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مقایسه پالسماهای اکسیژن ونیتروژن درتولیدالیههای نانو وکامپوزیت آلومیناوآلومینیوم
هْذی یَسف صادُ ثیشق* ٍ 1غوذ سجحبًیبى  ٍ2حویذ ًمص آسا

3

(تبسیخ دسیبفت ،1394/05/03:ش.ظ ،57-66تبسیخ پزیشش)1394/10/26:

چکیده
اهشٍصُ پالسوب کبسثشدّبی ٍسیؼی سا دس غٌؼت ثخَد اختػبظ دادُ است .یکی اص کبسثشدّبی آى ،الیِ ًطبًی سطَح هَاد هختلف ثِ
جْت ثْجَد ٍ ایجبد خَاظ فیضیکی ،ضیویبیی ٍ هکبًیکی ٍیظُ است  .دسایي پظٍّص ثب استفبدُ اص هطؼل پالسوبیی ٍ کبسثشد گبصّبی
اکسیظى ٍ ًیتشٍطى هَسد استفبدُ ثِ غَست ػولی ،پَدس فلض آلَهیٌیَم ٍ اکسیذآلَهیٌیَم (آلَهیٌب) ثشٍی لطؼبت استیل ًسَص ثِ سٍش
اسپشی پالسوبیی الیِ ًطبًی گشدیذُ استً .تبیج پس اص ثشسسی لطؼبت ثب دستگبُ آًبلیض اضؼِ ایکس ٍ هیکشٍسکَح الکتشًٍی ثِ هَفمیت
آهیض ثَدى ایي پشٍطُ ارػبى داسًذ .ثب تَجِ ثِ تػبٍیش ثِ دست آهذُ اص هیکشسکَح الکتشًٍی ٍ اًذاصُ رسات الیِ ًطبًی ضذُ ثِ ایي ًکتِ
هیتَاى دست یبفت کِ اص ایي سٍش ،دس تَلیذ لطؼبت ٍیظُ غٌؼتی ثب الیِ ًطبًی هَاد ًَیي ٍ سٍکصّبی ًبًَهتشی هیتَاى استفبدُ ًوَد.
ّوچٌیي ثب استفبدُ اص دٍ ًَع هبدُ ،پَدس فلض آلَهیٌیَم ٍ آلَهیٌب کِ اکسیذ غیش فلضی است ،الیِای کبهپَصیت هتطکل اص آلَهیٌب ٍ آلَهیٌیَم
ثِ دست آهذٍ ًیض ثشتشی استفبدُ اص هطؼل پالسوبی اکسیظًی ًسجت ثِ هطؼل پالسوبی ًیتشٍطًی دس ایي پشٍطُ هطخع ضذ.
پَضص دّی آلیبطّب ،پشکبسثشدتشیي ٍگستشدُتشیي سٍش جلَگیشی اص تخشیت هَاد دس دهبّبی ثبال هیثبضذ .ثب استفبدُ اص هطؼل پالسوبیی
اکسیذّبیی کِ دهبی دیشگذاصی ثسیبس ثبالیی داسًذ ٍتَسط سٍشّبی هؼوَلی ًویتَاى آىّب سا رٍة ٍ اسپشی کشد هیتَاًٌذ الیِ ًطبًی
ضًَذ :هبًٌذ آلَهیٌب ٍسیلیس ٍصیشکًَیب.
ياشٌَای کلیدی :پالسوب  ،هطؼل پالسوبیی  ،اسپشی پالسوبیی  ،الیِ ًطبًی  ،پالسوبی اکسیظى  ،پالسوبی ًیتشٍطى  ،الیِ ًطبًی آلَهیٌب،
الیِ ًطبًی آلَهیٌیَم.

 -1گشٍُ فیضیک ،داًطگبُ آصاداسالهیٍ ،احذػلَم ٍتحمیمبت آرسثبیجبى ضشلی ،تجشیض-ایشاى
 - 2گشٍُ فیضیک  ،داًطگبُ آصاداسالهیٍ ،احذتجشیض ،تجشیض-ایشاى
 - 3گشٍُ حبلت جبهذ ،داًطکذُ فیضیک،داًطگبُ تجشیض ،تجشیض-ایشاى
*ًَ -یسٌذُ هسئَل همبلِmehdi55@ymail.com :
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پیشگفتار
ثبتَجِ ثِ پیطشفتّبی سٍص افضٍى ػلن ٍ استفبدُ اص فٌبٍسیّبی
جذیذ دس غٌؼت ,فیضیک پالسوب یکی اص ضبخِّبی فیضیک است کِ
کبسثشدّبی ٍسیؼی دسغٌؼت ًَیي ثِ خَد اختػبظ دادُ است.
ثبتَجِ ثِ کبسثشدّبی گستشدُ هطؼلّبی پالسوبیی دس غٌؼت ،دس
ایي همبلِ هَسد ثشسسی ٍ تحمیك لشاس هیگیشد .استفبدُ اص هطؼل
پالسوبیی جْت الیِ ًطبًی هیثبضذ کِ ثِ اسپشی پالسوب یب جت
پالسوب هطَْس است] .[1دس سبل  1910اٍلیي دستگبُ اسپشی
حشاستی سبختِ ضذّ ٍ .وچٌیي دس سبل  1975اٍلیي هطؼلّبی
اسپشی پالسوب سبختِ ضذُ است.
دس سٍش پالسوب اسپشی کِ دس دِّ  1970تَسؼِ یبفت اص یک
جت پالسوب ثب دهبی ثبال استفبدُ هیضَد .جت پالسوب اص طشیك
تخلیِ الکتشیکی ایجبد ضذُ ٍ هیتَاًذ دهبیی ثیص اص  15000دسجِ
کلَیي داضتِ ثبضذ] .[ 2ثِ ٍاسطِ ّویي دهبی ثبال هیتَاى هَاد
همبٍم ٍ ًسَص اص لجیل اکسیذّب ،هَلیجذى ٍ تٌگستي سا ًیض اسپشی
کشد.
دس ایي سٍش اًَاع هختلف پَدس هَاد پیطشفتِ (سشاهیکی،
سشهتی ،ثیي فلضی ٍ  )...دس دسجِ حشاست ثیي  10تب ّ 20ضاس دسجِ
سبًتیگشاد رٍة ٍ تَسط گبص حبهل ثِ طَس یکٌَاخت ثش سطح لطؼِ
پبضیذُ هیضًَذ ،ثب ایي حبل سطح لطؼِ چٌذاى گشم ٍ دچبس
تٌصّبی گشهبیی ًویضَد]. [3ثِ ایي تشتیت سطحی ثب پَضص
یکٌَاخت ٍ داسای چسجٌذگی ٍ کیفیت ثسیبس ػبلی ایجبد خَاّذ ضذ
ٍ همبٍهت لطؼِ سا دس ثشاثش ػَاهل فشسَدگی هحیطی چٌذیي ثشاثش
افضایص خَاّذ داد .اص هضایبی ایي سٍش ،هحذٍدُ ٍسیغ پَضصّبی
لبثل اػوبل ٍ ّوچٌیي کیفیت ثسیبسخَة ایي پَضصّب پس اص
پبضص هیثبضذ].[4

دس فشآیٌذ پالسوب اسپشی هبدُای کِ ثبیذ ًطبًذُ ضَد ٍاسد جت
پالسوب هیضَد ٍ اص یک هطؼل پالسوبیی خبسج هیضَد .دس ایي
فشایٌذ ،هَاد اٍلیِ ًخست ثِ ضکل پَدس ٍ ثِ ٍسیلِی سٍشّبی
حشاستی یب اًفجبسی ثِ رسات هزاة یب ًیوِ هزاة تجذیل هیضَد.
سپس ایي رسات پس اص پبضص ثش سٍی سطح هَسد ًظش چسجیذُ ٍ
ثِ ایي تشتیت ،پَضص سطحی ثِ غَست الیِّبیی ثش سٍی ّن
تطکیل هیگشدد .اص ایي سٍش پَضص دّی جْت تمَ یت ٍ افضایص
همبٍهت سطح دس ثشاثش خَسدگی ،سبیص ٍ ّوچٌیي ایجبد ػبیك
حشاستی استفبدُ هیضَد.
خَاظ هْن یک پَضص ػجبستٌذ اص ضخبهت ،صثشی ٍ هیضاى
تخلخل ٍاثستگی صیبدی ثِ ضشایط فشایٌذ پَضص دّی داسًذ .رسُ
ٌّگبم ثشخَسد ثب سطح هیتَاًذ هزاة ً ،یوِ هزاة ٍ یب جبهذ ثبضذ؛
ثٌبثشایي کیفیت پَضص حبغل ثِ دیٌبهیک ثشخَسد ایي رسُ ثب سطح
ٍ هیضاى پخص ضذى آى ثستگی داسد .ایي سٍش غبلجبً ثشای ایجبد
پَضص سٍی هَاد سبختبسی ثِ کبس هیسٍدّ .وچٌیي ایي پَضصّب
دس همبثل دهبی صیبد ،خَسدگی ٍ فشسبیص همبٍهت صیبدی اص خَد
ًطبى هی دٌّذ.
دسایي پظٍّص ّذف ،الیِ ًطبًی لطؼبت ثب پَدس آاٍهیٌیَم ٍ
آلَهیٌب( اکسیذآلَهیٌیَم ) ثب استفبدُ اص هطؼل پالسوبیی ثِ سٍش
اسپشی پالسوبیی هیثبضذ .ضکل (ً )1وبیی اص سٍش اسپشی
پالسوبیی سا ًطبى هیدّذ ] . [6ٍ5هطبلؼِ الیِّبی ًطبًذُ ضذُ ثب
ایي سٍش ،تطکیل سبختبسّبی ًبًَئی سا ًطبى هیدّذ [.]7
ّوچٌیي تطکیل پَضصّبیی ثب داًِّبی هیکشًٍی ٍ صیش هیکشًٍی
تَسط پبٍلَفسکی [ ]8گضاسش گشدیذُ است.

شکل-9اليٍ وشاوی بااسپری پالسمايی
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پالسوب دس داخل هطؼل تَلیذ هیضَد ٍ جشیبى سشیغ گبص کبسی
آى سا اص داخل هطؼل ثِ ثیشٍى ّذایت هیًوبیذ .دهبی چٌیي
پالسوبیی تب  10000دسجِ کلَیي هیسسذ .لزا دٍس هحفظِ تَلیذ
پالسوب ثب آة خٌک هیضَد .دس هسیش خشٍجی پالسوب ،پَدسی کِ
هیخَاّین اسپشی ضَد سا ٍاسد پالسوب هیًوبیین .ایي پَدس دس
داخل پالسوب ثِ دهبی ثبال سسیذُ ٍ ثش سٍی لطؼِ کبس هی ًطیٌذ.
هطؼلٍ ،سیلِای لبثل حول است ٍ لطؼِ کبس دس داخل هحفظِ
پالسوب ًویثبضذ ٍ فطبس هحیط اطشاف ًیض ّوبى فطبس اتوسفش است.
لزا ایي ٍسیلِ اخیشا ثسیبس هَسد تَجِ لشاس گشفتِ ٍ دس ثسیبسی اص
هَاسد هَسد استفبدُ لشاس هیگیشد.
دستگاه تجربی
دستگبُ اسپشی پالسوبیی هَسد استفبدُ دس ایي پشٍطُ لجال ثب
تَجِ ثِ اًجبم طشح تحمیمبتی ثشای داًطگبُ آصاد ٍاحذ تجشیض تَسط
ًَیسٌذگبى ایي همبلِ طشاحی ٍ سبخت گشدیذُ است ٍاص لسوتّبی
صیش تطکیل ضذُ است:
 -1هطؼل پالسوبیی  :ضبهل هٌجغ تغزیِ هَسد ًیبص ثشای تَلیذ جت
پالسوب ثب دهبی کبفی ثشای الیِ ًطبًی هیثبضذ .ایي هٌجغ هیتَاًذ
ٍلتبط هٌبست (ٍ 60-50لت ) ثب جشیبى  60-65آهپش سا تبهیي ًوبیذ.

سبیش لسوتّبی هْن دیگش ػجبستٌذ اص لطؼبت داخلی ّذهطؼل –
الکتشٍدًبصل – پبًل کٌتشل ٍضجکِ آة ثشای خٌک کشدى؛
ٍ -2یجشُ ٍ هخضى تغزیِ پَدس؛
 -3گیشُ ًگِ داسًذُ لبثل تٌظین ًوًَِ.
هٌجغ تغزیِ ایي هطؼل اص ًَع سَیچیٌگ ثب تَاى ضص کیلٍَات
هی ثبضذٍ .لتبط خشٍجی تشکیجی اص پٌجبُ ٍلتی ّوشاُ ثب ٍلتبط
هتٌبٍة ثب فشکبًس دٍ کیلَ ّشتض ثب داهٌِ ٍ500لتی است .همذاس
فطبس گبص ٍسٍدی ثِ سیستن حذالل ثبیذ پٌج ثبس ثبضذ .دس ٍسٍدی
دستگبُ یک سگالتَس تؼجیِ ضذُ است کِ ایي فطبس سا اص ثبالی پٌج
ثبس ثِ چْبس ثبس کِ همذاس آى ثبثت ثبضذ تجذیل هیًوبیذ.
دسضکل()2تجْیضات سشًبصل دستگبُ اسپشی پالسوبی هَسد استفبدُ
ًطبى دادُ ضذُ است.
مراحل کار
دس اثتذای کبس پبیِّب کِ اص جٌس استیل ًسَص ثِ اثؼبد2*2
سبًتیوتش هیثبضٌذ ،کبهال تویض ضذُ ٍ ثِ تشتیت ثشٍی گیشُ ًػت
گشدیذ .سیستن آة خٌک کٌٌذُ ٍ هطؼل پالسوبیی ساُ اًذاصی ٍ
گبص ٍسٍدی ثب فطبس 4ثبس تٌظین ضذٍ .یجشُ هحتَی پَدس هػشفی
ضشٍع ثِ کبس کشد.

شکل -2تجُیسات سروازل دستگاٌ اسپری پالسما
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ثب سٍضي کشدى هطؼل پالسوبیی ٍ سیضش پَدس هَاد اص هخضى
ًگْذاسی پَدس کِ ثب حشکت ٍیجشاتَس کٌتشل هیضَد ،پَدس تَسط
ضؼلِ پالسوبیی رٍة ضذُ ٍ ثِ ٍسیلِ جت پالسوب حول ٍ سٍی
هطؼل سَاس ٍ ثشسٍی صیشالیِ( پبیِ اغلی ) کِ اص جٌس فَالد صًگ
ًضى ثَد اًتمبل هییبثذ .دسضکل (ً )3حَُ تَلیذ ًوًَِّب ًطبى دادُ
ضذُ است .پس اص تَلیذ ًوًَِ ،لطؼِ استیل ًسَص الیِ ًطبًی ضذُ
اص گیشُ ًگْذاسًذُ جذا ٍ دس هحلی جْت خٌک ضذى لشاس هیگیشد
ٍ لطؼِ دیگش پس اص تویض کشدى ثشٍی پبیِ ًگْذاسًذُ ًػت
هیگشدد .پَدس هَسد ًظش داخل هخضى هحتَی پَدس تخلیِ سیختِ
ضذُ ٍ ًیض ثشای تغییش گبص هػشفی طجك سًٍذ آصهبیص ،هخضى
هحتَی گبص اص دستگبُ جذا ٍهخضى گبص هَسد ًظش ثِ دستگبُ اسپشی
پالسوبیی ًػت ٍ فطبس گبص ٍسٍدی سٍی 4ثبس تَسط سگالتَس هَجَد
دس دستگبُ تٌظین هیگشدد .ثب تکشاس سًٍذ آصهبیص سِ ػذد ًوًَِ
تَلیذ گشدیذ.
گبصّبی هَسد هػشف دس هطؼل پالسوبیی گبص ًیتشٍطى ٍاکسیظى
است.

پَدسّبی آلَهیٌب ٍآلَهیٌیَم دس ًوًَِّبی هختلف هَسد استفبدُ
لشاس گشفتٌذ .
تغییش گبص هطؼل پالسوبیی ٍ پَدس هػشفی الیِ ًطبًی دس سِ هشحلِ
اًجبم پزیشفت ٍ سِ ًوًَِ تَلیذ ٍ آهبدُ گشدیذًذ. .
ًوًَِ اٍل  :الیِ ًطبًی ثب استفبدُ اص گبص ًیتشٍطى ٍ پَدس آلَهیٌب؛
ًوًَِ دٍم :الیِ ًطبًی ثب استفبدُ اص گبص اکسیظى ٍ پَدس آلَهیٌب؛
ًوًَِ سَم  :الیِ ًطبًی ثب استفبدُ اص گبص اکسیظى ٍ پَدس آلَهیٌیَم.

پس اص اًجبم هشاحل ٍ تَلیذ لطؼبت الیِ ًطبًی ضذُ ًوًَِّب
تحت آصهبیص آًبلیض ٍ XRDهیکشٍسکَح الکتشًٍی لشاس گشفتٌذ
کِ ًتبیج آىّب دس ثخص ثؼذی آٍسدُ ضذُ است..

شکل - 3تصًيرتًلیدومًوٍ
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نتیجه گیری
ثب همبیسِ طیفّبی ایجبد ضذُ دس ًوًَِّبی هختلف ثب
طیفّبی ضبخع ًتبیج ریل حبغل هیگشدد.
طیفّبی ایجبدی ًوًَِ 1دس ًوَداس ضکلٍ4جَد آلَهیٌب دس
سطح هَسد ثشسسی سا ًطبى هیدّذ ٍ دس ًوَداس ضکل ً 5یض
طیفّبی ٍجَد آلَهیٌب هطخع است؛ اهب دس ًوَداس ضکل6
طیفّبیی اص ٍجَد آلَهیٌیَم ثِ ّوشاُ آلَهیٌب ٍجَدداسد.
ثِ طَس خالغِ ایي گًَِ اص ًوَداسّبی طیفّبی پشاش
پشتَایکس( ) XRDهیتَاى ًتیجِ گشفت کِ :
ًوًَِ اٍل :داسای طیفّبیی اص آلَهیٌب؛
ًوًَِ دٍم :داسای طیفّبیی اص آلَهیٌب؛
ًوًَِ سَم :داسای طیفّبیی اص آلَهیٌب ٍ آلَهیٌیَم.
الجتِ ثبیذ تَجِ داضت دسًوًَِ ً2سجت ثِ ًوًَِ 1طیفّبی
آلَهیٌب هطَْدتش است کِ ًطبى دٌّذُ ثشتشی گبص هػشفی اکسیظى
ثِ ًیتشٍطى دس ایي آصهبیص هیثبضذ؛ یؼٌی ثب استفبدُ اص گبص اکسیظى
دس هطؼل پالسوبیی ثبصدُ الیِ ًطبًی آلَهیٌب ثشٍی استیل ًسَص

افضایص ثیصتشی یبفتِ است .ثشای تْیِ ًوًَِ  2گبص هَسد استفبدُ
دس هطؼل پالسوبیی اص گبص ًیتشٍطى دس تَلیذ ًوًَِ 1ثِ گبص اکسیظى
تغییش یبفتّ .وبى گًَِ کِ اضبسُ گشدیذ ٍ دس ًوَداس طیفّب دس
ضکل ً 5سجت ثِ ضکل 4هطخع است ،دس ًوًَِ دٍم ثِ دلیل
ثبصدّی هٌبست ٍ ایجبد دهبی ثیصتش ٍ رٍة ثْتش ،طیف ٍجَد
آلَهیٌب ضبخعتش است.
ثب ثشسسی ًوَداس طیف  XRDضکل  6هشثَط ثِ ًوًَِ 3
طیفّبی آلَهیٌیَم ٍ آلَهیٌب ّش دٍ هطبّذُ هیضَد.
ثب تَجِ ثِ استفبدُ اص پَدس فلض آلَهیٌیَم ٍ کبسثشد گبص اکسیظى
دس هطؼل پالسوبیی ٍ تَلیذ ًوًَِ سَم ٍ ًتبیج حبغلِ ثِ ایي ًکتِ
هیتَاى دست یبفت کِ هبدُ آلَهیٌب یک اکسیذ غیش فلضی است ٍ
خَاظ کبهال هتفبٍتی ثب فلض آلَهیٌیَم اص لحبظ دهبی رٍة ،خَاظ
فیضیکی ٍ ضیویبیی داسا هیثبضذ .دس ایي آصهبیص ،تَلیذ ٍ الیِ
ًطبًی ضذ ٍ دس ًْبیت کبهپَصیتی اص آلَهٌیَم ٍ آلَهیٌب ثِ ٍجَد
آهذ .ایي هسئلِ ًطبى دٌّذُ ایي هَضَع هیثبضذ کِ همذاسی اص
پَدس آلَهیٌیَم هَسد استفبدُ رٍة ٍ اکسیذ گشدیذُ ٍ ثِ آلَهیٌب
(اکسیذآلَهیٌیَم) تجذیل ضذُ است ٍ هب ثمی الیِ ًطبًی ضذُ فمط
رٍة گشدیذُ ٍ ثب اًتمبل اسپشی پالسوبیی ثشٍی استیل ًسَص ًطستِ
است.

شکل - 4طیف آلًمیىا ومًوٍ9تًلیدبا گازویتريشن
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شکل -5طیف آلًمیىا ومًوٍ 2تًلیدبا گاز اکسیصن

شکل -6طیفَای آلًمیىايآلًمیىیًم ومًوٍ 3تًلید با گازاکسیصن
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دس تػبٍیش هیکشٍسکَح الکتشًٍی  SEMکِ اص ًوًَِّبی
تَلیذی حبغل گشدیذُ ،رسات آلَهیٌب دس حذٍد ًبًَهتش هطخع
ضذُ است .دس تػَیش  SEMهشثَط ثِ ًوًَِ سَم رسات آلَهیٌب ٍ
رساتی اص آلَهیٌیَم ثِ غَست هیلِای هطخع ّستٌذ کِ ایي
هیلِای ثَدى تطکیل کبهپَصیتی اص هَاد سا تبییذ هیکٌذ .طیفّبی
پشاش پشتَ ایکس (ً ) XRDوًَِّبی الیِ ًطبًذُ ضذُ تَسط
دستگبُ اضؼِ  Xداًطکذُ فیضیک داًطگبُ تجشیض گشفتِ ضذُاًذ.
همبیسِ ایي طیفّب ثب طیفّبی استبًذاسد  Al2O3-αتطکیل
فیلنّبیی اص ایي تشکیجبت سا سٍی صیش الیِ استیل ًسَص تبییذ
هیکٌٌذ.
دس ضکل  ، 4طیفّبی ً XRDوًَِ  ٍ 1دس ضکل 5طیفّبی
هشثَط ثِ ًوًَِ  ٍ 2دس ضکل  6طیفّبی هشثَط ثِ ًوًَِ 3دایش
ثش تطکیل  Al2O3دادُ ضذُاًذ .هَسفَلَطی سطح ًوًَِّبی پبضص
ضذُ ( اسپشی ضذُ ) ثِ ٍسیلِ هیکشٍسکَح الکتشًٍی سٍثطی
( )SEMداًطگبُ تجشیض (هذل  ) Mira 3 TESCANهطخع
گشدیذُاًذ .ضکلّبی  8 ٍ 7ػکسّبی هیکشٍسکَح الکتشًٍی
سٍثطی الیِ آلَهیٌب کِ تَسط جتّبی پالسوبی ًیتشٍطى ٍ اکسیظى
تْیِ ضذُاًذ سا ًطبى هیدٌّذّ .وچٌیي هالحظِ هیضَد کِ دس
حبلت استفبدُ اص اکسیظى ٍ فلض آلَهیٌیَم ( ثجبی پَدس آلَهیٌب ٍ
ًیتشٍطى ) ًتیجِ لبثل تَجِ است ٍ آى تطکیل کبهپَصیت آلَهیٌب-
آلَهیٌیَم هیثبضذّ .وچٌیي هَثش ثَدى پالسوبی اکسیظًی ًسجت
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ثِ پالسوبی ًیتشٍطًی دس الیِ ًطبًی آلَهیٌب اص پَدس فلض آلَهیٌیَم،
ًیض اص ًتبیج تػبٍیش  XRD ٍ SEMهطَْد هیثبضذ .دس هَسد
ًوًَِ ضوبسُ ً 3تبیج ًطبى هیدّذ کِ الیِ آلَهیٌب کِ یک هبدُ غیش
فلضی ثب خَاظ فیضیکی ٍ ضیویبیی هتفبٍت اص آلَهیٌیَم فلضی است،
سٍی صیش الیِ تطکیل هیضَد .تطکیل کبهپَصیت Al2O3 – Al
(سشاهیک – فلض ) ًبضی اص ایي هَضَع است کِ پَضصّبی سطح اص
رساتی تطکیل هیضًَذ کِ یب کبهال اکسیذ ضذُاًذ ٍ یب ثِ طَس
جضیی رٍة ضذُ اًذ.
دس ضکل ، 8ضکل هیلِ گًَِ ( هشثَط ثِ ًوًَِ ً )3طبًِای اص
تطکیل ًَػی کبهپَصیت هیثبضذ .دس آصهبیصّبی هب هیبًگیي لطش
رسات ًبًَ آلَهیٌب حذٍد  nm79ثَد .ثِ ػالٍُ ًتبیج ًطبى دادُاًذ کِ
دس حبلت استفبدُ اص تػبٍیش هیکشٍسکَح الکتشًٍی ،اضکبل غیش
هٌظوی ثب اثؼبد گًَبگَى ( ٍ ) nm100-10جَد داسدّ .وچٌیي
تطکیل کالستشّبیی اص ایي هَلکَلّب ثب اثؼبد ً nm50-5یض
هیتَاًذ تطخیع دادُ ضَد.
ثِ ػٌَاى ًوًَِ تَصیغ اثؼبد داًِّب ٍ لطؼبت ثشٍی استیل دس
ضکلً 9طبى دادُ ضذُ است .ثب ثشسسی ًوَداس ضکل  9ثِ ایي ًکتِ
هیتَاى دست یبفت کِ تَصیغ داًِ ثٌذی رسات الیِ ًطبًی ثب ایي
سٍش ثیصتش دس هحذٍدُ 70تب ً90بًَهتش هیثبضذ.

شکل -7تصًير  SEMمربًط بٍ ومًوٍ اليٍ وشاوی شدٌ با آلًمیىا
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شکل - 8تصًير  SEMمربًط بٍ ومًوٍ اليٍ وشاوی شدٌ با آلًمیىا يآلًمیىیًم

شکل -9تًزيع ابعاد داوٍَا ي قطعات تشکیل يافتٍ ريی استیل وسًزمربًط بٍ اليٍ وشاوی باآلًمیىا
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ثذیي ٍسیلِ اص اداسُ پظٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ
تجشیض کِ دس تحمك ایي کبس پظٍّطی هب سا هسبػذت ٍ پطتیجبًی
. سپبسگضاسی هیکٌین،کشدُاًذ
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