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بررسی تأثیر نوع آنیونها و دمای الکترولیت بر مورفولوژی سطحی
الیههای حاصل از آبکاری الکتریکی
شعبانی راد ،محمدجواد؛ گشتاسبی راد ،محمد
گشٍُ فیضیک  ،داًـگاُ ػیؼتاى ٍ بلَچؼتاى  ،صاّذاى

چکیده
دس ایي تحقیق تأثیش ػَاهلی چَى ًَع آًیَى ّا ٍ دهای الکتشٍلیت دس سٍؽ آبکاسی الکتشیکی بش هَسفَلَطی ػطحی هَسد بشسػی قشاس گشفتِ اػت  .دس ابتذای تحقیق،
آهادُ ػاصی ػطح صیش الیِ ّا بشای اًجام ػولیات آبکاسی تا کاّؾ ًاّوَاسی ّای صیشالیِّای هؼی بِ هیضاى  20 nmكَست پزیشفتِ ٍ ػپسغ تپأثیش ػَاهپو فپَ
هَسد آصهایؾ قشاس گشفت  .دس تجضیِ ٍ تحلیو هَسفَلَطی ػطحی الیِ ّای حاكو ،اص تلاٍیش ٍ دادُ ّای آهاسی هیکشٍػکَپ ًیشٍی اتوپی  (AFMاػپتاادُ ؿپذُ
اػت  .با تَجِ بِ ًتایج بِ دػت آهذُ ًَ ،ع آًیَى ّای بِ کاس بشدُ ؿذُ دس الکتشٍلیت بِ طَس قابو تَجْی بش ػاختاس ٍ هَسفَلَطی ػطحی الیِ آبکپاسی ؿپذُ تپأثیش
هیگزاسد ٍ .هـخق گشدیذ کِ با افضایؾ دهاً ،اّوَاسی ّای ػطحی بِ دلیو افضایؾ یَى ّای فلضی بش سٍی کاتذ افضایؾ هییابذ.

The effect of anion type and temperature of electrolyte on the surface morphology
of Layers obtained from electroplating
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Abstract
In this study, the effect of anions type and temperature of electrolyte on the surface morphology in the method of
electroplating has been studied. At the beginning of the study, surface preparation for the plating operations to
reduce the surface roughness of the copper substrates to about 20 nm carried out and the effect of these factors
was tested. In the analysis of surface morphology, from images and atomic force microscopy data has been
used. According to the results, anions type that used in electrolyte, have a significantly effect on the structure
and surface morphology of layers and it was found that, with increase of temperature, due to the increasing of
metal ions on cathode, the surface roughness has been increased.
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مقدمه

تَجِ بِ ایٌکِ آبکاسی الکتشیکی سٍؿی هقشٍى بِ كشفِ ٍ ًؼبتاً

ایجاد پَؿؾّای فلضی با ػطَحی كاف ّوَاسُ هَسد تَجِ

ػادُ بشای پَؿؾدّی فلضات هیباؿذ دسایي تحقیق ،چگًَگی

كاحباى كٌایغ بَدُ اػت .اص پَؿؾّای کاهالً كاف بشای کاّؾ

تأثیش ػَاهو هؤثش دس آبکاسی الکتشیکی بش هَسفَلَطی ػطحی

هقاٍهت ػایـی ٍ یا کاّؾ هقاٍهت دس هقابو حشکت ػیاالت،

الیِّای حاكو اص آبکاسی الکتشیکی هَسد بشسػی هیباؿذ[.]2ٍ1

بَیظُ لَلِّای اًتقال ًات ٍ هَاد پاالیـگاّی اػتاادُ هیؿَد .با

هَسفَلَطی ػطحی ٍابؼتِ بِ ؿشایط آبکاسی هیباؿذ بٌابشایي با
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تغییش ؿشایط ،ؿکو ػطح ًیض هیتَاًذ تغییش کٌذ .ؿکوگیشی ػطح

هیکشٍػپپکَپ ًیپپشٍی اتوپپی  )AFMکپپِ دس تجضیپپِ ٍ تحلیپپو

الیِ دس سٍؽ آبکاسی الکتشیکی تحت تأثیش ٍصى ٍ اًذاصُ آًیَىّا

هَسفَلَطی ػطحی الیِّای آبکاسی ؿذُ هَسد اػتاادُ قشاس گشفتپِ

هیباؿذ کِ چٌیي ػاهلی بطَس هؼتقین سٍی چؼبٌذگی هحلَل

اػپپت یکپپی اص چٌپپذ کپپاسبشد دػپپتگاُ هیکشٍػپپکَپ پپپشٍپ

آبکاسی ٍ قابلیت پخؾ یَىّا تأثیش هیگزاسد .اگش هحلَل آبکاسی

سٍبـپی  ،)SPMهپذل  ،DS-95-50Eػپپاخت کوسپپاًی ،DME

داسای یَىّایی با اًذاصُّای هَلکَلی بضسگ هثو یَىّای

هَجَد دس گشٍُ فیضیک داًـگاُ ػیؼتاى ٍ بلَچؼتاى هیباؿذ .پغ

ػَلاات) باؿذ بِ هحن اػوال اختالف پتاًؼیو بِ الکتشٍدّا،

اص آهادُػاصی ػطح صیشالیِّا اص ًوًَپِّپای حاكپو بپشای تؼیپیي

یَىّای فلضی بِ ػوت کاتذ حشکت کشدُ ٍ آًیَىّا ًیض بِ ػوت

هیضاى پؼتی ٍ بلٌذی ػطح ،تلاٍیش  AFMتْیِ ؿذ .دس ؿپکو )1

آًذ حشکت هیکٌٌذ کِ بِ ػلت بضسگی اًذاصُ ،آًیَىّا بِ یکذیگش

تلَیش  AFMاص صیشالیِی هؼی سا هـاّذُ هیکٌیذ.

بشخَسد کشدُ ٍ باػث پشاکٌذگی یکذیگش هیؿًَذ ایي اهش باػث
هیؿَد کِ یَىّای فلضی بِ طَس یکٌَاخت سٍی ػطح صیشالیِ
جزب ؿًَذ ٍ ػطحی ّوَاس تَلیذ ؿَد بالؼکغ بشای آًیَىّایی
با اًذاصُّای کَچک هثو یَىّای کلشایذ) ،ػطحی ًاَّاس تَلیذ
هیؿَد[.]4ٍ3
افضایؾ دهای هحلَل بِ طَس کلی ًاّوَاسیّای ػطحی سا افضایؾ
هیدّذ .فلضاتی کِ دهای رٍب پاییٌی داسًذ دس آبکاسی آىّا با
افضایؾ دها ،داًِّای بضسگ تَلیذ هیؿَد کِ ایي اهش بِ ػلت
افضایؾ تْیِی یَىّای فلضی ٍ ّوچٌیي افضایؾ فاكلِ پخؾ
ػطحی یَىّای خٌثی ؿذُ سٍی ػطح صیشالیِ هیباؿذ[.]4ٍ3

مواد و روش تحقیق

ؿکو  :1تلَیش هیکشٍػکَپ ًیشٍی اتوی اص صیشالیِ هؼی پغ اص آهادُػاصی

دس ایي تحقیق اص ٍس ّای ًَسد ؿذُی هؼی با هخاهت ٍ 1mm
طَل ٍ ػشم 1cm×2cmبشای اًجام ػولیپات آبکپاسی اػپتاادُ
ؿذ .دس ابتذا بشای كافکشدى ػطح صیشالیِ اص ػوبادُّای کاغپزی
اص جپپٌغ ػیلیؼپپین کاسبیپپذ بپپا ؿپپواسُّپپای 2500 ٍ 2000، 1000
اػتاادُ ؿذ ٍ پغ اص ایي هشحلِ بشای كیقو دادى ًْایی ًوًَِّا اص
دػتگاُ پَلیؾ ٍ خویش الواع با داًِّای  0/25µmاػتاادُ ؿذ ٍ
بشای خـک کشدى ًوًَِّا پغ اص اػیذؿَیی ،گاص ًیتپشٍطى هپَسد
اػتاادُ قشاس گشفت[.]8ٍ7ٍ6
ًوکّای اػتاادُ ؿذُ دس ایي تحقیق ػباستٌذ اص کبالت کلشایذ ،هغ
کلشایذ ٍ هغ ػَلاات ٍ بشای ثابت کشدى  pHدس هقادیش خاف اص
اػپپیذ کلشیپپذسیک ٍ اػپپیذ ػپپَلاَسیک اػپپتاادُ ؿپپذُ اػپپت.
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پاساهتشّای اًذاصُگیشی ؿپذُ تَػپط هیکشٍػپکَپ ًیپشٍی اتوپی
ػباستٌذ اص:
باالتشیي ًقطپِ،

 :اخپتالف استاپاع پپاییٌتشیي ًقطپِ سٍی ػپطح بپا
 :هیپاًگیي اًحپشاف اص هقپذاس هیپاًگیي استاپاع

اًحشاف اص هیاًگیي حؼابی)،

 :هیضاى پشاکٌذگی دادُّا اص هقذاس

هیاًگیي استااع ػطح اًحشاف اص سیـپ هیپاًگیي هشبؼپی دادُّپا)،
ً :Sdrؼبت هؼاحت ًاحیِ بِ هؼاحت ًاحیِای هؼپادل آى ٍلپی بپا
ػطحی کاهالً كپاف اػپت ٍ  : Sdsتؼپذاد قلپِّپا دس ٍاحذػپطح
هیکشٍهتش هشبغ) هیباؿذ[.]9
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دس جذٍل  1دادُّای آهاسی  AFMسا بشای صیشالیِ هؼی هـپاّذُ
هیکٌیذ.
جذٍل :1پاساهتشّای بیاًگش هیضاى ًاّوَاسی ػطحی صیشالیِ هؼی

Sds
)

(

Sdr
)(%

)(nm) (nm) (nm

اثر نوع آنیون
دس بشسػی ایي ػاهو اص آبکاسی فلض هغ اػتاادُ ؿذ بشای ایي
هٌظَس اص دٍ هحلَل آبکاسی حاٍی ًوکّای هغ کلشایذ ٍ هغ
ػَلاات بشای آبکاسی هغ اػتاادُ ؿذُ اػت .ؿشایط آبکاسی دس

ؿکو  :2الیِّای الکتشٍلیتی اص جٌغ هغ ،تَلیذ ؿذُ دس حوامّای حاٍی

جذٍل  2آهذُ اػت.

الف) آًیَىّای کلشایذ ٍ ب) آًیَىّای ػَلاات

جذٍل  :2ؿشایط حوام بشای آبکاسی هغ

چگالی جشیاى هیلی آهسش بشػاًتیهتش

50

هشبغ)
غلظت الکتشٍلیت هَالس)

دس جذٍل  3پاساهتشّای بِ دػت آهذُ تَػط هیکشٍػکَپ ًیشٍی
0/5

هخاهت الیِ آبکاسی هیکشٍهتش)

1

pH

2

دها دسجِ ػاًتیگشاد)

25

فاكلِ الکتشٍدّا ػاًتیهتش)

5

اتوی سا هـاّذُ هیکٌیذ.
جذٍل  :3پاساهتشّای بیاًگش هیضاى ًاّوَاسی ػطحی دس بشسػی ًَع آًیَى

Sds
)

(

Sdr
)(%

)(nm

)(nm

)(nm

ؿکو  2تلاٍیش AFMالیِّای حاكو اص حوامّای حاٍی
الف) آًیَىّای کلشایذ ٍ ب) آًیَىّای ػَلاات سا ًـاى هیذّذ.
با تَجِ بِ دادُّای جذٍل  3هـاّذُ هیؿَد کِ ػطح الیِ هؼی
ایجاد ؿذُ دس الکتشٍلیتی کِ حاٍی آًیَىّای ػَلاات بَدُ
ّوَاستش هیباؿذ ٍ ػطَح ایجاد ؿذُ تَػط آًیَىّای کلشایذ
ًاّوَاس هیباؿٌذ.

اثر دما
دس حواهی حاٍی ًوک کبالت کلشایذ دس دهاّای الف)

ٍ 20

ب)℃  ،50آبکاسی فلض کبالت اًجام ؿذ ؿشایط حوام آبکاسی دس
جذٍل  4آهذُ اػت.
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جذٍل : 5پاساهتشّای بیاًگش هیضاى ًاّوَاسی ػطحی دس بشسػی اثش دها

جذٍل  :4ؿشایط حوام بشای آبکاسی کبالت ٍ بشسػی اثش دها

چگالی جشیاى هیلی آهسش بشػاًتیهتش هشبغ)

40

غلظت الکتشٍلیت هَالس)

0/5

هخاهت الیِ آبکاسی هیکشٍهتش)

2

pH

4

فاكلِ الکتشٍدّا ػاًتیهتش)

5

دس ؿکو  3تلاٍیش  AFMحاكو اص بشسػی دهای هحلَل آبکاسی
بش سٍی هَسفَلَطی الیِ حاكو اص آبکاسی هـاّذُ هیؿَد.

Sdr
)(%

)(nm

)(nm

)(nm

Sds

8/75

6/76

34/1

26/2

325

الف

8/91

12/8

47/9

33/8

856

ب

(

)

نمونه

با تَجِ بِ اطالػات جذٍل  5هـاّذُ هیؿَد کِ تؼذاد قلِّا دس
ٍاحذ ػطح تغییش چٌذاًی دس اثش تغییش دها ًذاؿتِ اػت.
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ػطَح ّوَاستشی سا دس آبکاسی الکتشیکی ًتیجِ هیدّذ ٍ ّوچٌیي
افضایؾ دهای هحلَل آبکاسی باػث افضایؾ دس داًِبٌذی سػَب
فلضی ٍ دس ًتیجِ آى افضایؾ ًاّوَاسیّای ػطحی هیؿَد.
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دس جذٍل  5پاساهتشّای هشبَط بِ هَسفَلَطی ػطحی الیِّای
آبکاسی ؿذُ سا هـاّذُ هیکٌیذ.
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