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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام م وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجتاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پيش گفتار
استاندارد " فناور نانو  -راانما روش اایی برا اندازه گیر نانو و میکروتریبودوژ " که پیش نویس آن در
کمیسیون اا مربوط توسط ستاد توسعه فناور نانو تهیه و تدوین رده است و در دوازدامین اجالس کمیته
میی استاندارد فناور نانو مور  1323/3/93مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده 3
قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان
استاندارد میی ایران منتشر میرود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدیدنظر استاندارداا میی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ISO/TR 11811:2012, Nanotechnologies - Guidance on methods for nano - and microtribology
measurements

و


مقدمه
ارزیابی سایش و اصطکاک در سامانهاایی که در آناا برامکنشاا در مقیاس نانو اتفاق میافتد اخیراً مورد توجه
زیاد قرار گرفتهاند .این موضوع در دو حوزه کاربرد دارد .اودین حوزه کاربرد در وسایل سامانهاا میکرو ادکترو
مکانیکی 1 MEMSو سامانهاا نانو ادکترو مکانیکی  9NEMSاست که درآناا موضوعات تریبودوژیکی میتوانند
تعیینکننده عمیکرد کیی وسایل بارند .امچنین باید توجه دارت که در بسیار از موارد عمیکرد تریبودوژیکی
تماس در مقیاس ماکرو بستگی به این دارد که در عمل چه چی در تماساا زبر در مقیاس میکرو و نانو ر
میداد و این زمانی اتفاق میافتد که عمالً دو سطح باا تماس پیدا کنند .توسعه روشاا آزمون
نانوتریبودوژ راای را برا فراا کردن اطالعات و درک بهتر اینگونه تماساا با مقیاس کوچک فراا
میکند .درک این موضوع میتواند برا مدلساز عمیکرد وسایل در مقیاس میکرو به کار گرفته رود و در
آینده زمینه تزم را برا ایجاد مدلاا سایش دغ ری 3فراا کند.

1- Micro-Electro-Mechanical-Systems
2- Nano-Electro-Mechanical-Systems
3- Sliding wear
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فناوري نانو -راهنماي روشهايی براي اندازه گيري نانو و ميكروتريبولوژي
هدف و دامنه کاربرد

6

ادف از تدوین این استاندارد تعیین رااکاراایی برا ارزیابی عمیکرد تریبودوژیکی تماساا دغ ری در ابعاد
از حدود چند نانومتر تا  19 µ mاست که در آن اندازه بار 1اعمال رده بین  39 µNو  199 mNاست.
امچنین این استاندارد ضمن تشریح روشاا انجام این اندازهگیر اا ،راانماییاایی را در مورد تأثیر عوامل
مختیف بر نتایج آزمون مطرح میکند .این استاندارد درمورد روشاا میکروسکوپی پروبی روبشی 9موجود از
قبیل میکروسکوپی نیرو اصطکاک و میکروسکوپی نیرو اتمی 3و امچنین درمورد مجموعها از ررایط خا
که در یک آزمون مورد استفاده قرار میگیرد کاربرد ندارد .ررایط مناسب آزمون باید پس از درنظر گرفتن کاربرد
نهایی مواد مورد آزمون ،انتخاب روند .
يادآوري -این استاندارد راانماییاایی را در زمینه نحوه انجام آزموناا میکروتریبودوژ و نانوتریبودوژ مطرح
میکند و به تأثیر احتمادی ررایط و عوامل آزمون بررو نتایج بهدست آمده توجه خا دارد.
مراجع الزامی

2

مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است.
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است .
استفاده از مرجع زیر برا این استاندارد اد امی است :
2-1 ASTM G40, Standard Terminology Relating to Wear and Erosion

1-Load
)2-Scanning probe microscope(SPM
)3- Atomic force microscope(AFM

1


اصطالحات و تعاريف

1

در این استاندارد اصطالحات و تعریف زیر بهکار میرود:
6-1
سايش

6

آسیب وارد رده به سطح جامد که عموماً رامل از بین رفتن مواد به صورت مستمر و ناری از حرکت نسبی
میان آن سطح و ماده یا مواد در حال تماس است.
2-1
نيروي اصطكاک

2

نیرو مقاوم مماس با سطح میان دو بدنه که در آن تحت اثر یک نیرو خارجی ،یکی از اجسام حرکت میکند
و یا تمایل به حرکت دارد.
1 -1
ضريب اصطكاک

1


f

نسبت نیرو اصطکاکس Fبین دوبدنه به نیرو عمود بر سطحس  Nکه این دو بدنه را به ا فشار میداد.
ساین نسبت بدون واحد و بعد میبارد
يادآوري -1

µ =F/N

يادآوري-9

µ≥0

4 -1
تريبولوژي

4

عیمی است که در خصو

سطوح درحال حرکت ،کنشاا و واکنشاا آن بحث میکند.

1-Wear
2-Frictional force
3-Coefficient of friction
4-Tribology

2


اصول

4

آزموناا تریبودوژ در سامانهاایی انجام میروندکه به گونها خا طراحی ردهاند و در آناا میتوان بهطور
ا زمان نیرو نسبی فشارنده سطوح یک نمونه بر نمونه دیگر و نی حرکت نسبی دو جس را کنترل کرد .بهطور
قرارداد  ،آزموناا دغ ری /غیتشی بهوسییه نمونهاایی انجام میروند که در آناا حوزهاا تماس ،خود دارا
ابعاد چند میییمتر یا بیشتر استند و امچنین در این آزموناا اندازه بار اعمال رده1Nیا بیشتر است .این
استاندارد برا آزموناا تریبودوژیکی است که در آناا حوزهاا تماس ابعاد بین چند  nmتا 19 µmدارند
و اندازه باراا اعمال رده بین  39 µNو  199 mNاست .اصطکاک و سایش را میتوان با استفاده از این
آزموناا اندازهگیر کرد .ادف اصیی در این گونه آزموناا بدست آوردن اطالعاتی در زمینه عمیکرد
تریبودوژیکی مواد در مقیاس میکرو و نانو است .این اطالعات را میتوان به منظور درک بهتر سازوکاراا 1در
مقیاس نانو بهکار برد که عمیکرد اصطکاک و سایش مواد و امچنین وابستگی این سازوکاراا با ساختار مواد را
تعیین میکند.
حوزهاا کاربرد اندازهگیر اا به ررح زیر است :
 وسایل میکرو و نانو مقیاس که در آناا تماساا دغ ری /غیتشی وجود دارد. ربیهساز تماساا میکرو و نانو مقیاس کهزیر مجموعه تمامی تماساا تریبودوژیکی ماکرو مقیاس است.5

مواد و وسايل

6-5

سامانههاي آزمون

 6-6-5انواع متداول پروب (2کاوند) و اشكال هندسی آنها

معموتً یک پروب با رکل اندسی کامالً تعریف رده برا تماس با نمونه مورد استفاده قرار میگیرد سبه بند-3
 11-9مراجعه رود  .ربیهساز تماساا واقعی در این گونه آزموناا از اامیت خاصی برخوردار است که در
آناا خصوصیاتی از قبیل رکل تماس و پارامتراا اندسی مانند رعاع انحنا سوزنی 3که در تماس واقعی قرار
دارد باید باز تودید رود .رکل اندسی فرض رده در مقیاساا تماس مورد آزمون تعریف رده در این
استاندارد ،مانند یک مخروط تی  ،امیشه نمیتواند صحیح بارد .رکل اندسی واقعی تماس تقریباً امیشه در
انتها پروب انحنادار و گرد است .اگر مجموعها از آزموناا انجام روند ،درنظر گرفتن تکرار پییر رکل
اندسی پروب مه است بهگونها که بتوان ررایط تماس را از یک آزمون به آزمون دیگر تکرار کرد .ج ئیات
دیگر نمونهاا دراین استاندارد ارائه رده است.

1-Mechanisms
2-Probe
3-Tip
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اگرچه واژهاا «پروب» و «نمونه» در استاندارد به کار رفته است ،باید این نکته را مورد تاکید قرار داد که
سایش و آسیب میتواند در پروب و نمونه ا ر داد.
2-6-5

نگهداري پروبها

نمونه و پروب اردو باید به صورت محک و به یک روش مشخص نگه دارته روند به گونها که نمونهاا فقط
بتوانند حرکت از پیش تعیین رده را انجام داند .غادباً محک نگه دارتن نمونهاا به صورت مکانیکی ترجیح داده
میرود اما در بسیار از موارد یک چسب ممکن است برا محک نگه دارتن نمونه در محل استفاده رود .برا
مثال در جایی که گو اا بهعنوان پروب مورد استفاده قرار میگیرند و درجایی که نیاز است پروب با نگهدارنده
تماس پیدا کند .اگر چسب مورد استفاده قرار بگیرد ،این نکته حائ اامیت است که ضخامت چسب به حداقل
رسانده رود تا تأثیر ارگونه جریان وابسته به زمان را در چسب کااش داد و ا چنین تأثیر سختی کااش یافته
از طریق چسب را ک کند .عالوه براین اگر از چسب استفاده رود ،برا اثربخشی کامل چسب و بهوجود آمدن
بیشینه قدرت چسبندگی و ا چنین از بین بردن ارگونه اثرات حرارت زا قبل از انجام آزمون گیرت زمان
کافی ضرور است.
1-6-5

ايجاد حرکت

حرکت نسبی ایجاد رده میان پروب و نمونه میتواند از طریق حرکت نمونه یا پروب حاصل رود .در اردو مورد
حرکتی که ایجاد میرود باید مشخص و قابل باز تودید بارد به نحو که بتوان آزموناا تکرار را انجام داد.
درتغییر مکاناا عمود کوچک و نیرواا به کار برده رده در آزموناا دقتی ویژه مورد نیاز است تا بینظمی
موجود در خود حرکت باعث ایجاد خطااا تصادفی در نیرواا بهکار برده رده نشود .مراقبتاا زیاد باید
درنظر گرفته روند تا نوساناا حرکت و سایر اثرات ایجاد رده به عیت درزش زمین ،تغییرات دما محیطی و
جریان اوا س برا مثال از طریق دستگاهاا خنک کننده ،آزمونگر و یا دستگاهاا آزمایشگاای را به حداقل
برسانند .حرکت میتواند به چند طریق ایجاد رود .فعال کنندهاا پی وادکتریک میتوانند بهکار گرفته روند اما
دامنها محدود دارند سمعموتً در حدود . 199 µm
امچنین میتوان فعالکنندهاا ادکتریکی فرمانپییر ،موتوراا سی پیچ صوتی یا موتوراا پیها سموتوراایی
که چرخشی استند و در گاماا کوچک مج ا حرکت میکنند را مورد استفاده قرار داد تا حرکت با دقت مورد
نظر را ایجاد کنند .در تمامی موارد ،دارتن یک مقیاس مستقل از جابجائی حائ اامیت است.
عالوه براین ،طراحی صفحه نمونه و سامانهاا ادایت کننده حائ اامیت است ،به نحو که اثرات ناخواسته
حرکت در راستا  zو یا حرکت در راستااا  x-yمانند پسماند 9یا پس زنی 3به حداقل برسند.
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1- Artefacts
2- Hysteresis
3- Backlash
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سه محور حرکتی برا حرکت  x-yو ا چنین حرکت نسبتاً ب رگ در راستا  zنیاز است تا به پروب این
امکان را بداد که ن دیک نمونه قرار گیرد .حرکت در راستا محور  zباید عمود بر حرکت در صفحه  x-yبارد.
انواع مختیفی از حرکتاا را میتوان در این آزموناا مورد استفاده قرار داد .متداولترین آن ،حرکت به جیو و
عقب در یک مسیر خطی است .یک نوع از حرکت میکور زمانی است که حرکت یک طرفه موردنیاز بارد به
نحو که حرکت در یک مسیر واحد امراه با بات آمدن سقطع تماس قبل از حرکت برگشت و بهدنبال آن
تماساا مکرر بعد برا ایجاد تماساا چندگانه در امان راستا ر داد .حرکت چرخشی نی کامالً متداول
است و در این جا نمونه مسطح به سادگی بهوسییه یک موتور محرک چرخانده میرود.
 4-6-5کاربرد نيروي عمودي

نیرو عمود برسطح بهکار رفته را میتوان از طریق چندین سازوکار مختیف اعمال نمود .سادهترین روش استفاده
از بار وزنی مرده است .این یک روش غیرفعال است اما نیازمند دقت کافی است تا اثرات ناخواسته باراا
غیرواقعی مانند اصطکاک پارازیتی در سازوکار اعمال نیرو ایجاد نشود .اصطکاک پارازیتی نوعی از سایش است که
در ساختار سازوکار اعمال نیرو ایجاد میرود به نحو که نیرو بکاررفته واقعی متفاوت از نیرو مورد نیاز
است .روش متداول دیگر برا تودید نیرو عمود بهکار رفته ،استفاده از فشردگی یک جس انعطاف پییر برا
تودید نیرو است ،اندازه نیرو عمود از طریق سنجش فشردگی ابعاد جس انعطاف پییر تعیین میرود.
فشردگی ابعاد جس انعطافپییر را میتوان از طریق اندازهگیر مبدلاا جابجایی از قبیل حسگراا فیبر
نور  ،حسگراا انحراف نور یا قطعات خازنی مورد سنجش قرار داد .این نکته نی حائ اامیت است که دامنه
و دقت مبدلاا جابجایی با انحراف جس انعطافپییر در سامانه اعمال نیرو مطابقت دارته بارد به نحو که
قدرت تفکیک و دامنه نیرو موردنیاز بدست آید .سامانهاا را میتوان به گونها طراحی کرد که اجسام انعطاف
پییر و تعویضپییر را بتوان به منظور ارائه تفکیکپییر باراا و دامنه اا مختیف مورد استفاده قرار داد.
در ار دونوع کنترل حیقه باز و بسته ،ب رگی نیرو مستقیماً کنترل میرود و دادهاا کنترل رده باید برا
نوفه 1و نوسان جریان ودتاژ 9در مقادیر آناا به طور صحیح پاتیش سفییتر روند.
سامانهاا اعمال بار که از یک جس انعطافپییر برا ایجاد بار اعمادی استفاده میکنند را میتوان بدون کنترل
بار فعال مورد استقاده قرار داد ،اما اگر یک نمونه با سطح نا اموار یا نمونه زبر 3مورد استفاده قرار گیرد ،یا زمانی
که سایش پروب یا نمونه ر میداد ،تغییرات ناخواسته دربار بهکاربرده رده به وجود خوااد آمد .به امین
ددیل ،غادباً کنترل بار فعال مورد استفاده قرار میگیرد به نحو که بار بهدست آمده با بار مورد نیاز مقایسه
میرود و موقعیت سازوکار اعمال بار ،غادباً بهوسییه یک فعال کننده پی و با سازوکار بازخورد تنظی میرود ،به
نحو که بار واقعی مطابق با بار موردنیاز رود.

1-Noise
2-Spike
3-Rough
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برا عمیی کردن این روش ،از کنترل حیقه باز و یا کنترل حیقه بسته استفاده میرود .در کنترل حیقه بسته،
مقایسه مستقی میان بار واقعی و بار موردنیاز ،بهوسییه سیگنال تودید رده متفاوت به وجود میآید که به منظور
تحریک فعال کننده پی و مورد استفاده قرار میگیرد تا بار مورد نیاز ایجاد رود .از م ایا این روش سریع بودن
آن است اما تنظی پارامتراا کنترل حیقه بسته به طور که بازخورد و اثرات ناخواسته در کنترل مشااده
نشوند ،مشکل است.
کنترل حیقه باز انگامی است که در آن یک رایانه خارجی مقایسه را انجام میداد و فرمانی را به سامانه اعمال
بار ارسال میکند تا بار اعمال رده صحیح بهدست آید .نقص این رویکرد این است که زمان عکسادعمل محرک
میتواند طوتنی بارد.
یک نوع روش مناسب که میتواند آزموناا رو نمونهاا دارا سطحی با رکل پیچیده را تسهیل کند،
انجام یک روبش اودیه در سطح نمونه با اعمال بارسبک و ثبت موقعیت عمود پروب است.
این فرم اندازهگیر رده را میتوان به منظور تعیین مسیر سنجش مورد استفاده قرار داد و با کااش اندازه
حرکت بازخورد کنترل به کنترل بار بهتر دست یافت.
5-6-5

اندازهگيري اصطكاک

اندازهگیر اصطکاک معموتً از طریق اندازهگیر انحراف جس انعطافپییر با استفاده از مبدلاا جابجایی یا
با بکارگیر سنجهاا تعیین کرنش به طور مستقی رو جس انعطافپییر انجام میرود .اگر اندازهگیر
جابجایی انجام رود ،حسگراا فیبرنور  ،حسگراا انحراف نور و یا قطعات خازنی را میتوان به این منظور
مورد استفاده قرار داد .در بررسی مقادیر کوچک اصطکاک که در برخی از مواد دیده می رود مسئیه مه تر از
کنترل بار بهکار رفته این است که دامنه و دقت مبدلاا جابجایی با انحراف جس انعطافپییر در سامانه اعمال
بار مطابقت دارته بارد تا توان تفکیک و محدوده بار موردنیاز به دست آید.
در این زمینه ،این مسئیه حائ اامیت است که اطمینان حاصل رود که محوراا دو نیرو اندازهگیر رده
س Nو  Fدر طول فرآیند اندازهگیر بر یکدیگر عمود بمانند.
1-6-5

اندازهگيري سايش در زمان واقعی

اصوتً اندازهگیر سایش درزمان واقعی را میتوان از طریق اندازهگیر جابجایی نسبی نمونه و پروب بهدست
آورد .این امر را میتوان مانند حادت اندازهگیر اصطکاک با استفاده از حسگراا فیبرنور  ،حسگراا انحراف
نور و یا قطعات خازنی انجام داد .با این وجود جابجاییاا بسیار کوچکی که احتماتً در این آزموناا ر
میداند به این معنی استند که اثرات ناخواسته ایجاد رده ،برا مثال انبساط حرارتی مسیر مکانیکی میان دو
نمونه یا بینظمیاا موجود در نمونه مورد آزمون ،اندازهگیر اا را در زمان واقعی دروار میسازد.
میتوان اندازهگیر اا جابجایی نسبی سجابجایی یک نمونه نسبت به نمونه دیگر به عیت سایش را انجام داد اما
زمانی که یکی از نمونهاا نسبت به نمونه دیگر حرکت میکند ،اندازهگیر مشکل است.
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7-6-5

کنترل دما

بسیار از سامانهاا آزمون توانایی آزمایش در دما کنترل رده را دارند .در مورد طراحی سامانهاا آزمون
برا انجام آزموناا در دما کنترل رده باید دقت تزم اعمال رود .نکته مه گرم کردن و خنک کردن نمونه و
پروب با ا است به گونها که نتایج آزمون تحت تأثیر اختالف دمایی غیرمنتظره قرار نگیرند .این نکته نی مه
است که اب اراا اندازهگیر تحت تأثیر گرم یا خنک کردن نمونه واقع نشوند .در این جا می توان از روش
انبساط سنجی 1استفاده کردکه ادبته انجام آن درمورد باراا کوچک و تماساا با اندازه کوچک مشکل است.
در این مورد باید اندازهگیر دما انجام رود تا اطمینان حاصل رود که دما واقعی نمونهاا اندازهگیر میرود،
این کار معموتً از طریق قرار دادن دقیق ترموکوپلاا در مجاورت نمونهاا مورد آزمون انجام میرود .این یک
نکته ویژه در مورد حرکت نمونه متحرک است که در آن سختی نوک ترموکوپل میتواند اندازهگیر اصطکاک را
تحت تأثیر قرارداد.
پارامترهاي آزمون

2-5
6-2-5

کليات

رفتار مواد در تماساا تریبودوژیکی به طیف وسیعی از پارامتراا مختیف آزمون بستگی دارد .زمانی که اندازه
تماس به کمتر از مقیاس ماکرو کااش پیدا کند ،در تاثیر عوامل مختیف تغییر ایجاد میرود سبه عنوان مثال
عوامیی از قبیل نیرواا موئینگی مربوط به حضور مایعات در تماس تریبودوژیکی اامیت زیاد پیدا میکنند.
پارامتراایی که باید بهطور متداول در یک آزمون درنظر گرفته روند رامل موارد زیر میبارند:
 رکل اندسی تماس بار اعمال رده نوع حرکت سرعت نسبی صیبیت 9سامانه آزمون -مواد فصل مشترک

3

 ماده بدنه پروب ماده مورد آزمون  2سنمونه -تمی

سطح
1-Extensometry
2-Stiffiness
3-Interface materials
4- Counterbody material
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 نااموار و زبر سطح محیطاین پارامتراا مختیف آزمون در ادامه این بحث ،توضیح داده میروند.
2-2-5

شكل هندسی تماس

یک عامل بسیار مه رکل اندسی تماس است .غادباً تماس میان یک پروب رکلدار و یک نمونه مسطح وجود
دارد .این روش معموتً به استفاده از دو نمونه مسطح ترجیح داده میرود زیرا دستیابی به یک تراز مناسب
نمونهاا مسطح مشکل است .تنشاا تماس ایجاد رده در نمونهاا ردیداً وابسته به رکل آنااست ،بنابراین
مه است که رکل سوزن پروب قبل از رروع آزموناا به درستی مشخصهیابی رود .در برخی از موارد ار دو
نمونه ممکن است رکلدار بارند ،امانند رکل اندسی که قبالً بهطور متداول در دستگاهاا اندازهگیر
نیرو سطحی مورد استفاده قرار گرفته است و در آن دو نمونه استوانها رکل با ا در تماس قرار میگیرند.
مشخصهیابی رکل سوزن معموتً از طریق روشاا میکروسکوپی مختیف از قبیل میکروسکوپ نور و
میکروسکوپ ادکترونی روبشی س 1 SEMو  AFMانجام میرود .میکروسکوپی نور برا ارزیابی رکل کیی
سوزن وکیفیت آن مورد استفاده قرار میگیرد .برخی از میکروسکوپاا نور براساس روشاا ا کانونی یا
تغییرپییر کانون کار میکنند ،توانایی سنجش ارتفاعی با توان تفکیک  19 nmیا بیشتر را دارند اما دقت
تفکیکپییر جانبی محدود به حدود  139 nmاست میکروسکوپ ادکترونی روبشی را میتوان به نحو بسیار
مؤثر مورد استفاده قرار داد اما باید اطمینان حاصل کرد که راستا پروب به صورت بهینه برا اندازهگیر رکل
قرار دارد .این نکته نی مه است که پروب را از چندین زاویه متفاوت مورد بررسی قرار داد زیرا تصویر ایجاد رده
با  SEMدوبعد میبارد.
برا پروباا بسیار ری میتوان میکروسکوپی ادکترونی عبور س 9 TEMرا مورد استفاده قرار داد.
راید بهترین روش برا ارزیابی رکل پروب استفاده از  AFMبه منظور اندازهگیر رکل سوزن بارد .این روش
ا در ارتفاع و ا در راستا جانبی توان تفکیک مناسبی دارد و اطالعات بهدست آمده را میتوان به سادگی
پردازش نمود تا اینکه تج یه و تحییل مناسبی از انحراف رکل نوک سوزن از رکل مورد نظر بهدست آید .با این
وجود احتیاط در مورد کادیبراسیون و کنترل خود  AFMبه منظور حیف یا کااش خصوصیات غیرخطی و حیقه
پسماند روبش در حرکت روبش  AFMتزم است و ا چنین کادیبراسیون رکل سوزن  AFMمیتواند خود
یک مسئیه مه بارد.

1-Scanning electron microscopy
2-Transmission electron microscopy
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ا چنین رکل سوزن را میتوان از طریق تورفتن آن درون مواد مرجعی که رکل تورفتگی آناا مشخص است
ارزیابی کرد .رکل تورفتن 1را میتوان اندازهگیر کرد یا رکل سوزن را میتوان از طریق رفتار تورفتگی مشخص
ماده مرجع محاسبه کرد.
معموت سوزن به رکلاا کرو  ،مخروطی و ارمی رکل مانند وسییه ایجاد تورفتگی برکوویچ 9می بارد.
وسییه تورفتگی ویکرز 3به ددیل پتانسیل در رأس گوِه 2و بهعیت رکل چهار سویه ،توصیه نمیرود .گوِهاا را
میتوان برا آزموناا با تماس غیتشی مورد استفاده قرارداد اما باید در مورد حرکت آزادانه گوِهاا کوچک
مورد استفاده در این آزموناا دقت نمود.
غادباً پروباا ادماس بهعیت در دسترس بودن و عدم ایجاد تغییر رکل در آناا در تماس با مواد آزمون ،مورد
استفاده قرار میگیرند .از آن جایی که بهتر است از مواد استفاده نمود که در کاربرد نهایی مناسب تر بارند
استفاده از پروباا ادماس باید بهطور دقیق در نظر گرفته رود .تغییر رکل قابل مالحظه میتواند در پروباا
ادماس نی ر داد سبه بند  3-9-3رجوع کنید .
1-2-5

بار اعمال شده

می ان بار اعمادی میان پروب و سطح آزمون تأثیر زیاد بر ب رگی اصطکاک و سایش مشااده رده دارد .معموتً
با اف ایش بار اعمال رده سایش نی بیشتر خواادرد ،اما اگر تغییر در سازوکارر داد ،این نتیجهگیر
امیشه ا درست نیست .بهویژه در مورد باراا کوچک ،رابطه معمودی که در آن نیرو اصطکاک باید متناسب
با بار اعمال رده بارد سقانون آمونتون د وماً قابل اجرا نیست و این به ددیل تأثیر پدیدهاایی نظیر کشش
سطحی ار نوع آب جیبی است که میتواند در مقیاساا کوچک بر رفتار مواد تاثیر بگیارد.
معموتً از بار ثابت در این گونه آزموناا استفاده میرود ،اما در سامانهاایی که بار در حین انجام آزمون متغیر
است ،از سایر روشاا اعمال باراا ف اینده تدریجی یا باراا پیکانی میتوان استفاده کرد.
4-2-5

نوع حرکت

نوع حرکتی که بهکاربرده میرود نی تأثیر زیاد بر سایش و اصطکاک ایجاد رده دارد .انواع متداول حرکت
عبارتند از :حرکت متناوب ،که در آن پروب در امان مسیر نمونه به عقب و جیو حرکت میکند ،حرکت دایرها
ا محور ،که در آن نمونه مسطح در تماس با پروب چرخانده میرود و آزمون تهیه تصویر 3که در آن پروب در
تصویر رو سطح نمونه حرکت داده میرود .یک مورد ازتفاوتاا بین این نوع حرکتاا متفاوت این است
که آناا می ان خارج ردن باقیماندهاا  6تودید رده در فراینداا سایش در حوزه تماس را تحت تأثیر قرار
1- Indentation
2- Berkovitch indenter
3- Vickers indenter
4 -Wedge
5- Raster
6- Debris
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میداند .در دغ ش تک محور  ،باقیماندهاا غادباً از حوزه تماس زدوده می روند .اگر باقیماندهاا در محل
تماس باقی بماند میتواند جس سومی ایجاد کند که باعث جدا کردن پروب از نمونه رده و اصطکاک و
سایشاایی را که ممکن است ر داد ،بیشتر تحت تأثیر قرار داد.
یک اثر مه دیگر به خود اندازه حرکت بستگی دارد ،اگر یک حرکت کوچک ر داد به نحو که قسمت زیاد
از سطح در حوزه تماس ،در حین حرکت در تماس باقی بماند ،باقیماندهاا در قسمت تماس به دام انداخته
میرود و در مقایسه با مورد که در آن سطوح از تماس با ا خارج میروند سازوکاراا مختیفی را ایجاد
میکند.
توجه به اندازه حرکت نی مه است .این مسئیه باید امیشه با درنظرگرفتن اندازه حرکت مورد تجربه درکاربرد
مشخص رود .با کااش اندازه حرکت ،به حداقل رساندن عکس ادعمل ردید در حرکت اامیت بسیار پیدا
میکند .برا حرکتاا بسیار کوچک با اندازه قابل مقایسه با مقیاس اندازه تماس ،حادت تماسی تغییر پیدا
میکند و از تماس سایشی دغ ری به حادت تماس خوردگی 1تبدیل میرود و سازوکاراا آسیب و تغییر رکل
نی به گونها دیگر خوااد بود.
5-2-5

سرعت نسبی تماس

سرعت نسبی میان پروب و نمونه نی میتواند اندازه سایش و اصطکاکی را که ایجاد میرود ،تحت تأثیر قرار
داد.
در حرکت متناوب ،نیمر اا
سرعت می توان در نظر گرفت.

متفاوتی وجود دارد ،مانند موج سینوسی ،موج مثیثی و موج مربعی ،که برا

ا زمان با اف ایش سرعت ،گرما ایجاد رده در سطح تماس نی به احتمال زیاد اف ایش پیدا میکند زیرا توان
تیف رده در سطح تماس با رابطه زیرنشان داده می رود :

 P=µNv
که در آن :
 µضریب اصطکاک جنبشی
 Nبار عمود بکار برده رده
 vسرعت نسبی
اگر تغییر رکل ایجاد رده در سایش وابسته به سرعت بارد سبرا مثال مانند رفتار ویسکواتستیک مایعات ،
تغییر سرعت میتواند فرآینداا سایش را که به وقوع میپیوندد ،تحت تأثیر قرار داد.

1- Fretting mode contact
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1-2-5

صلبيت و لختی سامانه آزمون

صیبیت و دختی اجسام سامانه آزمون میتواند تأثیر مهمی بر اندازه ب رگی اصطکاک و سایش در آزمون دارته
بارد .صیبیت میتواند نتایج را به دو صورت تحت تأثیر قرار داد .اگر نیرویی که بر نمونه وارد رده از طریق
جس انعطافپییر سامانه ایجاد رده بارد ،ار نوع عدم دقت در صفحه حرکت به نحو که پروب مواز با سطح
حرکت نکند ،در بار اعمال رده گرایشی را ایجاد میکند که به ددیل بار متغیر ایجاد رده در جس انعطافپییر
در ساز وکار اعمال بار ،متغیر است .در محیی که سطح نمونه مسطح نیست ،اجسام فنر سجهشی در سازوکار
سامانه اعمال بار میتوانند باراا متغیر را ایجاد کنند که سایش را تحت تاثیر قرار داند .در بدترین حادت،
سطوحی که زبر استند میتوانند در اجسام مکانیکی سامانه اعمال بار را تشدید کنند و باراا زیاد را بهوجود
آورند که میتواند آسیب زیاد را به سطح وارد کند.
اجسام دخت مانند جرماا موجود در سامانه میتوانند اثرات مشابهی را ایجاد کنند .اندازهگیر تشدید سامانه
آزمون با وجود نمونهاا و بدون وجود آناا را میتوان انجام داد تا پاسخ ارتعاری سامانه آزمون را اندازهگیر
کرد .ارتعاش سامانه آزمون در حین یک آزمون از طریق حرکت پروب بررو نمونه ادقا میرود .ارتعاش غادباً
ام مان با سرعت نسبی آزمون اف ایش مییابد .این نکته حائ اامیت است که فرکانس ارتعاش ادقا رده دور از
فرکانس تشدید سامانه آزمون نگه دارته رود تا اثرات ناخواسته بهوسییه ارتعاش بهوجود آمده را به حداقل
برساند.
7-2-5

مواد فصل مشترک

حضور ار نوع مواد فصل مشترک در محل تماس میان پروب و نمونه ،سایش و اصطکاک را تحت تأثیر قرار
میداد .با کوچکتر ردن ابعاد محل تماس ،اامیت این اثر نی اف ایش پیدا میکند و این زمانی است که تأثیر
آب یا سایر آدودهکنندهاا تماسی بیشتر رود و مقیاس محل تماس کوچکتر رود.
8-2-5

مواد

مواد تشکیل دانده دو سطح ،نه تنها بهددیل برا کنشاایی که میتواند میان مواد پروب و نمونه ر داد،
بیکه بهددیل برا کنشاا احتمادی میان مواد نمونه با محیط احاطه کننده و یا ار نوع ماده اضافی موجود در
محل تماس حائ اامیت است.
مواد بهعیت خصوصیات فی یکی از قبیل ادایت حرارتی اامیت دارند ،که این موضوع میتواند تأثیر مهمی بر
پراکندگی انرژ اصطکاک ایجاد رده در محل تماس دارته بارد .وضعیت متادوژیکی مواد ازقبیل عمییات
حرارتی ،جهت گیر ساختار بیور و یا چگونگی کار سختی آناا باید درنظر گرفته رود .
این نکته را باید مورد تأکید قرار داد که ا ماده پروب و ا ماده خود نمونه باید درنظر گرفته روند .غادباً
مجموعها از آزموناا با یک پروب یکسان انجام میرود اما باید توجه دارت ماده پروب بهعنوان بخشی از
سامانه تریبودوژیکی درنظر گرفته رود.
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3-2-5

دما

دما نمونهاا آزمون باید ثابت نگهدارته رده و یا اینکه حداقل در طول آزمون پایش رود .در مورد
آزموناایی که تحت ررایط محیطی انجام میروند معموتً دانستن دما محیط آزمون کفایت میکند زیرا
گرما تودید رده در این گونه آزموناا معموتً بسیار ک است و تأثیر زیاد بر دما کیی نمونه ندارد .با این
وجود ،دما موضعی در خود محل تماس ممکن است زیاد بارد ،این مسئیه بهویژه در مورد نقاط تماس با
مقیاس نانو درست است .روشاا کمی برا پایش دمااا ایجاد رده در این تماس اا وجود دارد.
در مورد سامانهاا آزمون با سامانهاا گرمکننده یا خنک کننده  ،دما کیی در ار دو نمونه باید تحت کنترل
قرار گیرد به نحو که دما نمونه امواره تحت کنترل قرار دارته وبه مقادیر مطیوب برسد.
60-2-5

شرايط سطح

در مورد تماساا با مقیاس کوچک این نکته مه است که وضعیت سطح به خوبی مورد کنترل قرار گیرد تا
این اطمینان حاصل رود که احتمال حضور آدودهکنندهاا سطحی از قبیل آب و چربی کااش یابد .روشاا
مناسب جابجایی نمونه از قبیل استفاده از دستکشاا تمیی و رستشو نمونه با حاللاا با درجه خیو
بات به منظور حیف آتیندهاا باید مورد استفاده قرار گیرد.
باید توجه دارت که بسیار از مواد از قبیل پییمراا نسبت به حاللاا حساس استند و یا اینکه میتوانند در
آناا حل روند .در این صورت باید از روش پاککنندگی مناسب دیگر استفاده کرد.
66-2-5

ناهمواري و زبري سطحی

زبر سطحی ،نتایج بدست آمده از طریق صیبیت و اثرات دختی را آنگونه که قبالً عنوان رد ،تحت تأثیر قرار
میداد .بسیار مشکل است که با وجود نااموار سطحی بیشتر از مقیاس آسیب ایجاد رده بهوسییه آزمون
بتوان به نتایج قابل اعتماد دست یافت .بنابراین این مه است که سطح نمونه به گونها آماده رود که صاف
بارد.
62-2-5

محيط

باید ررایط محیط آزمون ،کنترل رود و یا حداقل بهگونها اندازهگیر رود که این ررایط مجدداً قابل باز تودید
بارد .آزمون اا ممکن است در اوا ،در سایر گازاا یا در خأل و یا در مایعات انجام روند.
خادص بودن گازاا یا مایعات مورد استفاده باید مورد بررسی قرار گیرد ،زیرا آتیندهاا ،حتی در غیظتاا پایین،
میتوانند تأثیر مهمی دارته بارند.
رطوبت تأثیر مهمی بر نتایج آزموناا دارد و تأثیر آن ا زمان با کااش مقیاس آزمون ،اف ایش مییابد .این
مسئیه ناری از احتمال جیب سطحی آب یا حتی میعان در رطوبتاا بات در سطح تماس است .بنابراین
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سنجش رطوبت اوا یا گاز در محیط احاطه کننده آزمون مه است و کنترل رطوبت به امراه توانایی ایجاد تغییر
در رطوبت برا بررسی تأثیر آن بر نتایج بسیار حائ اامیت است.
مراحل انجام آزمون

1
6-1

انواع مختلف آزمون

6-6-1

کليات

دو نوع آزمون اصیی وجود دارد که میتوان انجام داد .نوع اول اندازهگیر اصطکاک است که در آن ادف اصیی
اندازهگیر دقیق اصطکاک میان پروب و نمونه است .نوع دوم آزمون اندازهگیر مقدار از دست رفتن مواد از
سطح نمونه بهوسییه فرآینداا سایش است.
ادبته آزمون اا
ا زمان انجام داد.

ترکیبی را میتوان برا

انجام ار دو اندازهگیر

اصطکاک و از دست رفتن مواد بهصورت

 2-6-1آزمون هاي اندازهگيري اصطكاک

در این گونه آزموناا ادف اودیه اندازهگیر اصطکاک است .سامانهاا آزمونی که به صورت متداول توانایی
اندازهگیر اصطکاک را دارا استند ،سنجشاا اصطکاک را به صورت دیجیتادی ثبت می کنند .در این گونه
آزموناا ضرور است که خود نیرو اصطکاک ثبت رود زیرا د وماً از قانون آمونتون تبعیت نمیکند ،بهویژه
زمانی که اندازه مقیاس محل تماس کااش مییابد.
اگر در طول آزمون ،نوساناتی در بار اعمال رده ر داد ،ضرور است که اندازه بار اعمال رده نی ثبت رود .اگر
ضریب اصطکاک موردنیاز بارد ،محاسبه ضریب اصطکاک از طریق تقسی کردن اندازهاا آنی نیرو اصطکاک
و بار اعمال رده مفید است .با این وجود اگر این روش انجام رود ،باید اطمینان حاصل کرد که دادهاا اندازه
ار دو متغیر بهطور ا زمان اندازهگیر میروند ،در غیر اینصورت ،خطااا ب رگی میتواند در محاسبه ضریب
اصطکاک ر داد .نتایج اصطکاک میتواند به چندین روش ارائه رود .در مورد آزموناا رفت و برگشتی ،رس
نمودار اصطکاک بر حسب جابجایی در مسیر تماس ،با رس یک نمودار حیقها اصطکاک ،میتواند بسیار
سودمند بارد سبه رکل ادف مراجعه رود  .اگر اندازهگیر تغییرات زمانی حیقه اصطکاک نی مورد نیاز بارد ،در
این صورت نمودار آبشار روش مناسبی برا ارائه این اطالعات استسبه رکل ب مراجعه رود  .نمودار نشانگر
رفتار تغییرات میانگین اصطکاک بر حسب زمان یا بر حسب تعداد حیقهاا نی مفید است .باید در مورد محاسبه
اصطکاک میانگین دقت کرد .چندین روش متفاوت را در این مورد میتوان بهکار برد .یک روش متداول این است
که حوزها از چرخه اصطکاک مشخص کرد ،یا یک مجموعه معین از مکاناا جابجایی یا بطور مثال حوزه
 39%مرک چرخه و سپس مقدار میانگین اصطکاک را در این حوزه برا ار حیقه محاسبه نمود .روش دیگر
این است که مقدار میانگین اصطکاک برا یک حیقه را از محاسبه انتگرال مساحت حیقه بهدست آورد سبه رکل
پ مراجعه رود .
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ب -نمودار آبشاري

الف -حلقه اصطكاک

راانما:
 -xجابجایی
 -yتعداد عبوراا
 - zضریب اصطکاک

راانما:
 -xجابجایی
 -yضریب اصطکاک

پ -محاسبه مقدارميانگين اصطكاک حاصل از  50%مرکزي منحنی اصطكاک و نمودارروند نتايج
شكل  -6نتايج اندازهگيري اصطكاک از آزمونهاي ميكروتريبولوژي انجام شده برروي يک ويفر سيليكونی الگودار
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 1-6-1آزمون هاي سايش

در آزموناا سایش ،از دست رفتن مواد از سطح در زمان حرکت مکرر پروب بررو سطح اندازهگیر میرود.
اینکار را میتوان یا از طریق آزموناا زمان واقعی انجام داد که در آن حرکت نقطها ثابت از پروب به سمت
نمونه در طول آزمون پایش میرود ،یا از طریق اندازهگیر آسیب ایجاد رده پس از اتمام آزمون آن را انجام
داد .باید توجه دارت که پروب ا ممکن است بهعیت وجود تیهاا فصل مشترک در طول آزمون سایش از
نمونه جدا رود.
پایش موقعیت نسبی پروب نسبت به سطح میتواند انجام رود که در عین حال اطالعات مفید را ارائه میداد،
اما باید این نکته مشخص رود که این روش فقط معیار برا آسیب به ار دو مواد در سطح تماس را ارائه
میکند ،که امان نمونه و پروب میبارند .در برخی از موارد ،استفاده از پروب به منظور اندازهگیر نیمر سطح
اودیه نمونه امکان پییر است و این کار از طریق انجام یک روبش اودیه از سطح و تحت نیرو ک میبارد که به
منظور ایجاد خسارت کمتر و یا عدم خسارت به سطح ،قبل از رروع آزمون انجام میرود .این نیمر عرضی
آغازین را میتوان بهعنوان مرجع اودیه مورد استفاده قرار داد که میتواند در اندازهگیر اا بعد از مکان پروب
کاسته رود.
اندازهگیر اا آسیب به نمونه را میتوان به چند روش انجام داد .تعیین نیمر عرضی با استفاده از  AFMروش
مناسبی برا اندازهگیر آسیب است .این روش غادباً از طریق اندازهگیر نیمر عرضی سایش در راستا عمود
بر مسیر حرکت انجام میرود .این روش میتواند از طریق اندازهگیر تعداد از نقاط در طول مسیر انجام رود
سحداقل  3نقطه توصیه می رود  .پارامتراایی از قبیل عمق آسیب ،پهنا مسیر سایش و مساحت سطح مقطع
ار آسیب مه است .بهتر است ناحیها از سطح روبش رود و سپس مساحت سطح مقطع میانگین ناحیه را از
طریق داده اا مساحت محاسبه کرد سبه رکل  9مراجعه رود  .این روش بهویژه برا خراریدگیاایی مفید
است که در آناا ریخت رناسی 1خراریدگی در طول خراش متغیر است.
میکروسکوپی نور ا کانون نی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد .این روش تفکیک پییر عمق مناسبی دارد
س19 nmیاکمتر  ،اما باید اطمینان حاصل کرد که این روش ،توان تفکیکپییر جانبی کافی برا ارزیابی آسیب
سایش را بهطور مؤثر دارد .تفکیک پییر جانبی بهوسییه طول موج نور محدود می رود.
روش دیگر برا سنجش آسیب استفاده از عکسبردار به روش استریو  SEMاست .در این روش دو عکس یا
بیشتر با زاویهاا متفاوت گرفته میرود و یک نرم اف ار برا محاسبه تصویر سه بعد آسیب ،مورد استفاده
قرارمیگیرد .باید به این نکته توجه دارت که غادباً در کنارهاا مسیراا سایش برجستگی وجود دارد وارائه
تعریف معین از این دبهاا نیازمند دقت است.

1-Morphology
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از آن جایی که عمقاا و حج اا سایش با توجه به یک صفحه مرجع مورد اندازهگیر قرار میگیرند ،این
نکته مه است که مجموعه دادهاا اندازهگیر رده به اندازه کافی ب رگ بارند و به خوبی تا اطراف ناحیه
آسیب دیده توسعه یابند تا بتوان صفحه مرجع را به صورت دقیق مشخص نمود.
اگر ماده مورد آزمون یک پییمر یا یک ماده با رفتارمعنی دار وابسته به زمان 1بارد ،زمان میان آزمون و
اندازهگیر سایش باید به صورت دقیق انتخاب و ثبت رود .پس از بهوجود آمدن آسیب ،بعضی از پییمراا با
دما انتقال ریشها  9س Tgپایین در محدوده زمانی طوتنی پس از آسیب جریان مییابند و رکل میگیرند.

ب -تصوير سه بعدي برجسته

الف -تصوير دوبعدي متعارف

شكل  -2تصوير حاصل از ميكروسكوپی الكترونی از يک خراش ميكرو تريبولوژي ايجاد شده بر روي يک اليه
نازک به ضخامت  1 µmاز جنس  TIAlNکه روي زيراليهاي فوالدي پوشش داده شده است .خراش توسط
يک وسيله ايجاد تورفتگی الماس به شعاع  60 µmو تحت نيروي  50 mNکشيده شده است .توجه شود که
عمق خراش در حدود  40 nmاست.

روشهاي آزمون سطح

2-1

بخش مهمی از ار نوع آزمون نانو تریبودوژ بررسی تغییرات سطح است که در طول آزمون ر داده است.
گستره وسیعی از تجهی ات در این زمینه موجود میبارد.
بررسی ار دو سطح تماس مه است سا پروب و ا نمونه زیرا ممکن است در ار دو تغییراتی ایجاد رود.
غادباً بررسی سطوح قبل و بعد از یک آزمون مفید است تا بتوان مشخص نمود که تغییراتی ر داده است یا نه و
اینکه آیا تیهاا نازک انتقادی یا آتیندهاا وجود دارند.
1- Significant time-dependent behaviour
2- Glass Transition Temperature
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استفاده از میکروسکوپاا نور
تفکیکپییر نور محدود است.

برا

بررسی رکل کیی آسیب مفید است ،اما کاربرد آناا بهعیت حد

میکروسکوپ ادکترونی روبشی  SEMمکرراً مورد استفاده قرار میگیرد و با تفکیکپییر کمتر از 1 nmیا
تفکیکپییر بهتر ،از دستگاهاا نشرمیدانی برا اکثر مقاصد مرتبط با آزموناا نانوتریبودوژ دارا تفکیک
پییر کافی است سبه رکل  3مراجعه رود  .تصاویر  SEMرا ا چنین میتوان با طیف سنجی پرتو  Xبا
پراکندگی انرژ س 1 EDSمشااده کرد که میتوانند تج یه و تحییل ریمیایی عنصر با تفکیک پییر تا حدود
 9/9 µmو یا با روش پراش ادکترون برگشتی س 9 EBSDترکیب نمود که میتواند تج یه و تحییل پراش را ارائه
داد ساطالعاتی در مورد ساختار بیور و تغییر رکل .
میکروسکوپی ادکترون عبور س 3 TEMنیازمند آمادهساز نمونهاا رفاف نسبت به عبور ادکترونااست ،با این
وجود اگر این ررایط فراا رود TEM ،اطالعات بینظیر را در مورد ساختار ماده با تفکیکپییر ن دیک به
ابعاد اتمی ارائه می داد .بررسی تغییرات ساختار نمونهاا در زیر سطح حوزه تماس اامیت ویژها دارد.
ا چنین غادباً  AFMبه منظور بررسی نااموار آسیب ایجاد رده بوسییه آزموناا نانوتریبودوژ کاربرد دارد
و دارا تفکیک پییر تا حدود مقیاساا اتمی است.
ا چنین از سایر روشاا تج یه و تحییل میتوان استفاده کرد که رامل طیف سنجی جرمی یون ثانویه
) 2(SIMSو یا اوژر 3و طیف نگار فوتوادکترون پرتو  6(XPS) Xاست که اطالعات ج ئی در مورد ساختار
رمیایی با می ان تفکیک پییر در عمق چند نانومتر را ارائه می داد.

1- Energy dispersive spectrometry
2- Electron back-scattered diffraction
3- Transmission electron microscopy
4- Secondary ion mass spectrometry
5- Auger
6- X-ray photoelectron spectroscopy
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شكل  -1خراش ايجاد شده بهوسيله آزمون ميكروتريبولوژي روي يک پوشش  1 µmکه روي زيرپايه فوالدي پوشش
داده شده است .خراش با  50بار عبور يک وسيله ايجاد تورفتگی الماس به شعاع  6 µmو تحت بار  50 mNخراش
ايجاد شده است.

قابليت تجديد پذيري و تكرارپذيري آزمون و محدوديتها

7

در خصو قابییت تجدید پییر و تکرارپییر انواع آزموناا تعریف رده در این استاندارد اطالعات کمی در
دسترس است .فعادیتاا بین آزمایشگاای برا پر کردن این خالء مورد نیاز است.
منابع عدم قطعیت در این اندازهگیر اا از اثرات دستگاهاا ،آزمونگر و تغییرپییر ذاتی در نتایج ناری از ماایت
تصادفی فرآینداا سایش ،میبارد .عدم قطعیت وابسته به اثرات دستگاهاا را میتوان از طریق طراحی مناسب
سامانه کااش داد ،عدم قطعیت در مورد آزمونگراا مختیف را میتوان با پیرو از رویکرداا آزمونی مناسب و
بهدقت طراحی رده کااش داد.
بسیار از این جنبهاا عدم قطعیت را میتوان با استفاده از مواد مرجع کامالً رناخته رده مورد آزمایش
قرارداد .با این وجود ،ایچگونه مواد مرجع تجار برا این گونه آزموناا وجود ندارد ،اگرچه میتوان مواد مرجع
داخیی را برا آزموناا داخیی تهیه کرد.
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گزارش آزمون

8

یک گ ارش جامع و منسج از آزمون باید نورته رود تا ار کار انجام رده را تعریف نماید .این گ ارش باید
تمامی عناصر اصیی را در بردارته بارد از قبیل:
 ج ئیات مواد و تجهی ات آزمون مراحل انجام آزمون نتایج آزمون تج یه و تحییل نتیجه گیرگ ارش باید به گونها نورته رود که فرد واجد ررایط بتواند آزموناا تعریف رده را مجدداً انجام داد .توصیه
میرود که تمامی پارامتراا فهرست رده در بند  1-9-3گ ارش روند.
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