiğinde, tane boyutunun artmasıyla aĢınma hızında da bir artıĢ
eğilimi gözlenmekle beraber, net bir yargıya varmak zordur. Daha kesin sonuçlara
ulaĢılabilmesi için, değerlendirmenin daha geniĢ bir tane boyutu aralığında
tekrarlanması gereklidir.
9.14 Endüstriyel Performans Deneyleri
Yapılan karakterizasyon çalıĢmaları sonucunda, en iyi mekanik özelliklere sahip
olduğu tespit edilen, -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında, 50 kHz pulse
frekansında ve +15 volt pozitif voltaj değerinde üretilen kaplamaların endüstriyel
kullanım koĢullarındaki performansları bazı sanayi firmalarında kullanılan kesici
takımlar ve kalıp parçaları üzerinde test edilmiĢtir. Endüstriyel uygulama
koĢullarında, takımların ve kalıp parçalarının aĢınması tek bir aĢınma mekanizmasına
bağlı olmadığı; yani karıĢık aĢınma mekanizmaları etkin olduğu için, yüksek sertliğe,
yüksek tokluğa, yüksek adhezyon mukavemetine, düĢük yüzey pürüzlülüğüne ve
düĢük sürtünme katsayısına sahip ZrN filmler, hem adhesif, hem de abrazif aĢınmaya
karĢı yüksek dayanım sergilemiĢlerdir. Elde edilen sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir.
9.14.1 TusaĢ TEI Motor San ve Tic. A.ġ.
Uçak motorlarında kullanılan titanyum esaslı alaĢımdan mamul parçaların talaĢlı
imalatında ZrN kaplamalar denenmiĢtir. Firmada bu amaçla kullanılan ve ABDGreenleaf firması tarafından üretilen karbür plaketler ve karbür parmak frezeler
aĢınma ömrü tamamlanana kadar kullanılmamakta, belli sayıda parça iĢlendikten
sonra aĢınma olmasa dahi ıskartaya çıkartılmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda, aynı
sayıda parça iĢleyen ZrN, TiN (titanyum nitrür) ve TiAlN (titanyum alüminyum
nitrür) kaplamalı plaketler ve parmak frezelerin yüzeylerindeki aĢınma Ģeritleri
incelenmiĢtir. ÇalıĢmalar sonunda, -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında
ZrN kaplanan takımların yüzeylerindeki aĢınma miktarının, TiN ve TiAlN kaplamalı
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takımlardan %50 daha az olduğu, çıkan ürünün yüzey kalitesinin de diğer
kaplamalardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Ancak -200 d.c. bias voltajında
ZrN kaplanan numunelerin en kötü performansı verdiği, hem aĢınma miktarının fazla
hem de çıkan ürünün yüzey kalitesinin düĢük olduğu belirlenmiĢtir.
9.14.2 Kent Gıda San. ve Tic. A.ġ.
Firma, Ģeker hamuru kesmekte kullanılan makaslarda Ģiddetli Ģeker yapıĢması ve
aĢınma sorunu yaĢamaktadır. Yapılan çalıĢmada DIN 1.2379 malzemeden mamul
makasların yüzeyine ZrN kaplandığında, CrN (krom nitrür) kaplamaya kıyasla 3 kat
daha yüksek aĢınma ömrüne ulaĢılmıĢtır. Kaplamasız makaslar 3 gün, CrN kaplı
makaslar 15 gün kullanılabilirken, -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla
yapılan ZrN kaplamalar aĢınma olmaksızın 45-55 gün arası kullanılmıĢlardır.
9.14.3 Ġka Kalıp Ltd. ġti.
Firmada kullanılan DIN 1.2379 çelikten mamul, paslanmaz çelik boru kalibre
zımbalarının yüzeylerinde, kullanım sırasında kısa sürede adhesif ve abrazif karma
karakterde Ģiddetli aĢınmalar meydana gelmektedir. Kaplamasız ancak 2000 defa
Ģekillendirme

yapabilen

zımbalar,

CrN

kaplandığında

5000-6000

parça

iĢleyebilmiĢtir. Bu miktara ulaĢıldığında CrN kaplamalı zımbalarda Ģiddetli abrazif
aĢınmalar baĢlamaktadır. Yapılan çalıĢmada bu zımbalar -200 volt asimetrik bipolar
pulse bias voltajıyla kaplanmıĢ ve dayanım ömürleri 22.000 parçaya yükselmiĢtir. Bu
ömür artıĢının, ZrN kaplamanın, yüksek adhesif ve abrazif aĢınma dayanımına
(yüksek sertlik ve düĢük sürtünme katsayısı) aynı anda sahip olmasına bağlı olduğu
düĢünülmektedir.
9.14.4 Üçyıldız Silah San. ve Tic. A.ġ.
Firmanın zamak iĢlemede kullandığı raybalar, -200 volt asimetrik bipolar pulse bias
voltajıyla ZrN kaplanmıĢtır. Sonuçta TiN kaplamaya kıyasla 2-3 kat arası ömür
artıĢları sağlanmıĢtır.
9.14.5 Oyak-Renault Otomobil Fab. A.ġ.
Firmada vites diĢlisi üretiminde kullanılan ASP-23 malzemeden mamul diĢli
çakılarında benzer çalıĢmalar yapılmıĢtır. ZrN kaplı çakılar iki bileme periyodu
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arasında, TiN kaplamalı çakılardan ortalama 1,5-2 kat fazla sayıda parça
iĢlemiĢlerdir.
9.14.6 Revizyon Makina San. ve Tic. Ltd. ġti.
Firmada kullanılan polipropilen plastik malzeme kesme kalıplarında benzer çalıĢma
yapılmıĢtır. Asimetrik bipolar pulse bias voltaj modunda ZrN kaplanan kalıplar, CrN
kaplamalı kalıplardan en az 2 kat daha fazla sayıda parça iĢlemiĢlerdir. Ancak d.c.
bias modunda yapılan ZrN kaplamalar, CrN kaplamalı kalıplardan %30 daha az
sayıda parça iĢlemiĢtir.
9.14.7 Böhler Sert Maden A.ġ.
Alüminyum iĢleyen sert metal plaketlerde, firmanın genel olarak karĢılaĢtığı hızlı
aĢınma sorunlarının çözümü için, plaket yüzeyleri asimetrik bipolar pulse bias
modunda ZrN kaplanmıĢtır. ÇalıĢmalar halen devam etmektedir.
9.14.8 DöktaĢ Dökümcülük San. ve Tic. A.ġ.
Firmada yüksek basınç alüminyum enjeksiyonunda kullanılan DIN 1.2344 çelikten
mamül itici pimlere, CrN kaplamaya alternatif olarak asimetrik bipolar pulse bias
modunda ZrN kaplamalar yapılmıĢtır. Denemeler devam etmektedir.
9.14.9 Samet Kalıp A.ġ.
Firmada kullanılan menteĢe kesme ve sıvama kalıplarına benzer bir çalıĢma
yapılmıĢtır. Denemeler devam etmektedir.
9.15 TiN, CrN ve ZrN Kaplamaların Bazı Temel Mekanik Özelliklerinin Ve
AĢınma DavranıĢlarının KarĢılaĢtırılması
9.15.1 Yüzey Yapısı
TiN, CrN ve ZrN kaplama yüzeylerine ait optik mikroskop görüntüleri ġekil 9.71‟de
verilmiĢtir. TiN ve CrN kaplamalar, DIN 1.3343 yüksek hız çeliği numune üzerine,
azot gazı kısmi basıncı haricinde ZrN ile aynı kaplama parametreleriyle
biriktirilmiĢlerdir. Kaplama sıcaklığı 250-350 ºC aralığında tutulmuĢtur. Bias voltajı
-200 volt d.c., ark akımı 55 Amper, kaplama süresi 45 dakika ve azot akıĢı 80-90
sccm‟dir. Azot gazı kısmi TiN için 4 mtorr, CrN için 6 mtorr standart değerlerde
tutulmuĢtur. Yüksek ergime sıcaklığı ve düĢük buhar basıncı sebebiyle, ġekil 9.71‟de
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görüldüğü gibi ZrN kaplama yapısındaki dropletlerin sayı ve boyutları, diğer
kaplamalardan daha düĢük düzeydedir.

CrN

TiN

ZrN

ġekil 9.71: TiN, CrN ve ZrN kaplamaların optik mikroskop yüzey görünümleri.
Bilindiği

gibi,

düĢük

yüzey

pürüzlülüğü,

yüzeyin

sürtünme

özelliklerini

iyileĢtirmektedir. Özellikle TiN kaplama yapısında görülen büyük boyutlu dropletler,
yüzey pürüzlülüğünü arttırarak, yüzeyin sürtünme özelliklerini olumsuz yönde
etkilemektedir. ZrN kaplama yüzeyinde ise dropletler çok az ve küçük boyuttadır. Bu
sebeple, sürtünme özelliklerinin önem kazandığı, adhesif aĢınmaya maruz kalan
uygulamalarda ZrN kaplamalar avantaja sahiptir. Reciprocating aĢınma deneylerinde,
ZrN ve CrN kaplamaların sürtünme katsayısının Al2O3 bilyaya karĢı 0,4-0,45
arasında değiĢtiği, TiN kaplamaların ise sürtünme katsayısının 0,6-0,65 olduğu
belirlenmiĢtir.
9.15.2 Kaplama Sertliği
Fischer HP100 mikrosertlik cihazı ile 25 mN maksimum yükle, 0,5 saniye süreli 120
adımda yapılan sertlik ölçümleri sonucu, TiN, CrN ve ZrN kaplamalar için elde
edilen sertlik değerleri Tablo 9.13‟te verilmiĢtir.
Tablo 9.14: TiN, CrN ve ZrN kaplamalara ait sertlik değerleri
Kaplama
Sertlik (HV)

TiN
3150

CrN
2400

ZrN
3250

Tablo 9.14‟ten görüldüğü gibi, ZrN ve TiN kaplamaların sertliği CrN‟den daha
yüksektir. Burada -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla yapılan kaplama
göz önüne alınmıĢtır. d.c. bias voltajıyla yapılan ZrN kaplamaların sertliği 2600-2700
HV civarındadır. Kaplama sertliğinin yüksek olması, plastik deformasyon ve aĢınma
direncine karĢılık geldiğinden, en yüksek aĢınma dayanımının pulse-ZrN kaplamada
elde edilmesi beklenen bir sonuçtur.
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9.15.3 Adhezyon
-200 volt d.c. bias voltajıyla üretilen TiN, CrN ve ZrN kaplamalar ile -200 volt
asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamaya ait çizik deneyi
grafikleri ve çizik izleri ġekil 9.72‟de verilmiĢtir.

TiN Kaplama

CrN Kaplama

d.c. ZrN Kaplama

a.b.p. ZrN Kaplama

ġekil 9.72: TiN, CrN, d.c. ZrN ve a.b.p. ZrN kaplamaların akustik emisyon ve
sürtünme kuvveti grafikleri ve çizik izlerinin optik mikroskop görüntüleri.
ġekil 9.72‟den görüldüğü gibi, en iyi adhezyon özelliği CrN ve asimetrik bipolar
pulse bias modunda üretilen ZrN kaplamalarda elde edilmiĢtir. TiN kaplamanın
adhezyonu da kabul edilebilir düzeydedir; ancak d.c. bias modunda üretilen ZrN
kaplamanın çizik fotoğrafında erken çatlamalar ve iz çevresinde dağılmalar göze
çarpmaktadır. Bu görünüm, kaplamanın kötü adhezyon özelliğine sahip olduğunu
göstermektedir.
Her bir kaplama için Lc1 ve Lc2 kritik yükleri hesaplandığında, a.b.p. ZrN ve CrN
için Lc1 kritik yüklerinin 50 Newtonun üzerinde, Lc2 kritik yüklerinin de 80
Newtonun üzerinde olduğu belirlenmiĢtir. TiN kaplamada Lc1 kritik yükü 40
Newtonun, Lc2 kritik yükü de 70 Newtonun üzerindedir. d.c. ZrN için ise Lc1 kritik
yükü 40 Newton, Lc2 kritik yükü de 60 Newton civarında bulunmuĢtur. Bu sonuçlara
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dayanarak, en iyi adhezyon mukavemetinin CrN ve a.b.p. ZrN kaplamalarda, en kötü
adhezyon mukavemetinin ise d.c. ZrN kaplamada oluĢtuğu belirlenmiĢtir.
Asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamalarda, adhezyon sorunu
çözülerek, erken çatlamalar ve dökülmeler olmaksızın CrN ve TiN kaplamalar yerine
kullanılabileceği anlaĢılmıĢtır.
9.15.4 Sürtünme Katsayısı
Aynı koĢullarda yapılan karĢılıklı kazımalı aĢınma (reciprocating) deneyleri
sonucunda, TiN kaplamanın Al2O3 bilyaya karĢı sürtünme katsayısı ortalama 0,70;
CrN kaplamanın ortalama 0,35-0,40; a.b.p. ZrN kaplamanın ortalama 0,40-0,45; d.c.
ZrN kaplamanın ise 0,85-0,90 olduğu belirlenmiĢtir. d.c. bias voltajında üretilen ZrN
kaplamanın sürtünme katsayısının yüksek olmasına, kaplamanın gevrek olması ve
deney sırasında çatlamasının sebep olduğu düĢünülmektedir.
Sonuçlar değerlendirildiğinde, CrN ve a.b.p. ZrN kaplamaların sürtünme
özelliklerinin diğerlerinden çok daha iyi olduğu belirlenmiĢtir.
9.15.5 AĢınma Direnci
TiN, CrN, a.b.p. ZrN ve d.c. ZrN kaplamalara aynı koĢullarda uygulanan karĢılıklı
kazımalı aĢınma deneyleri sonucunda elde edilen aĢınma izlerinin optik mikroskop
fotoğrafları ġekil 9.73‟te verilmiĢtir.
ġekil 9.73‟teki fotoğraflar incelendiğinde, TiN ve a.b.p. ZrN kaplamaların en yüksek
aĢınma direncine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bu deney koĢullarında, d.c. ZrN ve
CrN kaplamaların aĢınma direnç özelliklerinin kötü olduğu belirlenmiĢtir. CrN
kaplamanın aĢınma direncinin kötü olmasının kaplama sertliğinin düĢük olmasından,
d.c. ZrN kaplamanın ise hem sertliğinin hem de adhezyonunun kötü olmasından
kaynaklandığı düĢünülmektedir.
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TiN

CrN

d.c. ZrN

a.b.p. ZrN

ġekil 9.73: TiN, CrN, d.c. ZrN ve a.b.p. ZrN kaplamaların aĢınma izlerinin optik
mikroskop görüntüleri.
Deneyler sonucunda elde edilen aĢınma hızları Tablo 9.15‟te verilmiĢtir.
Tablo 9.15: TiN, CrN ve ZrN kaplamalara ait aĢınma hızları.
Kaplama
AĢınma hızı
(mm3/N.m)x10-7

TiN

CrN

a.b.p. ZrN

10,05

25,02

6,94

AĢınma hızları incelendiğinde, asimetrik bipolar pulse bias modunda üretilen ZrN
kaplamanın, TiN ve CrN kaplamadan daha düĢük aĢınma hızına; yani daha yüksek
aĢınma direncine sahip olduğu görülmektedir. Asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla
üretilen ZrN kaplamanın, TiN kaplamadan %45, CrN kaplamadan ise %360 daha
yüksek aĢınma direnci sergilediği belirlenmiĢtir. Bu farka, ZrN kaplamanın yüksek
sertliğinin, yüksek adhezyon mukavemetinin ve düĢük sürtünme katsayısının sebep
olduğu düĢünülmektedir. d.c. bias modunda üretilen ZrN kaplama ise düĢük sertliği,
düĢük adhezyon mukavemeti ve yüksek kırılganlığı sebebiyle oldukça düĢük aĢınma
direnci sergilemiĢtir.
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Bu sonuçlar bağlamında, asimetrik bipolar pulse bias modunda üretilen ZrN
kaplamaların, hem TiN kaplamaların yüksek sertliği sebebiyle yüksek aĢınma direnci
sergilediği abrazif aĢınma ortamlarında, hem de CrN kaplamaların düĢük sürtünme
katsayısı sebebiyle yüksek aĢınma direnci sergilediği adhesif aĢınma ortamlarında
yüksek aĢınma direncine sahip olacağı söylenebilir. Böylelikle, hem kesme ve talaĢ
kaldırma gibi abrazif aĢındırıcı etkilerin baskın olduğu uygulamalarda, hem de
sıvama, derin çekme, yumuĢak metal iĢleme ve Ģekillendirme gibi adhesif aĢındırıcı
etkilerin baskın olduğu uygulamalarda, tek çeĢit kaplama ile takımların ve kalıp
parçalarının aĢınma ömrünü arttırmak mümkün olabilecektir.
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10. GENEL SONUÇLAR
FBB yöntemiyle yapılan ZrN kaplamaların mekanik özelliklerine pulse bias voltajı,
pulse frekansı ve pulse pozitif voltaj değerinin etkilerinin incelendiği ve literatürdeki
ilk çalıĢma olan bu tez kapsamında, yapılan karakterizasyon ve performans
deneylerinden elde edilen bulgular ve literatüre yapılan orjinal katkılar aĢağıda
sıralanmıĢtır.
1. Ark FBB tekniğiyle, farklı azot kısmi basınçları kullanılarak üretilen ZrN
kaplamaların karakterizasyon deneyleri yapılarak, gaz basıncı optimize
edilmiĢtir. En iyi film mekanik özelliklerine, 8 mtorr azot kısmi basıncında
üretilen kaplamalarda ulaĢılmıĢtır. Bu sonuç, literatürde olmayan orjinal bir
bulgudur. Sonraki aĢamalarda yapılan deneylerin tümünde 8 mtorr azot kısmi
basıncı sabit tutulmuĢtur.
2. Sabit azot kısmi basıncında, farklı bias voltaj değerleri ve d.c., ünipolar (tek
kutuplu) pulse ve asimetrik bipolar (çift kutuplu) pulse bias modları uygulanarak
ZrN

kaplamalar

üretilmiĢtir.

Bias

voltajının

d.c.

veya

pulse

olarak

uygulanmasının, kaplama yapısındaki dropletlerin boyut ve sayısal dağılımında
önemli farklılıklara yol açmadığı belirlenmiĢtir. Bundan dolayı, bias voltaj
moduyla yüzey pürüzlülüğü arasında bir iliĢki tespit edilememiĢtir.
3. ZrN kaplamaların sertliğinin bias voltaj değerine ve uygulanan bias voltaj
moduna bağımlı olduğu belirlenmiĢtir. En yüksek sertlik değerlerine -400 volt
d.c. ve -200 volt pulse bias voltajlarında ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, -200 volt asimetrik
bipolar pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamaların sertliğinin, -200 volt d.c.
bias voltajıyla üretilen kaplamadan %22 oranında daha yüksek olduğu
belirlenmiĢtir. Bunun yanında, -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla
üretilen ZrN kaplamanın elastik toparlanma (plastik deformasyon direnci)
değerinin de, -200 volt d.c. bias voltajıyla üretilenden %76 daha yüksek olduğu
belirlenmiĢtir. Ayrıca pulse frekansının artmasıyla da sertlik değerinin yükseldiği
tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlardan, pulse bias voltajının film sertliğini ve plastik

deformasyon direncini önemli oranda arttırdığı anlaĢılmıĢtır. Bu sonuç,
literatürde olmayan orjinal bir bulgudur.
4. Rockwell C deneyi ve çizik deneyleri sonucunda, pulse bias voltajıyla üretilen
ZrN kaplamaların, d.c. bias voltajıyla üretilenlerden daha yüksek adhezyon
mukavemetine sahip oldukları belirlenmiĢtir. -200 volt asimetrik bipolar pulse
bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamanın Lc1 kritik yükü, -200 volt d.c. bias
voltajıyla üretilenden %43, Lc2 kritik yükü ise %32 daha yüksek bulunmuĢtur.
Ünipolar pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamanın da Lc1 ve Lc2 kritik
yükleri, d.c. bias voltajıyla üretilen kaplamadan ortalama %12 daha yüksektir.
Pulse frekansının artmasıyla da adhezyon mukavemetinin arttığı tespit edilmiĢtir.
5. Kaplamaların yüzey elektrik dirençlerinin ölçülmesi sonucunda, -200 volt
asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamaların yüzey elektrik
direncinin, -200 volt d.c. bias voltajıyla üretilen kaplamadan ortalama 3 kat daha
düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Ġnce filmlerin yüzey direnci değeri, yapısal
yoğunluğun ve yapısal hata oranının bir göstergesi olduğu için, asimetrik bipolar
pulse bias voltajıyla üretilen ZrN filmlerin, çok daha az hata ve boĢluk oranına
sahip, yoğunluğu yüksek filmler olduğu söylenebilir. Bu bulgu, sertlik ve
adhezyon artıĢını da desteklemektedir.
6. Kaplama kalınlıklarının ölçülmesi sonucunda, asimetrik bipolar pulse bias
voltajlarıyla üretilen kaplamaların kalınlıklarının, d.c. bias voltajlarıyla
üretilenlerden %20-25 daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Ünipolar pulse bias
voltajlarıyla üretilen kaplamaların da kalınlıkları, d.c. bias voltajlarıyla
üretilenlerden %12-15 daha yüksektir. Bu artıĢın, pulse bias modlarında kaplama
iĢlemi sırasında azot iyonizasyonunun artmasına ve yüksek plazma enerjisi
sebebiyle ZrN oluĢumunun kolaylaĢmasına bağlı olduğu anlaĢılmıĢtır.
7. Taramalı Elektron Mikroskobunda EDS tekniğiyle yapılan elementel bileĢim
analizlerinde, pulse bias voltajlarında üretilen kaplamaların yapısındaki azot
oranının, d.c. bias voltajlarında üretilenlerden daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.
Bölüm-6‟da incelendiği gibi, uygun stokiyometriye sahip ZrN kaplamalarda
atomik azot yüzde oranının %50-55 arasında olması gerekmektedir. Hem
ünipolar, hem de asimetrik bipolar pulse bias voltajlarıyla üretilen ZrN
kaplamalarda, bu oran aralığı karĢılanmaktadır; ancak d.c. bias voltajlarıyla
üretilen kaplamalarda azot atomik oranı %45 düzeyinde kalmaktadır. Pulse bias
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voltajı, film yapısındaki azot miktarını arttırarak, yapısal stokiyometriyi
düzenlemektedir. Asimetrik bipolar pulse bias modunda, yüksek pozitif voltaj
(Vref+) değerlerinde ise, film yapısındaki azot oranı %55‟in üzerine çıkarak,
kararsız Zr3N4 fazının oluĢumunu teĢvik etmektedir. Bu nedenle, +15 volt Vref+
değerinin en uygun bileĢime ulaĢılmasını sağladığı belirlenmiĢtir.
8. Yapılan XRD analizlerinde, pulse bias voltajı uygulanmasının, NaCl-tipi kristal
yapılarında en düĢük yüzey enerjisine ve en yüksek atom yoğunluğuna sahip olan
ve termodinamik açıdan en kararlı büyüme düzlemi olan (200) düzlemine tercihli
yönlenmeyi teĢvik ettiği tespit edilmiĢtir. Özellikle -200 volt asimetrik bipolar
pulse bias voltajında, +15 volt Vref+ değerinde ve 50 kHz pulse frekansında,
(200) düzleminde tek kristal büyüme benzeri bir tercihli yönlenme gözlenmiĢtir.
9. Taramalı Elektron Mikroskobunda yapılan kaplama kesit yüzeyi mikroyapı
incelemelerinde, d.c. bias voltajlarıyla üretilen ZrN kaplamaların kesit
görüntülerinde yüksek oranda boĢluk içeren, zon-1 benzeri yapı gözlemlenmiĢtir.
Pulse bias voltajlarıyla üretilen kaplama yapıları ise çok daha yüksek yoğunlukta,
zon-T ve zon-2 benzeri kesit yapılarına sahiptir. Özellikle orta düzeyde asimetrik
bipolar pulse bias voltajlarıyla üretilen ZrN filmlerin en yüksek yoğunluğa ve en
düĢük boĢluk konsantrasyonuna sahip kolonsal yapıda olduğu gözlenmiĢtir.
10. Genel olarak tüm bias voltaj değerlerinde ve bias modlarında üretilen ZrN
kaplamaların tane boyutlarının son derece küçük (27-36 nanometre) olduğu tespit
edilmiĢtir. Ayrıca, bias voltaj değerinin artmasıyla tane boyutunun arttığı
belirlenmiĢtir. Bias voltaj değerine bağlı tane boyutu artıĢı, pulse bias modlarında
daha düĢük seviyededir. Bias voltajının d.c. veya pulse olarak uygulanmasının
tane boyutu üzerindeki etkisi konusunda net bulgulara ulaĢılamamıĢtır. Mevcut
sonuçlar bağlamında, pulse bias voltajı uygulanmasının tane boyutu üzerinde
önemli bir etkisi görülmemiĢtir.
11. Ġç gerilme ölçümleri sonucunda, pulse bias voltajıyla üretilen kaplamaların, d.c.
bias voltajıyla üretilenden daha yüksek iç gerilmelere sahip olduğu belirlenmiĢtir.
-200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplama, -200 volt
d.c. bias voltajıyla üretilen kaplamadan %35 daha yüksek basma iç gerilmesine
sahiptir. Bu sonuç, asimetrik bipolar pulse bias modunda üretilen kaplamaların
sertliklerinin daha yüksek olmasını da desteklemektedir. Ayrıca, pulse bias
modunda üretilen filmlerin adhezyon mukavemetleri yüksek olduğu için, basma
191

iç gerilmesindeki bu artıĢın endüstriyel kullanım koĢullarında dıĢtan etkiyen
hasar verici çekme kuvvetlerine karĢı dayanımı da arttırması beklenmektedir.
12. Sürtünme katsayısı ölçümleri sonucunda, pulse bias voltajlarıyla üretilen ZrN
kaplamaların alümina bilyaya karĢı sürtünme katsayılarının 0,40-0,50 arasında
olduğu belirlenmiĢtir. Asimetrik bipolar pulse modunda, 0,45‟in altında değerler
elde edilmiĢtir ve bu değerler CrN kaplamanın sürtünme katsayısına eĢdeğerdir.
d.c. bias modunda üretilen filmler çok gevrek ve zayıf yapıda olduğu için,
deneylerin baĢlangıç aĢamalarında filmler çatlamaktadır; dolayısıyla d.c. bias
voltajlarıyla üretilen ZrN filmlerden sağlıklı sürtünme katsayısı değerleri
ölçülememiĢtir.
13. Yapılan aĢınma deneylerinden, d.c. bias voltajlarında, voltaj değerinin artmasıyla,
kaplama aĢınma direncinin hızla arttığı belirlenmiĢtir. Pulse bias voltajlarında ise
çok daha yüksek aĢınma dirençleri elde edilmiĢtir. Özellikle -200 volt asimetrik
bipolar pulse bias voltajıyla, +15 volt Vref+ değeriyle ve 50 kHz pulse
frekansıyla üretilen ZrN kaplamanın aĢınma direncinin, -200 volt d.c. bias
voltajıyla üretilenden 15 kat, aynı voltaj değerinde ünipolar pulse bias voltajıyla
üretilenden ise 3 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca aĢınma
direncinin, pulse frekansıyla da doğru orantılı olarak arttığı belirlenmiĢtir.
14. Üretilen ZrN kaplamalar içinde en iyi mekanik özellikler -200 volt asimetrik
bipolar pulse bias voltajıyla, +15 volt Vref+ değeriyle ve 50 kHz pulse
frekansıyla üretilen ZrN kaplamalarda elde edilmiĢtir. Bu optimum koĢullarda
üretilen ZrN kaplamalı takımların endüstriyel performans deneylerinde, hem
adhesif, hem de abrazif aĢınma mekanizmalarının baskın olduğu uygulamalarda
yüksek aĢınma direnci sergilediği belirlenmiĢtir. Böylece çeĢitli endüstriyel
uygulamalarda, pulse bias voltajıyla üretilen ZrN kaplamaların aĢınmaya
dayanıklı kaplama olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıĢtır.
15. Yapılan karĢılıklı kazımalı aĢınma deneyleri sonucunda, asimetrik pulse bias
voltajıyla üretilen ZrN kaplamaların, TiN kaplamadan %45, CrN kaplamadan ise
%360

daha

yüksek

oranda

aĢınma

192

direnci

sergilediği

belirlenmiĢtir.
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EKLER
EK-A

-100 V.

-200 V.

-400 V.
ġekil A.1: d.c. bias voltajlarında üretilen kaplamaların yüzey profilleri.

EK-A (devam)

-100 V.

-200 V.

-400 V.
ġekil A.2: Ünipolar pulse bias voltajlarında üretilen kaplamaların yüzey profilleri.
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EK-A (devam)

-100 V.

-200 V.

-400 V.
ġekil A.3: Asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında üretilen kaplamaların yüzey
profilleri.
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EK-A (devam)

10 kHz

20 kHz

30 kHz
Devamı sonraki sayfada

206

EK-A (devam)

40 kHz

50 kHz
ġekil A.4: -200 V. asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif voltaj
(Vref+) değerinde, çeĢitli pulse frekanslarında üretilen kaplamaların yüzey profilleri.
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EK-A (devam)

+0 V. (ünip.)

+15 V.

+30 V.

+45 V.
ġekil A.5: -200 volt asimetrik bipolar pulse voltajında ve 50 kHz pulse frekansında,
çeĢitli pozitif voltaj değerlerinde üretilen kaplamaların yüzey profilleri.
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EK-B

(a)

(b)

(c)
x50 büyütme

x140 büyütme

ġekil B.1: d.c. bias voltaj modunda çeĢitli bias voltajlarında yapılan kaplamaların
Rockwell-C izleri. (a) -100 volt, (b) -200 volt, (c) -400 volt.
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EK-B (devam)

(a)

(b)

(c)
x50 büyütme

x140 büyütme

ġekil B.2: Ünipolar pulse bias voltaj modunda çeĢitli bias voltajlarında yapılan
kaplamaların Rockwell-C izleri. (a) -100 volt, (b) -200 volt, (c) -400 volt.

210

EK-B (devam)

(a)

(b)

(c)
x50 büyütme

x140 büyütme

ġekil B.3: Asimetrik bipolar pulse bias voltaj modunda çeĢitli bias voltajlarında
yapılan kaplamaların Rockwell-C izleri. (a) -100 volt, (b) -200 volt, (c) -400 volt.
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EK-B (devam)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
x50 büyütme

x140 büyütme

ġekil B.4: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltaj modunda ve +15 volt pozitif
voltaj değerinde çeĢitli pulse frekanslarında yapılan kaplamaların Rockwell-C izleri.
(a)10 kHz, (b) 20 kHz, (c) 30 kHz, (d) 40 kHz, (e) 50 kHz.

212

EK-B (devam)

(a)

(b)

(c)

(d)
x50 büyütme

x140 büyütme

ġekil B.5: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltaj modunda ve 50 kHz pulse
frekansında, çeĢitli pozitif voltaj (Vref+) değerlerinde yapılan kaplamaların
Rockwell-C izleri. (a) 0 volt (ünipolar), (b) +15 volt, (c) +30 volt, (d) +45 volt.
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EK-C

ġekil C.1: -100 volt d.c. bias voltajında yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.2: -200 volt d.c. bias voltajında yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.3: -400 volt d.c. bias voltajında yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.4: -100 volt ünipolar pulse bias voltajında yapılan kaplamanın çizik grafiği
ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.5: -200 volt ünipolar pulse bias voltajında yapılan kaplamanın çizik grafiği
ve izi.

218

EK-C (devam)

ġekil C.6: -400 volt ünipolar pulse bias voltajında yapılan kaplamanın çizik grafiği
ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.7: -100 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında yapılan kaplamanın çizik
grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.8: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında yapılan kaplamanın çizik
grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.9: -400 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında yapılan kaplamanın çizik
grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.10: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 10 kHz pulse
frekansında yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.11: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 20 kHz pulse
frekansında yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.12: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 30 kHz pulse
frekansında yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.13: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 40 kHz pulse
frekansında yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.14: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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EK-C (devam)

ġekil C.15: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +0 volt pozitif
voltajda (ünipolar modda) yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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ġekil C.16: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif
voltajda yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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ġekil C.17: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +30 volt pozitif
voltajda yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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ġekil C.18: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +45 volt pozitif
voltajda yapılan kaplamanın çizik grafiği ve izi.
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ġekil D.1: ÇeĢitli bias modlarında ve voltajlarında üretilen ZrN kaplamaların
calotest iz fotoğrafları.
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ġekil D.2: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias modunda ve +15 volt pozitif voltaj
(Vref+) değerinde, çeĢitli pulse frekanslarında üretilen ZrN kaplamaların calotest
izlerinin optik mikroskop fotoğrafları.

+0 V.

+15 V.

+30 V.

+45 V.

ġekil D.3: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias modunda ve 50 kHz pulse
frekansında, çeĢitli pozitif voltaj (Vref+) değerlerinde üretilen ZrN kaplamaların
calotest izlerinin optik mikroskop fotoğrafları.
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ġekil E.1: Farklı d.c. bias voltajlarında yapılan kaplamaların XRD piklerinin
görünümleri: (a): -100 volt, (b): -200 volt, (c): -400 volt.
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ġekil E.2: Farklı ünipolar pulse bias voltajlarında yapılan kaplamaların XRD
piklerinin görünümleri: (a): -100 volt, (b): -200 volt, (c): -400 volt.
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ġekil E.3: Farklı asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında yapılan kaplamaların
XRD piklerinin görünümleri: (a): -100 volt, (b): -200 volt, (c): -400 volt.
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ġekil E.4: -200 V. asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve Vref+ = +15 volt
pozitif voltaj değiĢiminde, çeĢitli pulse frekanslarında yapılan kaplamaların XRD
piklerinin görünümleri: (a): 10 kHz, (b): 20 kHz, (c): 30 kHz, (d): 40 kHz, (e): 50
kHz.
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ġekil E.5: -200 V. asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında, çeĢitli pozitif voltaj değiĢim değerlerinde yapılan kaplamaların XRD
piklerinin görünümleri. (a): Vref+ = +0 volt (ünipolar mod), (b): Vref+ = +15 volt,
(c): Vref+ = +30 volt, (d): Vref+ = +45 volt.
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ġekil F.1: ÇeĢitli d.c. bias voltajlarında kaplama sürtünme katsayıları.

240

EK-F (devam)
1 ,4

S ü rtü n m e K a tsa y ıs ı

1 ,2
1
0 ,8
0 ,6
0 ,4
0 ,2
0
0

20 0

4 00

6 00

800

1 0 00

1200

1400

1600

1800

S ü re (s n )

-100 V.
1 ,4

S ü rtü n m e K a ts ay ıs ı

1 ,2
1
0 ,8
0 ,6
0 ,4
0 ,2
0
0

200

400

600

80 0

1 0 00 1 2 0 0 1 4 0 0 16 0 0 1 8 00 2 0 0 0

S ü re (s n )

-200 V.
1 ,4

S ü rtü n m e K a ts ay ıs ı

1 ,2
1
0 ,8
0 ,6
0 ,4
0 ,2
0
0

200

400

600

80 0

1 0 00 1 2 0 0 1 4 0 0 16 0 0 1 80 0 2 0 0 0

S ü re (s n )

-400 V.
ġekil F.2: ÇeĢitli ünipolar pulse bias voltajlarında kaplama sürtünme katsayıları.
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ġekil F.3: ÇeĢitli asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında kaplama sürtünme
katsayıları.
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ġekil F.4: -200 V. asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif voltaj
(Vref+) değerinde, çeĢitli pulse frekanslarında kaplama sürtünme katsayıları.
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ġekil F.5: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve 50 kHz pulse
frekansında çeĢitli pozitif voltaj değerlerinde kaplama sürtünme katsayıları.
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ġekil G.1: d.c. bias voltajlarında kaplama üzerindeki aĢınma iz profilleri.
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ġekil G.2: Ünipolar pulse bias voltajlarında kaplama üzerindeki aĢınma iz profilleri.
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ġekil G.3: Asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında kaplama üzerindeki aĢınma iz
profilleri.
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ġekil G.4: -200 V. asimetrik bipolar pulse bias voltajında ve +15 volt pozitif voltaj
(Vref+) değerinde, çeĢitli pulse frekanslarında kaplama üzerindeki aĢınma iz
profilleri.
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ġekil G.5: -200 volt asimetrik bipolar pulse voltajında ve 50 kHz pulse frekansında
çeĢitli pozitif voltaj değerlerinde kaplama üzerindeki aĢınma iz profilleri.
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ġekil H.1: ÇeĢitli d.c. bias voltajları için aĢındırıcı bilya üzerindeki aĢınma izleri
izleri.
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ġekil H.2: ÇeĢitli ünipolar pulse bias voltajları için aĢındırıcı bilya üzerindeki
aĢınma izleri.
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ġekil H.3: ÇeĢitli asimetrik bipolar pulse bias voltajları için aĢındırıcı bilya
üzerindeki aĢınma izleri.
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ġekil H.4: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında çeĢitli pulse frekansları
için aĢındırıcı bilya üzerindeki aĢınma izleri.
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ġekil H.5: -200 volt asimetrik bipolar pulse bias voltajında çeĢitli pozitif voltaj
(Vref+) değerleri için aĢındırıcı bilya üzerindeki aĢınma izleri.
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ġekil I.1: ÇeĢitli d.c. bias voltajlarında kaplama üzerindeki aĢınma izleri.

258

EK-I (devam)

-100 V.

-200 V.

-400 V.
x40 büyütme

x100 büyütme

ġekil I.2: ÇeĢitli ünipolar pulse bias voltajlarında kaplama üzerindeki aĢınma izleri.
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ġekil I.3: ÇeĢitli asimetrik bipolar pulse bias voltajlarında kaplama üzerindeki
aĢınma izleri.
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ġekil I.4: -200 volt asimetrik bipolar pulse voltajında çeĢitli pulse frekanslarında
kaplamadaki aĢınma izleri.
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ġekil I.5: -200 volt asimetrik bipolar pulse voltajında ve 50 kHz pulse frekansında
çeĢitli pozitif voltaj değerlerinde kaplamadaki aĢınma izleri.
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