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بررسی ریسساختار شل آگار با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی()SEM
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* -1داًـجَی دکتشی ،گشٍُ ػلَم ٍ كٌایغ ؿزایی ،داًـگاُ اسٍهیِ.
 -2اػتاد ٍ داًـیاس گشٍُ ػلَم ٍ كٌایغ ؿزایی ،داًـگاُ كشدٍػی هـْذ.
هذف :هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی ( )SEMتِ ػٌَاى یک اتضاس تؼیاس قذستوٌذ تشای آًالیض ٍ تحلیل هَاد تکاس گشكتِ هی ؿَد .دس  SEMپشتَی
الکتشًٍی تش سٍی ًوًَِ سٍتؾ هی ؿَد ( )scanتا اص ًقاط هختلق آى اعالػات تِ دػت آیذ .دس ًتیجِ ی تشخَسد پشتَی الکتشًٍی تا ًوًَِ ،ػیگٌال ّای
هٌاػة تَلیذ هی ؿًَذ کِ تَػظ آؿکاسػاصّا دسیاكت ٍ دس ًْایت تِ تلَیش تا تضسگٌوایی ٍ کیلیت ػالی یا دیگش اعالػات هَسدًظش تثذیل هی ؿًَذ.
تلاٍیش هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی چْاسچَتی هٌغقی سا تشای تَػؼِ ؿٌاخت هَسكَلَطی ،دسک ٍاکٌؾ ّا ٍ سكتاس خَدآسایی اجضای ؿزایی دس هقیاع
کَچک ایجاد ه ی کٌذ کِ ایي هَضَع دس ػاختواى ،سئَلَطی ٍ خلَكیات صیؼت كؼالی هَاد ؿزایی دس هقیاع تضسگ اثش داسد .آگاس یکی اص قَیتشیي ٍ
پشکاستشدتشیي ّیذسٍکلَئیذّا دس كٌایغ ؿزایی هی تاؿذ .تؼتِ تِ هٌثغ جلثک دسیایی ٍ یا سٍؽ كشایٌذ داهٌِ ٍػیؼی اص تاكتْای طل آگاس تذػت هی آیذ
ّذف اص ایي پظٍّؾ تشسػی سیضػاختاس طل حاكل اص آگاس تِ کوک تلاٍیش هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی هی تاؿذ.
روش پصوهش :اتتذا هحلَل یک دسكذ آگاس دس آب هقغش دس دهای  90دسجِ ػاًتیگشاد تْیِ گشدیذ .ػپغ هخلَط آهادُ دسٍى قالة ّای ؿثکِ ای اص
جٌغ اػتیل دس حلشُ ّای تا اتؼاد  2×2×1/2ػاًتیوتش سیختِ ؿذُ ،قالة ّا تِ هذت  2ػاػت دسٍى یخچال تا دهای  4دسجِ ػاًتیگشاد جْت تؼتي طل
قشاس گشكتٌذ .ػپغ طل حاكل اص دسٍى حلشُ ّای قالة خاسج گشدیذًذ .طل یک دسكذ آگاس دس اتؼاد (  )mm2×1×1تشؽ دادُ ؿذ .آب گیشی دس یک
ػشی اص هحلَل ّای اتاًَل کاّـی اًجام گشكتً .وًَِ ّا دس ًقغِ تحشاًی خـک ؿذًذ .ػپغ ًوًَِ ّا تا  nm 30عال/پالدیَم پَؿؾ دادُ ؿذًذ ٍ دس
حذاکثش ٍلتاط  kv 15تا اػتلادُ اص هیکشٍػکَج الکتشًٍی  SEMهذل  LEQ1450VPآصهَى ؿذًذ .حذاقل  4تلَیش اص تضسگٌوایی 2000 ،1000 ،500
ٍ  3000دس چٌذیي ًاحیِ هختلق اص ًوًَِ ّا تْیِ ؿذ.
نتایج و بحث :آصهایؾ هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی ،اعالػات کاهلی دستاسُ ػاختواى طل آگاس اسائِ کشد .تلاٍیش  SEMسیضػاختواى ّای هَلکَلی طل
آگاس سا ًـاى دادًذ .عثق تلاٍیش  ، SEMآگاس یک ؿثکِ ػِ تؼذی تا حلشُ ّای هٌظن تِ هٌظَس تـکیل طل ٍ تِ دام اًذاختي آب تـکیل هی دّذ .دس
تلاٍیش تا تضسگٌوایی  5000کاهال هـخق اػت کِ سؿتِ ّای پلی ػاکاسیذی آگاسص دس حیي ػشد ؿذى هحلَل آگاس تِ گًَِ ای کاهال هشتة دس کٌاس
یکذیگش قشاس گشكتِ اًذ ٍ تا تـکیل پیًَذّای ّیذسٍطًی دیَاسُ حلشُ ّای هٌظن طل آگاس سا تـکیل هی دٌّذ .دس تلاٍیش  SEMؿیاسّایی دس دیَاسُ
حلشُ ّای ؿثکِ طلی آگاس دیذُ هی ؿَد کِ ایي ؿیاسّا هؤیذ ًظن ٍ تشتیة قشاسگیشی سؿتِ ّای آگاسص دس کٌاس یکذیگش هی تاؿذ.
نتیجه گیری کلی :تا کوک تلاٍیش هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی هی تَاى اعالػات کاهلی اص ؿثکِ طلی آگاس تذػت آٍسد .تلاٍیش SEMحاكل اص طل

آگاس ،هی تَاًٌذ دس تجضیِ ٍ تحلیل تاكت حاكل اص ٍجَد آگاس دس كشهَالػیَى هَاد ؿزایی کوک تؼیاس صیادی داؿتِ تاؿٌذ.

واشه های کلیذی :آگاس ،ؿثکِ طلی ،سیضػاختاس ،هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی.
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مقذمه
اهشٍصُ یکی اص پشکاستشدتشیي هَاد هَسد اػتلادُ دس كٌایغ ؿزایی ّیذسٍکلَ ئیذّا هی تاؿٌذ کِ سٍص تِ سٍص هلشف آًْا سٍ تِ اكضایؾ اػت . .اّویت
ّیذسٍکلَئیذّا تِ ٍاػغِ خَاف ػولکشدی آى ّا اص جولِ قاتلیت اكضایؾ قَام ،طل دٌّذگی ،اهَلؼیَى کٌٌذگی ،پایذاسکٌٌذگی ،تـکیل كیلن ،جلَگیشی
اص تـکیل کشیؼتال ٍ کٌتشل سّاػاصی عؼن هی تاؿذ .ؿَاّذی هَجَد اػت کِ ًـاى هی دّذ ایي تشکیثات دس کاّؾ کلؼتشٍل پالػوا ٍ تقَیت تخویش
دس سٍدُ تضسگ ًقؾ داسًذ .دس ػال ّای اخیش تَػؼِ قاتل تَجْی اص ّیذسٍکلَئیذّا سٍی دادُ اػت  .استقاء ػغح آگاّی جاهؼِ اص ًقؾ ؿزا دس ػالهتی،
تَػؼِ كٌاٍسی ّای ًَیي ،گؼتشؽ هلشف هَاد ؿزایی کن چشب ٍ حاٍی كیثش تاال دس ػثذ ؿزایی اص جولِ ػَاهل هَسد تَجِ قشاس گشكتي ایي دػتِ اص
اجضای ؿزایی ّؼتٌذ(ٍیلیاهض ٍ كیلیپغ  .) 2000،اگشچِ هیضاى اػتلادُ اص ّیذسٍکلَئیذّا دس ػیؼتن ّای ؿزایی کن ٍ پاییي اػت اها حضَس آى ّا هی
تَاًذ تأثیش هْوی ت ش تاكت ٍ ٍیظگی ّای اسگاًَلپتیک هَاد ؿزایی داؿتِ تاؿذ(كشحٌاکیّ .)1388 ،یذسٍکلَئیذّا ًِ تٌْا ٍیؼکَصیتِ ٍ قَام سا اكالح
هی کٌٌذ ،تلکِ اؿلة تش ؿذت تَ ،عؼن ٍ آسٍها ًیض تأثیشهی گزاسًذ(دی هاسع ٍ صیگش.)2001،
یکی اص ّیذسٍکلَئیذّای پشکاستشد آگاس هی تاؿذ .آگاس یک هادُ ّیذسٍکلَئیذی اػت کِ اص گًَِ ّای هختلق جلثک ّای قشهض 1اػتخشاج هی گشدد ٍ دس
اكل تِ جٌغ ّای جلیذیَم 2هشتَط اػت(اساکی .)1940 ،آگاس دس اٍاػظ قشى ّلذّن دس طاپي کـق ؿذ(ّایاؿی .)1970 ،طاپي اص ػِ قشى گزؿتِ
تَلیذ آگاس سا دس جْاى تِ ًحَ اًحلاسی دس دػت داؿت .هشدم ایي کـَس هؼوَالً اص آگاس تِ ػٌَاى ؿزا (تِ كَست طل ؿیشیي ؿلیظی ّوشاُ لَتیای قشهض
کَتیذُ) اػتلادُ هی کشدًذ .اهشٍصُ ًیض طاپي تَلیذ کٌٌذُ ػوذُ آگاس هی تاؿذ ٍ اػپاًیا دس هقام دٍم اػت ٍ ایي دٍ کـَس سا تا ّن تقشیثاً  %70اص رخیشُ
هَجَدی جْاى سا تَلیذ هی کٌٌذ(ٍیلیلوض ٍ كیلیپغ  .)2000 ،آگاس ؿاهل ٍاحذّای تکشاسی  6-3 ٍ ،Dآًذّیذسٍ  -Lگاالکتَص هی تاؿذ .آگاس اػتخشاج
ؿذُ ؿاهل د ٍ گشٍُ پلی ػاکاسیذ آگاسص ٍ آگاسٍپکتیي اػت .آگاسص داسای تشکیة طلِ ای ،ضشٍستاً تذٍى ػَللات ٍ پلی ػاکاسیذ خٌثی(ؿیشیًَی) اػت.
آگاسٍپکتیي یک پلی ػاکاسیذ ؿیشطلِ ای یًَیک (تاسداس) هی تاؿذ  .آگاسٍپکتیي ؿاهل هقذاس کوی ػَللات(تقشیثاً  )%2هی تاؿذ .هقادیش آگاسص ٍ
آگاسٍپکتیي دس اًَاع هختلق آگاس تجاسی هتلاٍت اػت(اساکی .)1958 ،آگاس تِ ؿکل پَدسی ػلیذسًگ ،هتوایل تِ صسد ٍ ؿلاف اػت کِ دس صیش
هیکشٍػکَج تِ كَست ًَاسّای چیي دس تِ پٌْای  2-5هیلیوتش ٍ تِ ؿکل صاٍیِ داس هالحظِ هی ؿَد.آگاس تذٍى تَ تَدُ ٍ یا تَی ضؼیلی اص داسد.
اص ٍیظگیْای آگاس ایي اػت کِ دس آب ػشد ًاهحلَل تَدُ اها دس آب جَؽ هحلَل هی تاؿذ ،قَیتشیي هادُ طل ػاص ؿٌاختِ ؿذُ اػت ٍ حتی دس ؿلظت
 %0/04تـکیل طل هی دّذ ٍ دس دهاّای تاالتش اص دهایی کِ طل تـکیل هی دّذ ،هی تَاًذ طل خَد سا حلظ ًوایذ .تِ ػٌَاى هثال طل خَد سا دس 30-40
دسجِ ػاًتیگشاد تـکیل هی دّذ ٍلی طل حاكل سا تا دهای  80-90دسجِ حلظ هی کٌذ .طل آگاس اص ًَع تشهَپالػتیک تَدُ ٍ تاالتشیي ّیؼتشصیغ سا اص
خَد ًـاى هی دّذ.اص آًجا کِ تـییشات دها ػاختواى آى سا ًاتَد ًوی کٌذ ،پغ دس هحیظ کـت ّای هیکشٍتی اص آى اػتلادُ هی ؿَد(كاعوی.)1387 ،
دس حشاست ّای تاال آگاس دسهقایؼِ تا طالتیي ٍ کاساگیٌاى اسجحیت داسد ،چَى دسجِ حشاست رٍب تاالتشی داسد ٍ قذست طل آى ًیض تیـتش اػت(.هَلش،
 .)1993کاستشدّای آگاس تؼتگی تِ ٍیظگی ّایی آى داسد .تا تـییشات هٌثغ جلثک دسیایی یا سٍؽ كشآیٌذ ،داهٌِ کاهلی اص تاكت ّای آگاس اص تشد ٍ ؿکٌٌذُ
تا خیلی االػتیک تِ دػت خَاّذ آهذ .قذست طلی آگاس اص  60-1000گشم تش ػاًتیوتش هشتغ هتـیش اػت .هثال ّایی اص تؼذادی کاستشدّای آگاس ؿاهل
اػتلادُ آگاس سؿتِ س ؿتِ ٍ چؼثٌاک ،طل ّای هؼغح ،طل ّای كاتشیک ٍ طل ّای تـلیظ کٌٌذُ ًَع قٌادی سا ًام تشد(كلَئَسیؼٌغ .)1995 ،اص آًجا کِ
طل ّای آگاس قادسًذ حشاست ّای تاال سا تحول کٌٌذ لزا اص آگاس تِ ػٌَاى تْثَد دٌّذُ دس كٌایغ ًاًَایی اػتلادُ هی ؿَد .آگاس تِ ػٌَاى تثثیت کٌٌذُ دس
آیؼیٌگ( 3هَاد پَؿاًٌذُ کِ تشای کیک ٍ ؿیشیٌی ّا اػت) اػتلادُ هی ؿَد .اكضٍدى آگاس دس ػغَح  0/5 -1دسكذ تِ ػٌَاى تثثیت کٌٌذُ تِ آیؼیٌگ
اص چؼثٌذگی هحلَالت ًاًَایی هواًؼت هی ًوایذ(ًاؽ .)1960 ،آگاس هَسد اػتلادُ دس كٌایغ قٌادی تا ؿلظت  0/3-1/8دسكذ تِ ػٌَاى یک هادُ
پشکٌٌذُ دسآتٌثات ّای قالة گیشی ؿذُ تکاس هی سًٍذ .دس تؼتٌی ّای طلِ ای ،آگاس تِ ّوشاُ پکتیي ٍ ًـاػتِ اػتلادُ هی ؿَد .تْیِ هَاد قٌادی
ؿیشیي اص آگاس ٍ هتیل ػلَلض تا قٌذ ایٌَست ٍ هحلَل ّای ؿ یشیي حشاست دادُ ؿذُ ًیض هثالی دیگش اص کاستشد آگاس دس كٌایغ قٌادی اػت(پاپی.)1995 ،
آگاس تِ هیضاى 0/5 -2دسكذ دس تْیِ كشآٍسدُ ّا ی گَؿتی ًشم ٍ كشآٍسدُ ّای هاّی اػتلادُ هی ؿَد تا تذیٌَػیلِ آًْا سا تِ طل تثذیل ًوایذ ٍ اص ایي
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عشیق اًتقال آػیة سا تِ تاكت ّای تشد ٍ ؿکٌٌذُ تشعشف ػاصد(هَلش .)1993 ،کـَسّای اسٍپایی ٍ آهشیکایی تیـتشیي هلشف آگاس سا دستْیِ تؼتٌی ،طل
ٍ ؿیشیٌی داسًذ .اضاكِ ًوَدى آگاس تِ ایي ًَع ؿزاّا ٍ ؿیشیٌی ّا دس اكل تِ هٌظَس پایذاسی ٍ ًشم کٌٌذگی آًْا اػت.آگاس تِ ػٌَاى جایگضیي طالتیي
حیَاًی ،تِ ػٌَاى تاكت دٌّذُ دس طلِ ،پاػتیل ،هاػت ،پٌیش ،تؼتٌی ٍ تِ ػٌَاى ؿلاف کٌٌذُ دس آتجَػاصی هلشف هی ؿَد(.سضایی ٍ جایوٌذ.)1376 ،
هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی ( )SEMیک اتضاس تحلیلی اػت کِ ٍقتی تشسػی اجوالی دس هادُ ای الصم تاؿذ ،تکاس هی سٍد SEM .تا کوک توثاساى
الکتشًٍی تلاٍیش اجؼاهی تِ کَچکی ً 10اًَهتش سا تشای هغالؼِ تْیِ هی کٌذ .هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی ( )SEMتِ ػٌَاى یک اتضاس تؼیاس قذستوٌذ
تشای آًالیض ٍ تحلیل هَاد تکاس گشكتِ هی ؿَد .دس  SEMپشتَی الکتشًٍی تش سٍی ًوًَِ سٍتؾ هی ؿَد ( )scanتا اص ًقاط هختلق آى اعالػات تِ دػت
آیذ .دس ًتیجِ ی تشخَسد پشتَی الکتشًٍی تا ًوًَِ ،ػیگٌال ّای هٌاػة تَلیذ هی ؿًَذ کِ تَػظ آؿکاسػاصّا دسیاكت ٍ دس ًْایت تِ تلَیش تا
تضسگٌوایی ٍ کیلیت ػالی یا دیگش اعالػات هَسدًظش تثذیل هی ؿًَذ .تلاٍیش هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی چْاسچَتی هٌغقی سا تشای تَػؼِ ؿٌاخت
هَسكَلَطی  ،دسک ٍاکٌؾ ّا ٍ سكتاس خَدآسایی اجضای ؿزایی دس هقیاع کَچک ایجاد هی کٌذ کِ ایي هَضَع دس ػاختواى ،سئَلَطی ٍ خلَكیات
صیؼت كؼالی هَاد ؿزایی دس هقیاع تضسگ اثش داسد.

مواد و روش ها
پَدس ّیذسٍکلَئیذ آگاس اص ؿشکت کیَلة 4کاًادا خشیذاسی گشدیذ .تِ هٌظَس ػکؼثشداسی تَػظ هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی هی تایؼت اتتذا آهادُ
ػاصی اٍلیِ تش سٍی طل حاكل اص آگاس اًجام گیشد .تذیي هٌظَس اتتذا هحلَل یک دسكذ آگاس دس آب هقغش دس دهای  90دسجِ ػاًتیگشاد تْیِ گشدیذ.
ػپغ هخلَط آهادُ دسٍى قالة ّای ؿثکِ ای اص جٌغ اػتیل دس حلشُ ّای تا اتؼاد  2×2×1/2ػاًتیوتش سیختِ ؿذُ ،قالة ّا تِ هذت  2ػاػت دسٍى
یخچال تا دهای  4دسجِ ػاًتیگشاد جْت تؼتي طل قشاس گشكتٌذ .ػپغ طل حاكل اص دسٍى حلشُ ّای قالة خاسج گشدیذًذ .طل یک دسكذ آگاس دس اتؼاد (
 )mm2×1×1تشؽ دادُ ؿذ .آب گیشی دس یک ػشی اص هحلَل ّای اتاًَل کاّـی اًجام گشكتً .وًَِ ّا دس ًقغِ تحشاًی خـک ؿذًذ .ػپغ ًوًَِ
ّا تا  nm 30عال/پالدیَم پَؿؾ دادُ ؿذًذ ٍ دس حذاکثش ٍلتاط  kv 15تا اػتلادُ اص هیکشٍػکَج الکتشًٍی  SEMهذل  LEQ1450VPآصهَى ؿذًذ.
حذاقل  4تلَیش اص تضسگٌوایی  3000 ٍ 2000 ،1000 ،500دس چٌذیي ًاحیِ هختلق اص ًوًَِ ّا تْیِ ؿذ.

بحث و نتایج
آصهایؾ هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی ًوًَِ ّا اعالػات کاهلی دستاسُ ػاختواى ّای ًوًَِ ّا اسائِ هی کٌذ(ؿکل ؿواسُ .)1آصهایؾ هیکشٍػکَج
الکتشًٍی سٍتـی ،اعالػات کاهلی دستاسُ ػاختواى طل آگاس اسائِ کشد .تلاٍیش  SEMسیضػاختواى ّای هَلکَلی طل آگاس سا ًـاى دادًذ .عثق تلاٍیش
 ، SEMآگاس یک ؿثکِ ػِ تؼذی تا حلشُ ّای هٌظن تِ هٌظَس تـکیل طل ٍ تِ دام اًذاختي آب تـکیل هی دّذ .صًجیشُ تضسگ هَلکَل ّای آگاس تِ
عشص تؼیاس جا لة ؿثکِ ای ػِ تؼذی تـکیل دادُ اًذ کِ دسٍى ایي ؿثکِ آب تِ ؿکل ًؼثتا هحکن هْاس ؿذُ اػت .دس تلاٍیش تا تضسگٌوایی 5000
کاهال هـخق اػت کِ سؿتِ ّای پلی ػاکاسیذی آگاسص دس حیي ػشد ؿذى هحلَل آگاس تِ گًَِ ای کاهال هشتة دس کٌاس یکذیگش قشاس گشكتِ اًذ ٍ تا
تـکیل پیًَذّا ی ّیذسٍطًی دیَاسُ حلشُ ّای هٌظن طل آگاس سا تـکیل هی دٌّذ .دس تلاٍیش  SEMؿیاسّایی دس دیَاسُ حلشُ ّای ؿثکِ طلی آگاس دیذُ
هی ؿَد کِ ایي ؿیاسّا هؤیذ ًظن ٍ تشتیة قشاسگیشی سؿتِ ّای آگاسص دس کٌاس یکذیگش هی تاؿذ.
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ؿکل ؿواسُ  .1تلاٍیش هیکشٍػکَج الکتشًٍی اص سیضجلثک اػپیشٍلیٌا پالتٌؼیغ تا تضسگٌوایی .)D(5000 ٍ )C(2000 ،)B(1000 ،)A(500
احتواال یکی اص دالیل ؿکٌٌذگی تؼیاس تاال ٍ االػتیؼیتِ کن دس تاكت طل آگاس ًؼثت تِ تاكت طل ػایش ّیذسٍکلَئیذّا تِ دلیل ّویي دیَاسُ ّای كاف
ٍ تذٍى پیچ خَسدگی هی تاؿذ .تٌاتشایي اگش ّیذسٍکلَئی ذی داسای قاتلیت ایجاد طل تا ػاختواى ًاهٌظن ٍ پیچ ٍ تاج خَسدگی سؿتِ ای صیاد (هاًٌذ گَاس
یا صاًتاى) دس هخلَط تا آگاس هَسد اػتلادُ قشاس گیشًذ ،هی تَاى طلی تا اػتحکام ٍ اًؼغاف تاالتش ٍ هٌاػثتش تَلیذ ًوَد .دس تشخی ًَاحی تلاٍیش
چشٍکیذگی دس ػاختاس هٌظن طل دیذُ هی ؿَد کِ ایي چشٍکیذگی احتواال تِ دلیل خـک کشدى طل آگاس حیي آهادُ ػاصی قثل اص ػکؼثشداسی ایجاد
گشدیذُ اػت .طل آگاس تاالتشیي هیضاى ػیٌشصیغ دس تیي ّیذسٍکلَئیذّا سا داسد .هوکي اػت ایي چشٍکیذگی ّا دس ػاختاس طل آگاس ٌّگام ػیٌشصیغ ًیض
سخ دّذ.

نتیجه گیری کلی
تا کوک تلاٍیش هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی هی تَاى اعالػات کاهلی اص ؿثکِ طلی آگاس تذػت آٍسد .تلاٍیش SEMحاكل اص طل آگاس ،هی تَاًٌذ دس
تجضیِ ٍ تحلیل تاكت حاكل اص ٍجَد آگاس دس كشهَالػیَى هَاد ؿزایی کوک تؼیاس صیادی داؿتِ تاؿٌذ.
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