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فلزي ساخته شده با استفاده از فیالمان هاي -رشد نانولوله هاي کربنی بر بستر الیه کاتالیستی کربنی

 روش نشست بخار شیمیایی فیالمان گرم بهمختلف 
  محمد، اکبرزاده پاشا

 بابلسر،  مازندران هدانشگا حالت جامد، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

 چکیده
فلزي روي زیرالیه هاي -کروم الیه هاي نازك کاتالیستی کربنی-کروم و نیکل-ت بخار شیمیایی فیالمان گرم و دو سیم فلزي آهنبا استفاده از یک سیستم نشس

جزیه گاز مایع سوختی در دماي تی بوسیله تسیلیکونی نشانده شده و الیه هاي مذکور براي رشد نانولوله هاي کربنی در یک دستگاه نشست بخار شیمیایی حرار
ᵒC825  رامان آنالیز بکار گرفته شدند. براي بررسی نانومواد ساخته شده از طیف سنجی فوتوالکترونی اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوري و

 ان دیگر برخوردار است.فیالمکروم از فعالیت کاتالیستی بسیار بهتري در مقایسه با -. مشخص گردید که الیه نشانده شده با استفاده از فیالمان آهنشد استفاده
 

Growth of Carbon Nanotubes over Metal-Carbon Catalytic Substrate Using Different 
Kinds of metallic Filaments by Hot Filament CVD 

ِAkbarzadehPasha,  Mohammad 
 Department of Solid State Physics, Faculty of Basic Science, University of Mazandaran, Babolsar 

. 
Abstract 

 
Carbon-Metallic thin films were deposited on Si wafers by Hot Filament CVD(HFCVD) using two kinds of 
metallic wire: Fe-Cr and Ni-Cr. These layers were applied as catalyst to produce Carbon Nanotubes(CNTs) 
from decomposition of Liquid Petroleum Gas(LPG) at 825ᵒC by Thermal CVD(TCVD). The produced 
nanomaterials were characterized by XPS, SEM, TEM and Raman spectroscopy. It was found that the carbon-
metallic layer deposited by Fe-Cr wire has very better catalytic activity in comparison with Ni-Cr filament.  
  

 دمهقم
مطالعه در زمینه پارامترهاي مرتبط با کاتالیست از قبیل نوع  

روش تهیه آن و انتخاب زیرالیه براي نگهداري بستر  کاتالیست،
کاتالیستی همواره مورد توجه محققین فعال در حوزه رشد نانولوله 

این عوامل بر مورفولوژي، ابعاد،  .]2و1[تهاي کربنی بوده اس
له ها موثرند. روش هاي فیزیکی و کیفیت و مد رشد نانولو

ژل، تبخیر حرارتی، -شیمیایی متنوعی از قبیل: همرسوبی، سل
براي ساخت  و...اسپاترینگ ، تبخیر بوسیله باریکه الکترونی

در این مطالعه از روش نشست  .]2[دکاتالیست گزارش شده ان
براي تهیه پایه کاتالیستی  (HFCVD)بخار شیمیایی فیالمان گرم

ه شده است. گرچه این روش یک روش استاندارد براي استفاد
براي ساخت بستر کاتالیستی  تولید الیه هاي شبه الماسی است،

بسیار کم مورد توجه بوده است. در نسخه معمول این روش جنس 
فیالمان از ماده اي مانند تنگستن انتخاب میشود تا هم درجه 

این درجه حرارت حرارت باالیی را ایجاد و تحمل نماید و هم در 
باال تبخیر سطحی نداشته یا با گازهاي محیط واکنش ندهد. در 

در  ، یک سیم فلزي غیرتنگستنی است کهمطالعه حاضر، فیالمان
حضور گاز متان گرم میشود. نتایج ما نشان میدهد که در این 
حالت، الیه نازکی که روي زیرالیه سیلیکونی می نشیند یک الیه 

ذرات فلزي آن از فیالمان برخاسته اند.  فلزي است که-کربنی
بعبارت دیگر فیالمان عالوه بر تولید گرماي الزم براي شکست 

فلزي،  -متان، خود نیز در واکنش ها شرکت میکند. این الیه کربنی
بعنوان پایه کاتالیستی براي رشد نانولوله هاي کربنی در یک سیستم 

 از مایع سوختنینشست بخار شیمیایی حرارتی با استفاده از گ
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(LPG)در این مقاله به  .]3[بعنوان منبع کربنی بکار برده شد
فلزي  -اثر جنس فیالمان بر فعالیت الیه کاتالیستی کربنیبررسی 

 پرداخته میشود.

  شرح آزمایش
ي تهیه الیه از یک سیستم نشست بخار شیمیایی فیالمان گرم برا

را نشان می آن نمایش طرحواره 1شکلکه کاتالیستی استفاده شد 
سانتیمتر از یک سیم  60 گردیددهد. آنچه بعنوان فیالمان استفاده 

کروم و بار دیگر از جنس -فلزي است که یکبار از جنس آهن
کروم عبارتست -. ترکیب اصلی سیم آهنشد نیکل کروم انتخاب

-آلومینیوم و ترکیب سیم نیکل ٪12کروم و  ٪25آهن،  ٪60از 
-% کروم است. فیالمان آهن20ل و % نیک80کروم نیز بصورت 

اهم بر متر و  16ر. میلیمتر و مقاومت الکتریکی 3کروم داراي قطر 
اهم بر  18ر. میلیمتر و مقاومت 27کروم داراي قطر -فیالمان نیکل

مترند. ویفرهاي سیلیکونی پس از شستشو با استن و اتانول ، به 
کنش تا خالء میشوند. بعد از تخلیه محفظه واداخل دستگاه منتقل 

تور جریانی از گاز متان وارد محفظه شده و منبع قدرت  2-10
دقیقه در  5تور و بمدت  1شود. الیه نشانی در فشار کار  میروشن 

ثابت است، انجام میشود.  C°1050حالیکه دماي فیالمان در 
هاي کاتالیستی بدست آمده  هاي کربنی، الیه بمنظور رشد نانولوله

وارد سیستم نشست بخار شیمیایی اگانه جد در مرحله فوق 
 عبارتست از یک محفظه واکنشاین سیستم  در شوند. می حرارتی

شاري از .  mm 38و قطر داخلی  cm60بطول  افقی لوله کوارتز
 C° 825در دماي   sccm 80بمیزان  (LPG)گاز مایع سوختنی 

 گاز شود. هاي کاتالیستی عبور داده می دقیقه از روي الیه 15بمدت 
LPG بوتان 54: پروپان است هاي زیر از هیدروکربن مخلوطی ، %

ها، گاز  %. بعد از اتمام زمان رشد نانولوله1% و پنتان 45
سرد  محصوالت بدست آمده در اتمسفر آرگنی  و هیدروکربنی قطع

ها  هاي کاتالیستی و نانولوله مورفولوژي الیهشوند. براي بررسی می
 SEM, Philips, XL30(وبشی از میکروسکوپ الکترونی ر

microscope (سطح الیه  استفاده گردید. ترکیب شیمیایی
مطالعه  )XPS(ایکس  کاتالیستی با طیف سنجی فوتوالکترونی اشعه

مجهز به   ESCA/AESاین طیف سنجی در یک سیستم  شد.
 CHA, Specs model EA10) مرکز نیمکروي  آنالیزر هم

plus).انجام شد 

Power supply

Methane flow

Metallic filament

Si substrate

To vacuum pump 
 HFCVDطرحواره سیستم  : نمایش1شکل

ر. است. براي تحریک eV1 دقت اندازه گیري انرژي پیوندي 
بکار  1486رeV 6) با انرژي Al Kαایکس ( فوتوالکترون ها، اشعه

رفت. مقیاس محور انرژي پیوندي، بوسیله انرژي پیوندي کربن 
)eV 8کالیبره شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی 284ر (

امکان  )TEM, Philips, CM200-FEG 200KV(عبوري 
هاي آنها  ها و میزان نظم دیواره مشاهده ساختار داخلی نانولوله

ها  سنجش نظم کریستالی و مقایسه کیفیت نانولوله بدست آمد. براي
 Thermo Nicolet Almega Dispersiveنگاري رامان   از طیف

Micro-Raman Spectrometer, λ= 532 nm) (ستفاده  ا
 .گردید

 نتایج و بحث
هاي کاتالیسـتی رشـدیافته در سیسـتم     الیه  XPSآنالیز  2شکل     

HFCVD کـروم را نشـان   -کروم و نیکل-توسط فیالمان هاي آهن
در انـرژي هـاي     Crو C, O هـاي  پیـک  طیـف هر دو دهد. در  می

بـا   شـده   الیه نشـانده  XPSدر طیف  پیوندي مختلف دیده میشوند.
در طیـف الیـه    دیده میشود ولـی  نیز Feپیک کروم  -آهن فیالمان

نیسـت گرچـه    Niاثري از پیک فوتـوالکترونی   کروم-فیالمان نیکل
شود ( این را اسکن با تفکیـک   سیگنال الکترون اوژه آن مشاهده می

ــه ســیگنال   ــوط ب ــدي مرب ــرژي پیون ــه ان ــاالي ناحی ــاي اصــلی  ب ه
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اول  یج در وهلـه ایـن نتـا   .کنـد)  فوتوالکترونی این فلز نیز تأیید می
 فیالمان الیه نشانی قابل انجام هر دواستفاده از  نشان میدهد که با

 
 
 
 
 
 
 

فیالمان  (a)کلی از الیه کاتالیستی نشانده شده بوسیله  XPS: طیف 2شکل
 کروم-فیالمان نیکل (b)کروم و -آهن

فلــزي تشــکیل شــده روي ســطح زیرالیــه  -اســت و الیــه کربنــی
میشـود. فلـز غالـب در ترکیـب      سیلیکونی به ذرات فیالمانی آغشته

بمقـدار   Ni بـوده و  Cr کـروم -فیالمـان نیکـل  بدست آمده از  الیه
اي  اي که پیک فوتوالکترونی قابل مشاهده است بگونه اندکی نشسته 

هــاي  غلظــت عناصــري را کــه در بســتر الیــه 1. جــدولدهــد نمــی
-کـروم و آهـن  -هـاي نیکـل   کاتالیستی نشانده شده بوسیله فیالمان

 ور دارند نشان میدهد.کروم حض
الیه هاي کاتالیستی نشانده شده بوسیله  غلظت نسبی عناصر سطحی :1جدول

 فیالمانهاي مختلف

نوع  درصد تخمینی غلظت عناصر
 Fe Ni Cr O C فیالمان

8/10 - 7/11 4/51 1/26 Fe-Cr 

 Ni-Cr 61 35 4 بسیار کم -

ه بوسـیله دو  شـد  هاي کاتالیستی نشـانده  الیه  XPS از مقایسه طیف
الـف) آلـودگی کربنـی در     نوع فیالمان نکات زیر معلوم می شـود: 

ب)  کـروم شـدیدتر اسـت.    -با فیالمان نیکل شده  سطح الیه نشانده
شـده   فلزي نشانده -میزان ذرات فلزي موجود در ترکیب الیه کربنی

ج) نسبت فلـزات غیـر کرومـی     کروم کمتر است. -با فیالمان نیکل 
یه اختالف فاحشی دارد. در ترکیب الیه کاتالیسـتی  در ترکیب دو ال

کروم، فلزات آهـن و کـروم بـا نسـبت      -با فیالمان آهن شده  نشانده
تقریباً برابر حضور دارند در حالیکه در مورد الیـه بدسـت آمـده از    

ایـن   کـروم، نسـبت نیکـل بـه کـروم انـدك اسـت.        -فیالمان نیکل
الیـه نشـانی بـا فیالمـان     ها نشان میدهد که در شرایط مشابه  تفاوت

تر، میزان انتقـال ذرات فیالمـان بـه بسـتر الیـه و       کروم موفق -آهن
کروم بیشتر اسـت و طبعـا انتظـار     -غناي فلزي آن از فیالمان نیکل

 -میرود که فعالیت کاتالیستی الیـه بدسـت آمـده از فیالمـان نیکـل     
ــن  ــان آه ــر از فیالم ــروم کمت ــه   -ک ــد. مضــافا از تجزی ــروم باش ک

بــه دو پیــک متمــایز متنــاظر بــا  Cr2pمــدار  -یــدگی اســپینواجفت
بـراي الیـه    ) 3اکسـیدي (شـکل   هاي پیوندي کروم فلزي و  انرژي

 :کروم بدست می آید -رشدیافته از فیالمان نیکل
. این نسبت در مـورد الیـه حاصـل از فیالمـان       = 0Cr/Cr-Oر3 

رکیـب  موجود در ت Crو این یعنی  0ر53کروم برابر است با  -آهن
 -موجود در ترکیب الیه تولید شده از فیالمان نیکـل  Crاین الیه از 
 تر و نتیجتا از نظر کاتالیستی فعالتر است. کروم فلزي

 

 
 
 
 
 
 
 

بدست آمده از  Cr2pهاي  با تفکیک باال از واجفتیدگی XPS: طیف 3شکل
 ومکر-نیکل (b)کروم و-آهن (a) فیالمان هاي کاتالیستی تولید شده توسط الیه

 هـاي  هـاي کربنـی منبعـث از الیـه     نانولولـه  SEMتصاویر  4شکل
فیالمان را نشان میدهد که تحت شـار   دو کاتالیستی بدست آمده از

LPG  و در دماي°C 825 ي برآمـده از  هـا  اند. نانولولـه  رشد کرده
در مقایســه بــا کــروم -نیکــلمربــوط بــه فیالمــان الیــه کاالیســتی 

به توسـط الیـه کاتالیسـتی فیالمـان     هایی که در شرایط مشا نانولوله
کمتـر،   بسـیار  انـد داراي چگـالی سـطحی    کرومی ایجاد شده -آهن

طول کوتاهتر و قطر بیشترند که این کامال در تطابق بـا یافتـه هـاي    
نکتـه   اسـت.  قبلی ما در ارتباط با فعالیـت کاتالیسـتی ایـن دو الیـه    

یسـتی   درخور توجه دیگر آنست که علیرغم آنکـه الیـه هـاي کاتال   

570575580585590595
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فلـزي انـد همچنـان    -ایجاد شده فلزي خالص نیستند بلکه کربنـی 
توانایی رشد نانولوله هاي کربنی را دارند. این میتواند نتیجه جالـب  
 توجهی باشد زیرا تصور غالب آنست که کاتالیستهاي موثر در رشد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لیستی نانولوله هاي کربنی رشد یافته روي الیه کاتا SEM: تصاویر 4شکل
 کروم-نیکل (b)کروم و -آهن (a)نشانده شده بوسیله فیالمان 

نانولوله ها باید از جنس فلزي خالص(فلزات واسط از قبیل آهن، 
و  ]2[نیکل، کبالت، کروم، پاالدیم و...) یا بعضا اکسید فلزي باشند

آلودگی کربنی ما در اینجا نشان داده ایم که یک الیه فلزي داراي 
واند براي رشد نانولوله ها فعالیت کانالیستی موثري میت ، نیزباال

آزمایشات ما نشان میدهد که پخت الیه هاي کاتالیستی  داشته باشد.
نیم ساعت فعالیت  بمدت C600°تحت شار آرگن و دماي مذکور 

کاتالیستی آنها را بشدت افزایش میدهد(بدلیل ایجاد توزیع 
تر شدن الیه ها و  یکنواخت تر و ریزتر ذرات کاتالیستی، فلزي

کاهش آلودگی کربنی) که در اینجا براي رعایت اختصار از ارائه 
از نانولوله هاي بدست آمده آنالیز  اسناد مربوط صرفنظر میشود.

 TEMتصویر  5شکل. نیز بعمل آمد TEMرامان و تصویربرداري 
-فیالمان آهن بدست آمده از نوعی نانولوله هاي منبعث از الیه

ن میدهد که ثابت میکند مورفولوژیهاي رشته مانند کروم را نشا
توخالی و داراي ساختار لوله  SEMکربنی دیده شده در تصاویر 

شکلند. بعضا در درون این لوله ها نقاط سیاهی دیده  اي
که مبین ذرات  )5(رجوع کنید به فلش هاي سفید در شکلمیشوند

 کاتالیستی گیر افتاده در داخل آنها هستند.

 
 از نانولوله هاي رشدیافته TEM: تصویر نوعی 5شکل

         نتیجه گیري
با بکارگیري روش نشست بخار شیمیایی فیالمان گرم واستفاده      

الیه هاي  بعنوان فیالمان کروم-روم و نیکلک-از دو سیم آهن
این الیه ند. فلزي روي زیرالیه هاي سیلیکونی نشانده شد-کربنی

نشست  رشد نانولوله هاي کربنی بروشالیست الزم براي کاتها 
مشخص کرد  XPSرا فرهم کردند. آنالیز  بخار شیمیایی حرارتی

کروم از غلظت عناصر فلزي -که الیه بدست آمده از فیالمان آهن
 دار است.رآلودگی کربنی کمتر و خلوص فلزي باالتر برخو بیشتر،

ه ها روي این سیار انبوه تري از نانولولب در تطابق با این نتیجه رشد 
الیه در مقایسه با الیه بدست آمده از فیالمان نیکل کروم مشاهده 

 گردید.
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