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 Fe - DLCنانوذرات آهن در بستر كربن شبه الماسي  بررسي خواص

  
 3و2عزيزاله، خاني شفيع ؛ 1فاطمه، مشايخي

  تهران ،آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهران هدانشگا ،فيزيك دانشكده1
  تهران ،الزهرادانشگاه گروه فيزيك،   2

  هاي بنيادي، تهران پژوهشكده فيزيك، پژوهشگاه دانش3

  
  دهچكي

استيلن و هدف آهني ساخته  با استفاده از گاز RFPECVDو   RF-sputteringانباشت همزمان به روش  ) Fe-DLC( نانوذرات آهن در بستر كربن شبه الماسي
-Feو  DLCهاي براي نمونه XPSطيف . شوندمي تهيهدر شرايط فشار متغيير، زمان و توان ثابت هاي متفاوت ازنانوذرات نمونه هايي با غلظت و اندازه .دشونمي

DLC دهد كه نانوذرات سطحي در معرض هوا اكسيده شده و وجود اين نانوذرات در نشان ميDLC  نسبتsp3/sp2 پيك تشديد پالسمون . دهدرا افزايش مي
 موقعيت، ،ذراتنانوكه اندازه و غلظت  دهدنتايج نشان مي. آيدبدست مي UV-visبا استفاده از طيف  Fe-DLC گاف نواري و نانوذرات آهن (SPR)سطحي 

  .وريمآبدست مي را هاي نازكاندازه نانوذرات آهن و مورفولوژي سطحي اليه AFMتفاده از با اس همچنين .دهدپالسموني را تحت تاثير قرار مي شدت و پهناي قله
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Abstract 
 

Fe nanoparticles in Diamond Like Carbon film (Fe-DLC) were prepared by co-deposition of RF-Sputtering and 
REPECVD method from acetylene gas and iron target. The samples with different Fe concentration and Fe 
nanoparticle with different size are grown at various pressure ,costant power and time. X-ray photoelectron 
spectroscopy (XPS) characterization for DLC and Fe-DLC samples indicate that the surface of the Fe 
nanoparticles oxidizes when they are exposed to air and existence Fe nanoparticles in DLC increased the 
sp3/sp2 ratio. Surface plasmon resonance (SPR) peak of Fe nanoparticles and bang gap of Fe-DLC were 
obtained by UV-vis spectra. The results show the size and concentration of particles influenced position , 
intensity and width of plasmonic peaks. The size of iron nanoparticles and morphology of surface of films were 
obtained by AFM. 
PACS No. 68             
 

  قدمهم

 هاي نازك كربن شبه الماسي اليهمنحصر بفرد خواص اخيراً     

DLC1 محققين را به توجه بسياري از با وجود نانوذرات فلزي
ها مشهورند Me-DLCبه نام اين مواد كه . خود جلب كرده است

نه تنها داراي خواصي چون ضريب سختي باال، ضريب اصطكاك 

                                                 
1 Diamond Like Carbon 

چنين وجود فلزات مكم و پايداري گرمايي زيادي هستند، ه
هاي متفاوت باعث تغييرات  مختلف در اندازه، شكل و غلظت

-خواص ساختاري، الكتريكي، مكانيكي، اپتيكي و مغناطيسي اليه

بعالوه وجود نانوذرات فلزي باعث . [1]شوندمي DLCهاي نازك 
و در نتيجه افزايش چسبندگي اليه كربن شبه  تنش فشارىكاهش 

       هاي متفاوتي جهت ساخت روش .[2]شودالماسي به زير اليه مي
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Me-DLC[3] 2مانند ه استها مورد استفاده قرار گرفتIBAD و  
[4]PLD3  غيره، الكتروشيميايي و.   
باشد، ي الزم براي كندو پاش آهن بسيار زياد ميانرژ از آنجاييكه

ما در اين . ها وجود ندارد Fe-DLCهاي زيادي در مورد گزارش
در  ميزان قابل توجهي از نانو ذرات آهن براي بدست آوردنمقاله 

-RFاز روش انباشت همزمان براي اولين بار  الماسي شبه بستر كربن

sputtering  وRFPECVD  كرديماستفاده. 

  

  آزمايش
-RF نانوذرات آهن در بستر كربن شبه الماسي به روش

sputtering  وRFPECVD طور كه از نام  و همان شوندتهيه مي
 MHzآيد از فركانس راديويي با منبع تغذيه برمي روش

منشا كربن گاز استيلن و منشا نانوذرات  .شودمياستفاده 13.56
به عنوان هدف  5cmآهن، يك ديسك آهني خلوص باال با قطر 

  . است
داخل محفظه  ،هاي مختلف روش از دو الكترود با مساحتاين در 

ترود كوچكتر ديسك آهني و به منبع كال. شودخال باال استفاده مي
RF  4و الكترود بزرگتر به فاصلهcm  13و با قطرcm  از طريق

- ونهمجهت بررسي خواص فيزيكي ن .اتصال دارد نبه زمي محفظه

شيشه، كوارتز و  مانند هايي با جنسهاي متفاوت ،ها، زير اليه
شمايي از دستگاه  .دهيمسيليكون روي الكترود بزرگتر قرار مي

 .نشان داده شده است 1آزمايش در شكل 

هاي بين دو الكترود پالسما ايجاد كرده و مساحت RFتوان 
متفاوت الكترودها باعث ايجاد يك ولتاژ باياس روي الكترود 

و فشار  RFبطوريكه اين ولتاژ باياس با توان ، شودكوچكتر مي
  :[5] داخل محفظه بصورت زير تناسب دارد 

 1/ 2

1

PWV b  

                                                 
2 ion beam assisted deposition 
3 pulsed-laser deposition 

 
 اي از دستگاه آزمايشنمايه:  1شكل

 
ها را تحت تاثير در اين روش كميتهاي مختلفي خواص نهايي نمونه

اشت، ، زمان و دماي انب RFدهد، از جمله توان اعمالي قرار مي
  . مساحت و فاصله بين الكترودها و فشار اوليه گاز استيلن
هايي با توان ما در اين مقاله تاثير تغييرات فشار اوليه را در نمونه

  مختلف  با فشارهاي اوليهو  60min زمان انباشت ، 240Wثابت 
µbar  25, 30, 33.5, 35خواص  .دهيممورد بررسي قرار مي

تركيبات شيميايي و  ، UV-visطيف سنج  ها بوسيلهاپتيكي نمونه
حالتهاي اكسيداسيون بوسيله اسپكتروسكوپ فوتوالكتروني اشعه 

X  (XPS)همچنين اندازه نانوذرات آهن و مورفولوژي سطحي  و
  .آيدبدست ميAFM هاي نازك توسط اليه

  

 بررسي و نتايج

جهت شناسايي تركيبات شيميايي،  Xطيف اسپكتروسكوپي اشعه 
-مورد استفاده قرار مي هاسيون و خواص ساختاري نمونهاكسيدا

براي  ev 1200 -0را در گستره  XPSطيف كلي  2aشكل . گيرد
 Feدرصد اتمي نسبي . دهدنشان مي Fe–DLCو  DLCدو نمونه 

  .باشدمي %2حدود  Fe–DLCبراي 
به دليل اكسيداسيون قابل  Fe2pدر اين شكل جابجايي پيك 

هر دو نمونه توسط سه  C1sيف دقيق برازش ط. مشاهده است
 هايپيك گاوسي در موقعيت

ev 284.98-284.81 ،285.30-285.03 در 287.5-287.7 و
، كه به ترتيب معرف پيوندهاي نشان داده شده است 2b,c هايشكل
sp2 ،sp3 و C-O كند كه وجود مقايسه آنها بيان مي .باشندمي

به  13.57را از   sp3/sp2، نسبتDLCنانوذرات آهن در بستر 
را  DLCدر نتيجه آهن حالت گرافيتي . دهدافزايش مي 13.73
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شده  sp3افزايش نداده بلكه باعث افزايش حالت هيبريداسيوني 
  .نيز گزارش شده است [2]و [1] است، كه اين مورد در مقاالت 

 2p3/2و  2p1/2، كه تركيب دو پيك  Fe2pطيف دقيق  2dشكل 

 هاي اين پيكها به ترتيب در موقعيت. دهدباشد را نشان ميمي

 707.21 evقرار دارند  719.85و. 

 

 
 C1s طيف ;طيف كلي Fe-DLC : (a)و  DLCبراي  XPSآناليز  :2شكل

 Fe2pطيف  (d)و  DLC ; (c) Fe-DLC (b)اليه نازك

تنگستن و /با منبع نوري هالوژن UV-visبا استفاده از طيف سنج 
قله پالسموني نانوذرات آهن را  3aشكلدر توان دوتريوم مي
ها را با استفاده گاف انرژي مستقيم نمونه 3bدر شكل .مشاهده كرد

آوريم و قانون تائوك طبق رابطه زير بدست مي UV-visاز طيف 
[6] .  

                                     (2)   )(2
gEhAh    

 

 

 

 

 

 
 ها بر حسب شدت جذب و طول موجنمونه يي پالسمون قله a)  3:شكل

          (b 2رسم    (αhν) برحسبhν  1براي نمونه  
  

خالصه شده است و همانطور كه  1نتايج اين محاسبات در جدول 
طبق . يابدكاهش مي Eg ،با افزايش فشار اوليه شود مشاهده مي

ياس رود هر چه فشار اوليه كمتر باشد، ولتاژ باانتظار مي 1رابطه 
بيشتر و در نتيجه كندوپاش و نانوذرات آهن موجود در بستر 

گزارش  [7]و  [5]هيدروكربني افزايش يابد و اين مطابق مقاالت 
 XPSاز طرفي افزايش نانوذرات آهن طبق آناليز . باشدمي شده

رفت گتوان نتيجه شود، پس ميمي sp3/sp2 نسبت سبب افزايش 
  .بيشتر است sp3/sp2نسبت  كه هر چه فشار اوليه كمتر باشد

  ها گاف اپتيكي مستقيم و فشار نمونه:  1جدول
sample No.  Pi (µ bar)  Eg(eV) 

1  25.0  4.15 

2  30.0  3.94 

3  33.5  3.86 

4  35.0  3.84 

 sp3/sp2و  Egكند كه بيان مي وكتائو قانون  XPSمقايسه نتايج 
افزايش  sp3/sp2به بيان ديگر هر چه نسبت .نسبت مستقيم دارند

  .شودتيز بيشتر مي Egيابد، 
از نسبت داد، σ توان به افزايش پيوندهايدليل اين رابطه را مي

بيشتر  πنسبت به پيوند  σدر پيوند قيد الكترون به هسته كه يآنجاي
تري خواهند گبيشتر انرژي نوساني بزر sp3هايي با است پس نمونه

(a) 

(b)
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رابنفش راحت تر از ف -داشت و انرژي تابشي در گستره نور مرئي
جسم عبور خواهد كرد و در نتيجه ضريب جذب كمتري خواهد 

تر بنظر خواهد رسيد، اين مورد بخوبي در داشت و جسم شفاف
با فشار اوليه  يهابطوريكه نمونه .قابل مشاهده است 2aشكل 
پس نه تنها از روي . بيشتر، شدت جذب كمتري دارند sp3كمتر،
XPS هاي پالسموني در طيف قله شدت  بلكه از روي ترتيب

UV-vis توان ترتيب نيز ميsp3 را مشخص كرد. 

اندازه و توپوگرافي نانوذرات را نشان  4شكل در  AFMتصاوير 
- توزيع اندازه نانوذرات مشاهده مي 4eدر شكل نين چهم دهدمي

متوسط اندازه نانوذرات و پهناي آن  ،شود كه بيشترين فراواني
هاي نمونهمتوسط اندازه نانوذرات  .كندا بيان ميتغييرات اندازه ر

 .باشدمي 3و  ,nm 1, 1.2, 2در حدود به ترتيب  4و  ,3  ,2 ,1

شود و اين رفتار اندازه نانو ذرات با افزايش فشار اوليه بزرگتر مي
به سمت  UV-visتوان در جابجايي قله پالسموني طيف را نيز مي

 .طول موجهاي بزرگتر مشاهده كرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 (d) ,3 (c) , 2 (b) , (e)  (a) 1,هاياز نمونه AFMتصاوير :  4شكل
 ها بر حسب فراوانيتوپوگرافي نمونه

 

   نتيجه گيري
ماسي به روش انباشت النانو ذرات آهن در بستر كربن شبه       

 از استيلن با استفاده از گ RFPECVDو  RF-sputteringهمزمان 

هاي مختلفي از جمله مساحت  كميت. هني ساخته شدندو هدف آ
و فاصله بين الكترودها، فشار اوليه گاز استيلن، زمان و دماي 

ها بين دو الكترود خواص نهايي نمونه RFانباشت و توان اعمالي 
  .دهدرا تحت تاثير قرار مي

با استفاده  .در اين مقاله تنها تاثيرات تغيير فشار را بررسي كرديمما 
پي برديم كه اضافه شدن نانوذرات آهن به بستر   XPSاز طيف

و در نتيجه افزايش  sp3هيدروكربني باعث افزايش هيبريداسيون 
Eg به  كه اين نتايج. ها خواهد شدو كاهش ضريب جذب نمونه

قانون تائوك به  و UV-visطيف بررسي شدت جذب با  ترتيب
 AFMده از آناليز با استفا همچنين. راحتي قابل مشاهده هستند

اندازه نانو ذرات بزرگتر و در  ،كه با افزايش فشار شودمشاهده مي
كه اين نتيجه نيز در طيف شود، تر مينتيجه توزيع اندازه نيز پهن

UV-vis سمت طول موجهاي ه بصورت جابجايي قله پالسموني ب
  .شودبزرگتر تائيد مي

، روي UV-vis توان تنها با بررسي شدت جذب طيفاز اينرو مي
، جابجايي قله پالسموني ترتيب اندازه نانوذرات و  sp3ميزان 

  .ها را بدست آوردنمونه Egقانون تائوك 
  ها مرجع
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