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  روش آنالیز با باریکه یونی مشخصه یابی با  ؛خلخل مت نانو آلومیناي

  1محمدي مهناز؛2امیدرضا ، کاکویی ؛ 1محمد ترکیهاي اصفهانی ،؛ 1رحیمی ، منیجه
  ،کاشان ،ایران کاشان  هدانشگا ،فیزیک دانشکده1

  ،تهران ،ایران3486- 11365صندوق پستی  ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي  پژوهشکده علوم هسته اي  2

  چکیده
باشد ابزارهاي مشخصه یابی اندکی که بتوانداطالعات تخلخل  را به صورت می پژوهشگراني رو شیپ چالشی مواد متخلخل ساختاري  یابیمشخصه

هاي گیري توسط روشرات قابل اندازهترین اثمهم کار حاضر ،در  .یکی از این ابزارها آنالیز با باریکه یونی است تابعی از عمق ارائه دهد، وجود دارد،
IBA  پراکنـدگی  و روش  طیف سنجی پس پراکندگی رادرفـورد  روشبه این منظور روش هایی همانند  .شد متخلخل بررسینانوبراي نمونه آلومیناي

اي بـراي  نالیز واکنش هسـته  آهمچنین از  و استفاده شدبراي بررسی تخلخل و اثرات ساختار بر طیف هاي پس پراکندگی ) RES(کشسان رزونانسی
ها در عبور از سـاختار مـاده متخلخـل    دلیل افت وخیزهاي مسیر عبوري یونهنشان داده شد که ب  .به کار گرفته شد نمایه عمقی عناصر سبک سی ربر

 نانومتخلخـل  آلومینايها در سطح پراکندگی RBSدر طیف عالوه بر این .  گیردتحت تاثیر قرار می تشدیديگیري شده و پهناي قله هاي اندازهطیف
  .است مفید استکیومتري الیه هادر تعیین ناخالصی و  NRAاز سوي دیگر . یابندکاهش می

  
nanoporous alumina  characterization by Ion Beam Analysis (IBA)  ؛ 
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Abstract  

 
Characterization of porous materials presents a significant challenge to researchers. There are few 
characterization tools that can supply porosity information as a function of depth. One of those characterization 
tools is Ion Beam Analysis (IBA).In the present work, is to investigate the most significant effects observed 
so far in nanoporous alumina samples by IBA techniques. For this purpose, techniques such as Elastic 
Backscattering (EBS), Resonant Elastic scattering (RES) was used to investigate the porosity and effect 
of structures on backscattering spectrum and also Nuclear Reaction Analysis (NRA) are employed to 
examine the depth profiles of light elements. It was shown that due to the fluctuation of the material 
crossed by individual ions, the interface between the porous layer and the substrate smears out in the 
measured profiles and the resonance peak widens in resonant backscattering measurements. 
Additionally, the near surface yield in RBS spectra decreases. On other wise, NRA in determination 
impurity and stoicheiometry of layers is useful. 
 
PACS No.  29,81    
    

   قدمهم
 )BS(رادرفـورد  یز مـواد بـا اسـتفاده از روش پـس پراکنـدگی     آنال 

هـاي  خصـوص در الیـه  اطالعاتی از نمایه عمقی و ترکیب مواد، به

ولی اگر نمونه داراي زبري، . دهدنازك همگن را در اختیار قرار می
-ناهمگنی جانبی، ضخامت ناهمگن و حفره و موارد دیگر باشد آن

-شدگی اضافی بهنده شده، پهنپراکگاه، در طیف انرژي ذرات پس

۱۸۸۸ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

 
 

پـذیري  و کاهشـی در تفکیـک   "شدگی ناشـی از سـاختار  پهن" نام
این تغییرات در طیف به پارامترهاي تجربی . شودعمقی مشاهده می

ها و موارد دیگر خصوص زاویه قرارگیري نمونه، زاویه ورود یونبه
ـ    د وابسته است و اغلب اطالعاتی را در مورد سـاختار نمونـه همانن

هاي چند الیه ها در سیستمها، ناهمگنی الیهزبري سطحی و زیرالیه
) هاکسر حجمی و قطر حفره(اي در مواد متخلخل و ساختار حفره
  .[1,2]گذاررا در اختیار می

پراکنـدگی  هـاي انـدکی در اسـتفاده از طیـف سـنجی پـس      گزارش
خصـوص بـا   رادرفورد تا به امروز براي مطالعه مـواد متخلخـل بـه   

اکثر مطالعات انجام گرفتـه بـا   . اختارهاي ستونی ارائه شده استس
-هاي آنالیز با باریکه یونی براي تعیین غلظت عنصري اکسیدروش

  . [3]هاي متخلخل معدنی بوده است
صورت معمایی است برآورد میزان تخلخل مواد متخلخل به
ترین هاي یونی با بـاال که هنوز روشی که بتواند با استفاده از باریکه

دقت، میزان تخلخل را در اختیار محققـین قـرار دهـد ارائـه نشـده      
هایی کنونی که محدود بـه چنـد روش معمـول اسـت     روش. است

چه کـه وجـود دارد   اما آن. دهداطالعات زیادي در اختیار قرار نمی
این است که، در مورد اکسید آلومینیوم آندي مسـئله کمـی دشـوار    

هـاي موجـود در   با توجه به آلودگی در اکسید سیلیسیوم. [1]است
تـوان مقـدار تخلخـل را تـا     نمونه هماننـد کـربن و هیـدروژن مـی    

ولی در اکسید آلومینیوم تنهـا آلـودگی    [4,5]دست آوردحدودي به
ها یا دیـواره  تواند ناشی از اسید آندایز کننده باشدکه در ته حفرهمی

اي نیست اندازهبهغلظت این مواد در مواردي . ماندمیها باقی حفره
. دسـت آورد که بتوان با محاسبه نمایه عمقی آن میزان تخلخل را به

تواند بـراي تخمـین تخلخـل    از طرف دیگر میزان اکسیژن نیز نمی
که تمام الیه متخلخل اکسید شده باشـد  کافی باشد، زیرا امکان این

خصـوص  بنابراین مشکالت زیادي در برآورد تخلخل به. کم است
  .د اکسید آلومینیوم متخلخل وجود دارددر مور

-پراکندگی رادرفورد بـه در این تحقیق از طیف سنجی پس 

توانـد اسـتکیومتري و تخلخـل مـواد شـامل      عنوان ابزاري کـه مـی  
اي ستونی را تا حدودي مورد بررسی قرار دهد و ساختارهاي حفره

م هایی کاربردي در بررسی سیلیسیوم و آلومینیـو ها و تئوريتکنیک
البته با توجه به ساختار اکسید . [1,4,5]متخلخل استفاده شده است

آلومینیوم برخی مشخصات آن متفاوت از اکسید سیلیسـیوم اسـت،   
هـا از  حتی برخی از روش. ها تغییر ویا بهبود داده شدبعضی روش

صـورت  اکسید آلومینیوم آنـدي بـه  (کانال زنی حذف گردید  جمله
هـا  هـا در حفـره  البتـه یـون  ). نداردشکل است و خواص بلوري بی
زنـی در  امکان کانال زنی دارند که در این صورت کانـال ) هاکانال(

گیــرد نــه بــین انجــام مــی) میکرومتــري(مقیــاس بــین ســاختاري 
هاي دیگري نیز براي آنالیز استفاده شد که روش). آنگسترومی(اتمی

-d(هاي شاي از نوع واکنهاي هستهتوان به واکنشاز آن جمله می

p (براي شناسایی عناصر سبک همانند کربن و اکسیژن اشاره کرد .
همچنین براي تعیین میزان غلظت اکسیژن، عمق اکسیژن نفـوذي و  

-هاي هستهها عالوه بر آنالیز با واکنشنیز اطالعات ساختاري نمونه

پراکنــدگی کشســان از روش پـس ) d-p(هــاي اي از نـوع واکــنش 
  .اده شداستف) RES(رزونانسی 

  روش کار
بـا   د اسـتفاده در ایـن آزمـایش   لومینیوم متخلخل مـور آهاي  نمونه 

بـا  موالر 3/0در محلول الکترولیت اسید اکسالیک آندایزینگ روش 
 بـه  ولـت  130و  40ندایز نرم وسـخت و بـا ولتاژهـاي   آدو روش 

 ندایزآدر طی فرایند  .اند شده ساخته متفاوتلخل هاي با تخترتیب 
با  هایی ها حفره در محلول الکترولیت اسیدي در نمونه اي دو مرحله

هـاي تشـکیل شـده درون الیـه اکسـید       حفـره .شـود  مـی  ایجاد نظم
عی فشرده دو بعـدي مـنظم   ندي در یک الگوي شش ضلآ آلومینیوم

هاي مورد استفاده در این کـار   مشخصات نمونه. ) 1شکل(شوند می
  . نشان داده شده است 1پژوهشی در جدول 

در آزمایشگاه وانـدوگراف پژوهشـگاه    ي مشخصه یابییش هاآزما 
 علوم و فنون هسته اي بـا اسـتفاده از شـتاب دهنـده وانـدوگراف     

3MeVآشکارساز سد سـطحی    محصوالت آزمایش با انجام شد و
  .آشکارسازي شد 15keVبا تفکیک پذیري 

 5/2، 2ها با استفاده از باریکه یونی هلیوم با انرژي هاي  آنالیز نمونه
درجــه انجــام گرفــت تــا  165و زاویــه پراکنــدگی MeV  6/2و 

با توجه   .ترکیبات و میزان ضخامت الیه هاي متخلخل تعیین شود
به اینکه باریکه هلیوم قادر به شناسـایی عناصـر سـبک موجـود در     

بنابراین براي اندازه گیري میزان دقیق این عناصر از  نمونه ها نیست
) +2H(با استفاده از باریکه دوتریم) NRA(روش واکنش هسته اي
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استفاده شده است تا دقت اندازه گیري عناصر  1.4MeVبا انرژي 
  .سبک افزایش یابد

 
روش در  به ترتیب آنهاو مشخصات کلی ایجاد شده حفرات نمایی از :  1شکل 

  نرم و سخت آندایز

  
  شخصات نمونه هاي مورد بررسی م:  1جدول 

  روش آندایز  نام نمونه
 
d  

)nm(  
D 

(nm) 
Pexp 

(%) 

S1 10 100  42- 47  نرم 
S2  10 100  35- 30  نرم 
S3  4 250  87- 82  سخت 
S4 4 250  70- 75  سخت 

  نتایج و بحث 
ها  نمونه  (Back Scattering-BS)پراکندگی پسنالیز آهاي  طیف

غلظت افت  انتهایی کانال هاي در .استنشان داده شده  2در شکل 
مشاهده مـی   ،تخلخل در نمونه ها استمناشی از الیه که آلومینیوم 

مـی   بهـره پـس پراکنـدگی    ازاستفاده با  ضخامت این الیه ها. شود
که الیه هـاي   حاکی از آن است امتداداین کاهش ؛ورد کردآتوان بر

 .) 300-450کانـال  ( وجـود دارد تا عمق زیـادي از مـاده    متخلخل
در نمونه هـایی   ،اثر تخلخل 400-450عالوه بر این در کانال هاي 

با  آنها نمونه هایی در وهاي متفاوت کامال مشهود است با تخلخل 
ــاالترتخلخــل  ــوم   ،ب ــت آلومینی ــت غلظ ــتاف ــدیدتر اس ــن  .ش ای

روش،روش کیفی براي تشخیص نمونه هایی بـا تخلخـل متفـاوت    
  .)2شکل(است

میزان  تعیینبراي  پس پراکندگیهاي  دیگري که در طیف بررسی 
بـا   برآورد اطالعات ساختاري نمونـه هـا انجـام گرفـت    و  تخلخل

، بـین ذرات آلفـاي پرتابـه در انـرژي       رزونانسیواکنش  ،استفاده از

MeV5/2 ،روش (با اکسیژن موجود در نمونه هاRES(  کـه  است
باعث به وجود آمدن قله رزونانسی در طیف پـس پراکنـدگی مـی    

  .دشو

50 100 150 200 250 300 350 400 450
0

500

1000

1500

2000

2500

Y
ie

ld

Channel

 S1

 S2

 S3

 S4

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Energy(MeV)

  
  MeV 6/2 در انرژي نمونه ها BSطیف هاي : 2شکل 

هـا در  دلیل افت وخیزهاي مسیر عبـوري یـون  هببا افزایش انرژي  
تحـت تـاثیر    رزونانسـی پهناي قله  ، عبور از ساختار ماده متخلخل

با  ).  170-280کانال هاي  2شکل (گرفته و پهن تر می گردد  قرار
العـات  رزونانسی و رفتـار آن بـا تغییـرات انـرژي اط     بررسی پیک

تخلخـل و اطالعـات سـاختاري از     ،مهمی در مورد میزان اکسـیژن 
  .]5[نمونه ها بدست آمد
 ]SIMNRA ]6همه طیف هـا بـا نـرم افـزار    براي بررسی کمی، 

ـ   .شبیه سازي شد ل داده هـاي آزمایشـگاهی   همانطور کـه در تحلی
در شبیه سازي ها نیز مشخص گردید که نمونه هاي بـا   ،اشاره شد

تخلخل باالتر در میزان غلظت آلومینیوم در الیه هاي سطحی داراي 
  .)3شکل (افت بیشتري نسبت به نمونه هایی با تخلخل کمتر است

  
  هاي با تخلخل متفاوتنمایه عمقی آلومینیوم در نمونه : ۳شکل 
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 )4شـکل  ( NRAشـبیه سـازي طیـف هـاي حاصـل از روش       با 
با استفاده از واکـنش  ) کربن و اکسیژن(عمقی عناصر سبک پروفایل

  .هاي هسته اي این عناصر با دوتریم تعیین گردید
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   از نمونه ها  شبیه سازي شده NRAطیف: 4شکل 

و وارد  آمده است 4که در شکل  رزونانسیواکنش  با توجه به نوع
و  غلظت در نرم افزار واکنش مربوط به هرکردن سطح مقطع هاي 

   .بدست آمد عناصر نمایه عمقی
اسـید   ( الکترولیـت نفـوذ محلـول   ناشـی از   کـه  در بررسی کـربن 

است به وضوح دیده می شـود کـه بـا    نمونه ها  در عمق )اکسالیک
 تغییرات این، )5شکل ( کمتر شدهکربن  غلظت یش عمق میزاناافز

 تخلخل در عمق هـاي بـاالتر  تغییرات ناشی از  می توانددر غلظت 
 ایـن روش  .می شـود کمتر  میزان تخلخل باشد که با افزایش عمق

 .اسـتفاده شـود  براي تعیین تخلخل در نمونه هـا   می تواند همچنین
  . میکرومتر بدست آمد 6،کربن نفوذيمیزان عمق 
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  NRA روش بانمایه عمقی کربن  موجود در نمونه ها :5شکل 

  نتیجه گیري

از طریق آزمایش هاي انجام شده در این کار پژوهشی مشخص شد 
 از نظر میزان غلظت و ناخالصی تخلخل متفاوتکه نمونه هایی با 

از  تخلخل کمتربا هم متفاوتند و نمونه هایی با  عناصر موجود
و نیز مشخص گردید  دار هستندباالتري برخور ومآلومینی خلوص

نیستند و   Al2O3به صورتخالص ه نمونه ها به صورت ک
در غلظت آلومینیوم  3به 2نسبت بخصوص در الیه هاي سطحی 

نسبت به اکسیژن وجود ندارد و این نشان دهنده این فرض است 
نمی که در فرآیند آندایز تمام قسمت ها به اکسید آلومینیوم تبدیل 

آلومینیوم به صورت خالص نمونه شود ودر بعضی قسمت هاي 
براي نمایه عمقی کربن موجود  NRA و نیز روش  می ماند باقی

  .عناصر مناسب استاین در نمونه ها و استکیومتري دقیق 
  سپاسگزاري

آزمایشگاه واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون از ریاست محترم 
استفاده از تجهیزات آزمایشگاه هسته اي جهت فراهم کردن امکان 
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