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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

تمامی حقوق ماّدی و معنوی مرتبط بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و 

دانشگگگ محقق   قهایِ ناشیییی از ان ای ایژ پشوهم، متعله به نوآوری

رعایت مقّررات مربوطه باشیی ن نقل مبلا از ایژ ا،ر، با می اردبیلی

و با ذکر نای دانشگاه محقه اردبیلی، نای استاد راهنما و دانش و 

قبالمانع استن

 

 

 ارشیی  یکارشییناسییآموخته دانم پریمققجتهدزادحقخیمویاین انا 

علومق دانشک هاتمیقوققولکولیقزقینهقپالسممق گرایم -فیزیکرشیته 

که در ق7255522249دانش ویی  به شمارهدانشگ محقق   قاردبیلیق

نامه تحصیییییلی خود تحت عنوان  از پایانق52/22/2972 تاریخ

ژلقبرقرویقفلزاتقق–حمصگ قازقس ققTEOSقنمزکهیالقتراکمقسگمزیق»

 شوی که ای، متعه  میدفاع نمودهق«بهقکمکقپالسمم

گونه م رك تحصییل  نامه را قبالً براي دریافت هیچ( ایژ پایان1

ها و هرگونه فعالیت پشوهشییی در سییایر دانشییگاه عنوانبهیا 

مؤسییتییات آموزشییی و پشوهشییی داخل و خارر از کشییور ارا ه 

 اینننموده

تحصیلی خود  نامهتمامی من رجات پایان وسیقمصیحت( متیوولیت 2

 گیرینرا بر عه ه می

توسییط این انا  شیی هان اینامه، حاصییل پشوهم ( ایژ پایان3

 باش نمی

ه از دسیییتاوردهاي علم  و پشوهشییی  دیگران ( در مواردي ك4

ای، مبابه ضیییوابط و مقّررات مربوطه و با اسیییتهاده نموده

صل  ستهادهعلمی، نای منبع  یدارامانترعایت ا سایر  موردا و 

 اینمشخصات آن را در متژ و فهرست منابع ذكر نموده

ستهاده یا 5 ص  ا صیل، ق  هرگونه( چنانچه بع  از فراغت از تح

ري اعم از نشییییر كتاب، ،بت اختراع و ننن از ایژ بردابهره

معاونت پشوهشییی  و  نامه را داشیییته باشیییم، از حوزهپایان

 فّناوری دانشگاه محقه اردبیلی، م وزهاي الزی را اخذ نمایمن

نامه در متییییتخرر از ایژ پایان مقاله ( در صییییورت ارا ه6

م الت،  ها و انواعها، سمینارها، گردهماییها، کنهرانسهمایم

نای دانشیییگاه محقه اردبیلی را در كنار نای نویتییین گان 

 )دانش و و اساتی  راهنما و مشاور( ذکر نمایمن

( چنانچه در هر مقبع زمان ، خالف موارد فوق ،ابت شییییود، 7

، طرح شکایت اببال م رك تحصیل  ازجملهعواقا ناشی  از آن )

اردبیلی  پذیری و دانشگاه محقهتوسیط دانشگاه و ننن( را م 

دانم با این انا مبابه ضییوابط و مقّررات مربوطه را م از می

 رفتار نمای ن
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 نام پدیدآور: و عنوان
پریا /ژل بر روی فلزات به کمک پلاسما –حاصل از سل  TEOS نازکیهلامتراکم سازی 

 مجتهدزاده خیاوی

 دکتر داود سیف زاده -جعفر برهانیان دکتر :راهنماان استاد 

 امیر ناصر شمخالیدکتر  ان مشاور:استاد

 89/11/1989 دفاع: تاریخ

 ص. 06 ات:صفح تعداد

 1891فیزیک/ نامه:شماره پایان

 چکیده:

 هدف: 

هدف پژوهش حاضرر امکان سنجی جایگزینی متراکم سازی در دمای بالا با متراکم سازی از رری  پلاسما در فرایند پوشش 

 ژل می باشد. -دهی سل
  :شناسی پژوهشروش

سرس  کارهای آزمایشگاهی با تهیه مواد و تجهیزات مورد  شردهه آشرنا زبا مطالعات انجام یافته در این حو نامهاین پایاندر 

به محیط اسرریدی اضررافه شررده و هیدرولیز صررورت  TEOSنیاز و برپایی چیدمان آزمایش شررروع خواهد شررد. پیش ماده 

. پ  از هیدرولیز با گذشرت زمان محلول فو  به صرورت سرل و با گذشرت زمان بیشرتر به ژل تخدیل خواهد شد. گیردمی

وری بر روی فلز مورد نظر ) آلومینیوم( نشررانده می شررود. دهی غورهاز ژل بوجود آمده با اسررتفاده از روش پوشررش ایلایه

سررس  این لایه در معرپ پلاسررمای سررد دی الکتریک ارار داده خواهد شررد تا عمل متراکم سررازی انجام گیرد. برای اینکه 

اسررتفاده  SEM وAFM و برای مطالعه مورفولوژی سررطا از  FTIRبتوان تغییرات گروههای عاملی را مطالعه کرد از روش 

خواهد شرد. تاثیر پارامترهای مختلف پلاسرما از جمله فشار و مدت زمان ارار گیری نمونه در معرپ پلاسما بر روی متراکم 

 سازی لایه مطالعه خواهد شد.

 :هایافته
کنند. با به خوبی تشکیل پیدا می Si-Oهای عاملی مشراهده شرد که با اسرتفاده از پلاسرما گروه FTIRبا اسرتفاده از آنالیز 

فولوژی سرطا بررسری شده و مشاهده شد که پلاسما در تشکیل لایه نازک عملکرد رنیز مو AFMو SEM اسرتفاده از آنالیز 

 مناسخی داشته است.
 گیری:نتیجه

اده های نازک سیلان با استفآنالیزهای اشاره شده، مشاهده شد که استفاده پلاسما در تولید لایهدر این پژوهش با استفاده از 

 باشد.ژل مناسب می-به روش سل TEOS از پیش ماده 

 آلومینیوم ،سیلانتترااتوکسی  الکتریکی، سد تخلیه ژل، – سل  های کلیدی:واژه
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قوقهدف:قق دقهق.2

قق دقهق.2-2

با محیط اطراف در  که  ه ای فلزاتی  باط خوردگی ان ارت

ن خوردگی الکتروشیمیایی فلزات ناشی از ]1[باشی هتیتن ، می

اکتییایم در حضییور یک عامل احیا شییون ه دیگر که در محیط 

خوردگی فلزات به سییه  ن]2[افت خورن ه وجود دارد، اتهاق می

 باش  دلیل زیر حا ز اهمیت می

 اتالف ماده و انرژی، ن1

 های اقتصادی،زیان ن2

 محیبی و ایمنینهای زیتتزیان ن3

فلزاتی مییاننیی  آلومینیوی، فوالد، آهژ، مس، منیزیم و 

های فیزیکی مهی ، ها به دلیل دارا بودن ویشگیآلیاژهای آن

عنوان فلزات ازجمله سختی یا نتبت استحکای به وزن باال، به

ان  و ای یافتهسیییاختاری در صییینایع کاربردهای گتیییترده

تتن ؛پرکاربردتریژ موا شیمیایی ه اما در مقابل خوردگی  د 

 در توانرا میباشن ن خوردگی پذیر میبه درجات مختلف آسییا

تان محیط شاه ه کردهای آبی، غیرآبی و ب ن ان ن مانن  هر م

شیمیایی و  شیمیایی دیگر، خوردگی نیز از دو دی گاه  پ ی ه 

 بررسیفیزیکی یعنی از نکته نظر ترمودینامیک و سینتیک قابل

 ن]3[باش می
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قق مبلهقبمقخوردگیقهمیروشق.2-5

قاستفمدحقازققوادقبمزدارندحق.2-5-2

تتن  که عمومًا در بازدارن ه شیمیایی ه های خوردگی مواد 

شییود و درنتی ه های خورن ه اضییافه میهای کم به محیطغلظت

دهن ن یک سرعت خوردگی فلزات را تا ح  قابل قبولی کاهم می

  ]4[شوددو روش زیر باعث کاهم خوردگی میبازدارن ه به 

شیییی ه به محیط الفن در اغلا موارد بازدارن ه اضییییافه

عث  با ن ه  با اجزا خور ن ه، از طریه ای اد برهمکنم  خور

خورن ه  خورن ه یا کمتر تب یل محیط خورن ه به محیط غیر

 گرددنمی

سبح فلز برهمکنم کرده و درنتی ه موجا  بن بازدارن ه با 

 گرددنبازدارن گی می

قحفمظتقکمتدیقوقآندیق.2-5-5

های موردنیاز اسییاح حها ت کات ی بر پایه تیمیژ الکترون

شون ه یا  برای احیای جز احیا شون ه از طریه آن  قربانی 

 باش نمنبع تغذیه پای ار می

قهمپوششق.2-5-9

های حها تی ایزوله کردن طورکلی ه ف از ای اد پوشیییمبه

ای که فلز در آن قرار تماح با محیط خورن ه سیییبح فلز از

های توان از دی گاههای حها تی را میباشیی ن پوشییمدارد، می

  ]6و  5[بن ی کردهای مختلف طبقهزیر به دسته

 الف( از دی گاه مکانیتم عملکرد 

 یرهای سپوشم ن1

 های قربانی شون هپوشم ن2

 های بازدارن هپوشم ن3

 های مقاومت الکتریکینپوشم ن4

 های حها تی اعمالی ب( از دی گاه الیه

 های تک الیهپوشم ن1

 های چن الیهپوشم ن2
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 ر( از دی گاه جنس پوشم اعمالی 

 های فلزیپوشم ن1

 های آلیپوشم ن2

 های مع نیپوشم ن3

 1ژل-های سلپوشم ن4

قخوردگیقیهمیققطملعهروشق.2-9

 پالریزاسیونالف( روش 

های الکتروشییییمیایی که برای مبالعه خوردگی یکی از روش

ایژ  اصل کلی درباش ن پالریزاسیون می هشود، روشاستهاده می

از یک سیتتم  باش  ومیپالریزاسیون الکترود  پایه ها برروش

پتانتیییل  نشییوداسییتهاده میدر ایژ تکنیک سییه الکترودی 

ش ن از جنس الکترود از حالت م ارباز خارر  ،در حال خورده 

، ممکژ ال پتانتیییل در جهت آن ی یا کات یو بتییته به اعم

 ن]7[است جریان آن ی و کات ی تولی  شود

 ب( روش اسپکتروسکوپی امپ انس الکتروشیمیایی

به  با موفقیتاسییت که  سییه دههامپ انس الکتروشیییمیایی 

ستهاده منظور شرفت نوناکش ه و مبالعه خوردگی ا هایی با پی

ش ه لمب تریژ تکنیک جهت مبالعه خوردگی که کرده است به قوی

پالریزاسیون  یا مقاومت انتقال بار دست آوردن به برایاستن 

محاسییبه سییرعت خوردگی اسییت، از یک م ل الکتریکی  الزمه که

 های آزمایشییگاهیروش با EISروش تهاوت شییودن میاسییتهاده 

سیگنال ستهاده از  قابل کوچک، ب ون خبای های دیگر، امکان ا

امپ انس  محاسییبه به منظورباشیی ن گیری میدر ان ازه توجه

دامنه سیییگنال کوچک جریان متناوب با یک الکتروشیییمیایی 

                                                             
و فرنس در سال  رابلیژژل یک روش سنتز شیمیایی است که اولیژ بار  -فرآین  سل 1

و سرامیک  مع نی( مانن  شیشه) آلیمواد غیر  سازیآمادهاز ایژ روش برای  1442

ها از طریه تشکیل یک سوسپانتیون ژل بر پایه رش  شبکه-ن روش سلاستهاده کردن 

و ژالتینی ش ن سل برای تشکیل یک شبکه  شودکلو ی  )معموالً اکتی ها( که سل نامی ه می

ی جلوگیری از خوردگی فلزات باش ن درزمینهپلیمری پیوسته در فاز مایع استوار می

رای استهاده از موادی که دارای چتبن گی خوبی به سبح فلز و سایر های زیادی بتالش

 ش ه استنهای آلی باشن ، ان ایپوشم
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موردنظر در مح وده  به قبعهمیلی ولت  55الی  5پتانتییییل 

محاسییبه  باشییودن هرتز اعمال می 155555تا  551/5فرکانس 

تتم سی تا  امپ انس حقیقی بخم ،امپ انس   بخم)مقاومتی( برح

د که ایژ نمودار به نمودار شیییوموهومی ) رفیتی( رسیییم می

ستن نایکو  ستهای بهپردازش داده برایتت معروف ا آم ه از د

افزار به نری نیز روش اسپکتروسکوپی امپ انس الکتروشیمیایی

 ن]9و 4[مناسا متناسا با م ل الکتریکی معادل نیاز است

کتروسیییکوپی امپیی انس روش اسیییپ مبنییای اصیییلی در

فلز در حال ) ، پالریزه کردن الکترود کارالکتروشییییمیایی

درروش امپ انس الکتروشیمیایی برخالف  باش نمی خورده شی ن(

اسییتهاده متناوب  ولتاژ پالریزه کنن ه روش پالریزاسیییون از

( به الکترود mV205با مق ار کم)معموال در ح ود  شییود ومی

ا با سخ جریان متناسنتی ه یک پادر شیود که کار  اعمال می

ن سیگنال محرک وابتتگی زمانی داشته و به شیودتولی  میآن 

 شود صورت زیر نمایم داده می

(1-1) tEE cos0 

cos(0(جریان پاسخ به ایژ سیگنال نیز به صورت    tII   خواه

 0Iو  0Eزمان و  tای، فرکیانس زاوییه بودن در ایژ روابط 

باش ن همچنیژ به ترتیا مقادیر دامنه پتانتیییل و جریان می

 باشیی ن با در مق ار اختالف فاز بیژ پتانتیییل و جریان می

دسییت داشییتژ مقادیر پتانتیییل و جریان، مق ار امپ انس ار 

 طریه قانون اهم به صورت زیر قابل محاسبه است 

(1-2) 

)cos(

)cos(

)cos(

)cos(

)(

)(
0

0

0















t

t
Z

tI

tE

tI

tE
Z 

 معادله اویلر به صورت زیر خواه  بود که با استهاده از 

(1-3)   sincos00 iZeZZ i  

شیییود مق ار امپ انس دارای مقادیر حقیقی و  مشیییاه ه می

باشیی  که مقادیر هرک ای نشییان دهن ه نوع اجزا  موهومی می
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 1-1در شییکل  ن]9و 4[باشیی ح میتشییکیل دهن ه سییبالکتریکی 

تت نمودار  ش ه نایکو  مربوط به چن  م ار پرکاربرد آورده 

 ن ]15[است

 
قربوطقبهققدارهمیقالکتریکیقپرکمربردقدرقنمیکوئستقنمودارقق.2-2شک 

 .]24[خوردگی

یک سیتتم الکتروشیمیایی ساده مانن  فلز در محلول خورن ه، 

نه  گا یه دو خازن ال مت محلول،  قاو دارای اجزای الکتریکی م

صورت  ست که به ترتیا به  سیون ا الکتریکی و مقاومت پالریزا

sR ،dlC وpR در ایژ  ن]15[الف( 1-1)شییکل شییودنمایم داده می

های معرفی توان با اسییتهاده از المانصییورت امپ انس را می

  ]9و 4[ش ه به صورت زیر نوشت

(1-4) 
2)(1

)1(
)(

dlp

dlpp

s
CR

CRiR
RZ









 

توان مولهه موهومی و حقیقی را به صییورت زیر ج اسییازی می

 کرد 
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(1-5) 

2

2

2 )(1)(1
)(

dlp

dlp

dlp

p

s
CR

CR
i

CR

R
RZ












 

 مولهه حقیقی و موهومی به صورت زیر خواه  بود  و
(1-6) 



















   
)(1

)(

)(1
)(

2

2

2

dlp

dlp

i

dlp

p

sr

CR

CR
Z

CR

R
RZ









 

ت را برای ه نایکو تیییتوان معادلبا توجه به روابط باال می

، که آشیییکارا معادله یک ایژ حالت به صیییورت زیر نوشیییت

 ن]15[خواه  بود 2-1دایره به صورت شکل نیم

(1-7) 222
)

2
(])

2
[(

pp

sri

RR
RZZ  

 

ق.تققربوطقبهقسیستمقسمدحقفلزقدرقق لولقخورندحنمیکوئس.قنمودارق5-2شک ق

های ت ربی فرکانس به صیییورت ت ری ی تغییر گیریدر ان ازه

شییود و با اسییتهاده از قتییمت کرده و امپ انس محاسییبه می

تت موهومی و حقیقی آن نمودار  سپس نایکو  ش ه  سم  مربوطه ر

با نمودارهای تووری افزارهای مناسییا اسییتهاده از نریبا 

های شییود و تحلیلبرای م ارهای الکتریکی مناسییا برازش می

روش دیگر اسییتهاده از آی ن مربوط به داده ها به دسییت می

ست که در آن محور  ستن منحنی ب  نموداری ا نمودارهای ب  ا

 گیری  و  محور عمودی آنافقی لگییاریتم فرکییانس انیی ازه
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لگاریتم امپ انس یا زاویه اختالف فاز بیژ پتانتیل و جریان 

از روش اسیییپکتروسیییکوپی امپ انس با اسیییتهاده  اسیییتن

پالریزاسیییون،  بر محاسییبه مقاومت افزونالکتروشیییمیایی 

سیییایر خوال الکتریکی مانن   رفیت خازنی را نیز توان می

-4[که از روش پالریزاسییون قابل محاسبه نیتت محاسیبه نمود

 ن]15

پوششقدهیقبمقاستفمدحقازقالیهقنشمنیقبهقروشقق.2-2

قژل-س 

امروزه اهمیت الیه نشانی و پوشم دهی سبوح مختلف بر کتی 

وجود  هاتولی  ایژ الیهبرای  زیادیی هاروشپوشییی ه نیتییتن 

، پوشییم دهی 1ها پوشییم دهی بخار فیزیکییژ آنترمهمدارد که 

شیمیایی سل 2بخار  ش ن یم 3ژل-و روش  سل جزبهبا ژل در -روش 

باشییی  که عالوه بر باال بردن یم خألهیا نیاز به بقییه روش

صنعت را یهالهای تهیه ینههز های نازک، عملیاتی کردن آن در 

ژل روشی است که  –سازد ولی روش سلیمجه ابا مشکالت زیادی مو

یرگذار در آن تی،ایژ مح ودیت را ن ارد هرچن  پارامترهای 

یژ ترارزانتریژ و یکی از مرسویژل  –روش سلباش ن یممتنوع 

ارگانیک بخصییول سییرامیک برای الیه نشییانی مواد غیر هاروش

باشیییی ن ایژ روش یمفلزات  ازجملههای مختلف یهالبرروی زیر

  ]14-11[   شامل چن یژ مرحله ب یژ شرح است

سل 1 سنتز  سبه(  تبی پیم و یله هی رولیز کردن و چگالم ن

باش ن سل سوسپانتیون کلو ی ی یمماده که اغلا الکوکتای  

-1که ان ازه ذرات بیژ یطوربهذرات جام  در یک مایع اسییت 

نانومتر بوده و نیروی غالا بیژ ذرات نه نیروی گرانم  1555

کردن  نظرصرفای است و نیروی گرانم قابل ذرهیژببلکه نیروی 

 استن

                                                             
1 PVD 
2 CVD  

3 SOL-Gel 
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 ن1پ ی ه بتپارش واسبهبه( تشکیل ژل متخلخل 2

که در آن چگالم ادامه یافته و باعث انقباض  2( سینرزیس3

 شودنیمبیشتر ژل 

( خشک ش ن و متراکم سازی ژلن اگر ایژ فرآین  با قرار 4

گرفتژ در دمای اتاق ان ای گیرد ژل حاصییییل دارای تخلخل 

که اگر فرآین  یالدرحپایینی بوده و به آن زیروژل گوین  

یط فوق بحرانی ان ای گیرد محصول آیروژل ای ش ن در شراژله

 خواه  بود که دارای تخلخل باالیی استن

در  موردنظرپوشییم  قرار دادن( مرحله پخت که در آن با 5

تا  گاهی  باال ) مای  جه  455د لل و فرر  گراد(یسییییانتدر خ

نماین ه یک فلز  M-OH (Mی هاگروهبیاقیمیانی ه در توده و 

 گردن نیماست( از سبح حذف 

هرچن  مرحله آخر گاهی مواقع الزی نیتییت ولی در مواردی که 

شم  ستحکای مکانیکی پو ستن  موردنظرنیاز به ا ضروری ا ش   با

ژل دارای اشییکاالتی اسییت،  –مرسییوی سییل  درروشایژ مرحله 

شییودن یمدر خیلی موارد باعث ای اد ترک در پوشییم  ازجمله

ما هر نوع به دلبر آن  عالوه باال بودن د ی را امادهیل 

صول اینکه  عنوانبهتوان ینم شم انتخاب کردن بخ تتر یا پو ب

ش  که  شم از نوع مواد ارگانیک با ست پو گاهی مواقع نیاز ا

 موجانبوده و  میتییرها یهالان ای مرحله آخر برای ایژ نوع 

رخی ژل برای ب –ای اد مح ودیت در اسیییتهاده از روش سیییل 

 شودنیمیرپزشکی غکاربردهای مهم پزشکی و 

دهی سبوح دارای دخیل شی ن پالسیما در الیه نشیانی و پوشم

 PVD عنوانبه مورداستهادهی هاروشسیابقه طوالنی استن اکرر 

سمایی ان ای  شیمیایی به کمک یمدر محیط پال گیردن روش بخار 

ش ه استن  CVDنیز امروزه جایگزیژ روش مرسوی  (PECVD)پالسما 

پوشییم دهی  درروشدر مورد دخالت پالسییما  هاپشوهمحال یژباا

                                                             
1 polycondensation 
2 Syneresis 
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ژل بتیییار ان ک بوده اسییتن اولیژ کار ج ی در ایژ  –سییل 

با  هاآناستن  گرفتهان ای ]14[زمینه توسیط ماسییا و زان  

را بر روی  TEOSی ژل ورغوطییهاسیییتهییاده از پوشیییم دهی 

نشان ه و سپس در معرض  (PET)اتیلژ یپلآلومینیوی، شییشیه و 

نشان داد که پالسما  TEMپالسیما قراردادن ن نتایج حاصل از 

باعث متراکم ش ن سبح بیرونی پوشم ش ه استن ایژ تالش توسط 

یر پالسمای تی،ادامه یافتن ایژ گروه  ]14-15[گروه اوسیاکی 

RF  ی هاپوشمرا بر کریتیتالیزه ش نITO  وTiO2  حاصل از الیه

 PETای و یشییهشییهای یهالل را بر روی زیر ژ –نشییانی سییل 

به ایژ نتی ه رسیییی ن  که  هاآنن قراردادن  موردمبالعه

ها یهالتوان  باعث ای اد الیه آمورف بر روی ایژ زیریمپالسما 

 شودن

ین  آنامه بر آن اسیییت تا امکان جایگزینی فریانپاایژ 

آخر یعنی مرحله پخت در دمای باال را با پخت در دمای پاییژ 

توان یمبا استهاده از پالسما ارزیابی کن ن در صورت موفقیت 

 هاپوشمها و یهالای از زیر ژل را برای طیف گتترده –روش سل 

رود بتوان با استهاده از پالسما پخت یمانتظار توسعه دادن 

ر دمای پاییژ جایگزیژ کردن هرچن  در دمای باال را با پخت د

های  له تی،پارامتر چه در مرح ن   گذار در ایژ فرای یر

سل سما  -هی رولیز کردن و تهیه  ژل و چه در مورد ای اد پال

باشیی  ولی امی واری زیادی یمو قرار دادن ژل در آن متع د 

بتوان به  هاآنوجود دارد که با یافتژ مقادیر بهینه برای 

ستایژ موفقیت  سلد رود یمژل، انتظار -یافتن در مورد تهیه 

یرگذار عبارت باشییین  از نتیییبت مولی پیم تی،پارامترهای 

سی  یا باز(،  تبت مولی کاتالیزور )ا ماده به آب، نوع و ن

در معرض  قرار دادنقرارگیری ژل در اتمتهر قبل از  زمانم ت

  پالسما و سرعت بیرون آوری زیرالیه از ژل در مرحله پوشم دهی

ن در مرحله قرارگیری در معرض پالسیییما، (dip-coating)ی ورغوطیه

قرارگیری  زمانم تفشار، فرکانس کاری، ولییییتاژ اعمالی و 
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یرگذار خواهن  تی،یژ پارامترهای ترمهمدر معرض پالسییما از 

بودن در ایژ کار زیر الیه یک فلز )منیزیم یا آلومینیوی( 

 5H2(TEOS=Si(OC(4(تترااتیل اورتوسیلیکات  موردنظرو پیم ماده 

ست تا ایژ جایگزینی  ش هانتخاب صورت سن امکانا شودن در  ی 

ی هامادهها و پیم برای زیرالیه آن راموفقیت شیییای  بتوان 

 دیگر نیز آزمودن

قهمیقآنملیزقالیهقهمیقنمزکروشق.2-2

-های نازک و بررسی ویشگیهای متع دی برای آنالیز الیهروش

ها زیر به چن  نمونه از ایژ روش ها وجود دارد که درهای آن

نامه مورد استهاده قرار که در ایژ پایاناشاره خواه  ش  

 گرفته است 

ق2قیکروسکوپقالکترونیقروبشیق.2-2-2

های مختلهی برای بررسی همانبور که اشاره ش  امروزه روش

ا روش هشناسایی و آنالیز مواد وجود دارد که یکی از آن

توان تصاویر بزرگ ش ه از میکروسکوپی استن در ایژ روش می

نمونه به دست آوردن میکروسکوپ الکترونی روبشی که از گروه 

های های الکترونی است، از معروفتریژ روشمیکروسکوپ

رود که عالوه بر تهیه تصاویر میکروسکوپی به شمار می

اضافی شود  بزرگنمایی ش ه و در صورتیکه م هز به ت هیزات

توان  برای آنالیزهای شیمیایی و دیگر بررسی ها به کار می

گرفته شودن مبنای عملکرد ایژ میکروسکوپ، برهمکنم باریکه 

الکترونی با ماده استن پرتوهای ساطع ش ه از ایژ برهمکنم 

ها مورد استهاده قرار گیردن ق رت تصاویر توان  جهت بررسیمی

-ع پرتوی مورد استهاده مشخص میمیکروسکوپی با توجه به نو

های نوری ق رت شودو به عنوان مرال با استهاده از میکروسکوپ

نانومتر و با  255تهکیکی در ح ود یک میکرومتر یا حتی 

استهاده از یک میکروسکوپ الکترونی تصاویر با وضوح باال در 

                                                             
1 SEM 
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ح ود یک نانومتر تا چن  انگتتروی قابل دسترسی استندر 

، تهیه تصاویر میکروسکوپی به SEMصلی دستگاه ابت ا مزیت ا

های جام  با وضوح و ق رت تهکیک و طور متتقیم از نمونه

های نوری بودن اما تمرکز بهتر در مقایته با میکروسکوپ

بع ها ق رت اجرایی و عملیاتی دستگاه توسعه یافت و به روش 

ت زیه و تحلیل نظیر اشعه ایکس برای تعییژ ترکیا شیمیایی 

 های الکترونی جهت تشخیص وضعیت بلوری م هز گردی نکانال و

 

 ی م هز گردی ن

 

قاجزاءقوقشممتیکقیکقدست محققیکروسکوپقالکترونیقروبشی.ق.9-2شک ق

 از اجزای زیر تشکیل ش ه است  SEMیک میکروسکوپ 

 تهن  الکترونی ن1

 لنزهای الکترومغناطیتی ن2

 سیتتم روبم ن3

 آوری و تقویت سیگنال(آشکارسازها )سیتتم جمع ن4

 سیتتم نمایم تصویر ن5

 سیتتم خال  ن6

منبع الکترونی معموال از نوع انتشار ترمویونیکی فیلمان با 
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ی تنگتتژ است اما با استهاده از منابع گتیل می ان رشته

ها برای ق رت تهکیک باالتر افزایم یافته استن معموال الکترون

شودن سپس دو یا سه کیلوالکترون ولت شتاب داده می 35-1بیژ 

کنن  تا ح ی ی متمرکز کنن ه پرتو الکترونی را باریک میع س

نانومتر  15الی  2که موقع برخورد با نمونه قبر آن بیژ 

بر سه اصل استوار است  SEMتوان گهت اصول عملکرد استن می

 که به صورت زن یروار باهم در ارتباط هتتن  

 برهمکنم پرتوی الکترونی با نمونه ن1

های پرتوی الکترونی روبشگر صهامکان تولی  و کنترل مشخ ن2

 های الکتریکی و مغناطیتیدر می ان

امکان آشکارسازی پرتوهای ساطع ش ه از سوی نمونه در  ن3

 ا،ر برهمکنم آن با پرتو الکترونی ورودین

در برهمکنم نمونه و الکترون نحوه ان رکنم الکترون به صورت 

 زیر خواه  بود 

 بی تا،یر بوده از نمونه عبور کنن ن ن1

ه صورت االستیک پراکن ه شود و تغییر در انرژی آن به ب ن2

 کن نوجود نیام ه اما جهت آن تغییر می

پراش یافته و انکتار یاب ، در یک جهت ترجیحی که توسط  ن3

 شود، پخم گرددنساختار بلوری نمونه تعییژ می

به طور غیر االستیکی پراکن ه شود و در انرژی و جهت آن  ن4

 شودنتغییر ایحاد می

 شودنمی جذب ن5

مبرح است  SEMها و خصوصا آن مواردی که در تریژ برهمکنمعم ه

باش  برای کار با میکروسکوپ الکترونی به می 4و   2موارد 

محیط خال  نیاز استن به همیژ دلیل پس از قرار دادن نمونه 

های موجود به در محهظه داخل ستون میکروسکوپ، به کمک پمپ

ال  مورد نیاز حاصل ش  پرتوی رس ن وقتی خخال  مناسا می

الکترونی تولی  و توسط لنزهای الکترومغناطیتی باریک و روی 

شودن در حقیقت پرتو الکترونی بر روی نمونه نمونه متمرکز می

شود تا از نقاط مختلف آن اطالعات به دست آی ن در روبم می

های مناسا نتی ه برخورد پرتوی الکترونی با نمونه سیگنال



13                     

 

قق دقهقوقهدف

 
شود که توسط آشکارساز دریافت و در نهایت به تصویر میتولی  

 ن]22-19[شودیا دیگر اطالعات تب یل می

قطیفقسنجققمدونققرقزقفوریهق.2-2-5

گیری طیف نوری با تابم پرتو نور به داخل نمونه و ان ازه

توان به اطالعات زیادی در مورد ساختار کن ، میکه ماده جذب می

کن  یافتن طیف سن ی فروسرخ به ما کمک میمولکولی ماده دست 

تا عبور و جذب فروسرخ از ماده را تعییژ کنیم که یک ا،ر 

سازد و مواد با ساختار مولکولی انگشت مولکولی از مواد می

 دقیقا یکتان ا،ر انگشت فروسرخ یکتانی دارن ن

از نمونه عبور  IRدر روش طیف سن ی مادون قرمز، پرتو 

ن توسط نمونه جذب و بخشی دیگر از داخل آن کن  بخشی از آمی

دهن ه جذب و عبور مولکولی است کن ن طیف حاصل نشانعبور می

کن ن حال سوال ایژ است و ا،ر مولکولی نمونه را ای اد می

آی  که  به صورت زیر لیتت به دست می FTIRکه چه اطالعاتی از 

  ]24و  23[شودمی

 تشخیص مواد م هول ن1

 یکنواختی نمونه تعییژ کیهیت یا ن2

 تعییژ مق ار اجزا تشکیل دهن ه یک مخلوط ن3

که هر شناسایی مخلوط ترکیبات آلی و غیر آلی به شرطی ن4

 دو ماده جام  یا مایع باشن ن

 آنالیز الیه نازک ن5

ها و مواد ارتقادهن ه چتبن گی یا ها، پوشمآنالیز چتا ن6

 هاناتصال دهن ه

 های پلیمرینشناسایی پلیمرها و مخلوط ن7

 های م هولنها، مواد تمیزکنن ه و شوین هآنالیز حالل ن4

ها بر ا،ر درص  ت زیه یا پلیمریزه نش ن پلیمرها و رن  ن9

 حرارت،  اشعه ماورا  بنهم یا سایر عوامل دیگرن

ققیکروسکوپقنیرویقاتمیق.2-2-9

ابزار ق رتمن  برای  میکروسکوپ نیروی اتمی یک

، کامپوزیت، پلیمر تصویربرداری از سبوح مختلف مانن  شیشه

بر تصویر دو توان  عالوهوفلزات در مقیاح اتمی است که می
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کن ن بع ی، تصویر سه بع ی نیز از سبوح مختلف فراهم می

میکروسکوپ نیروی اتمی برای بررسی خوال و ساختار سبحی مواد 

رودن ایژ دستگاه سبح نمونه را کار میدر ابعاد نانومتری به

کن ن سوزن در انتهای آزاد یک  اهری س میتوسط یک سوزن تیز ح

قرار داردن نیروی بیژ نوک سوزن و سبح نمونه باعث خم ش ن 

شود نیروهای برهمکنم بیژ سوزن و نمونه، یا انحراف اهری می

به مورفولوژی سبح نمونه، محیط و موادی که سوزن و نمونه 

اف از ان ساخته ش ه ان  بتتگی داردن یک آشکارساز میزان انحر

اهرای را با ابعاد نانومتری در حالی که سوزن روی نمونه 

کن  و ایژ اطالعات در کامپیوتر گیری میکن  ان ازهروبم می

کن ن ایژ امکان تولی  یک تصویر توپوگرافی سبح را فراهم می

دستگاه امکان عملکرد در خال ، هوا و مایع را داردن با ایژ 

ا عایه، نری با سخت، دستگاه امکان بررسی سبوح رسانا ی

 منت م یا پودری، بیولوژیک و آلی یا غیر الی وجود داردن 

برای به دست آوردن تصاویر با باالتریژ  AFMدر دستگاه 

شود که تا ح  امکان تیز باش  هایی استهاده میوضوح، از سوزن

ها مهی  نیتتن  سوزن گیری نیروی چتبن گی ایژولی در ان ازه

با پروب کلو ی ی  AFMهای استهاده از تکنیک مشکل برای حل ایژ

شود، های کوچک به عنوان سوزن استهاده میرهمناسا که در آن ک

را نشان  AFMباش ن شکل زیر شماتیکی از یک دستگاه مهی  می

 ده  می
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ق.قشممتیکقوقن وحقعملکردقیکققیکروسکوپقنیرویقاتمی.2-2شک ق

به  های عاملیبرای مبالعه تغییرات گروه در ایژ مبالعه،

و برای مبالعه  FTIRاز  منظور تشخیص ان ای واکنم هی رولیز

و روش میکروسیییکوپ نیروی اتمی  SEMمورفولوژی سیییبح از 

استهاده خواه  ش  همچنیژ تا،یر الیه تولی  ش ه بر خوردگی 

 ن]25[زیر الیه نیز مورد بررسی قرار خواه  گرفت

 



 

 
 

 

 

ق:.ققبمنیقوقپیشینهقت  ی 5

 

ق.قق دقه5-2

 نییازک هییایالیییه تولییی  برای متعیی دی هییایروش امروزه

ستهاده -سل روش از ما پشوهم ایژ در که گیردمی قرار موردا

نازک و الیه در ایژ فصیییل ابت اننماییممی اسیییتهیاده ژل

مختلف تولی  الیه  هایفرآین  کاربردهای آن بیان شیی ه سییپس

های بع  روش های آنالیز الیه های بخم  در شودمیمعرفی  نازک

شاره خواه  نازک را  سما که ا تمت آخر مق مات پال ش ه و در ق

های بع  به عنوان عامل خشک کنن ه با کوره جایگزیژ در فصیل

 نشود، آورده ش ه استمی
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Abstract 

Research Aim  

The purpose of the present study is to investigate the feasibility of replacing high temperature 

condensation with plasma condensation in the sol-gel coating process. 

Research method  

In this thesis at first introductional studies in this field is done and then the laboratory work 

will begin with the preparation of the materials and equipment needed to set up the experiment. 

The TEOS is added to the acidic medium and hydrolyzed. After hydrolysis, over time, the 

above solution will become a solute and become more gel over time. A layer of gel is coated 

by immersing on the metal (aluminum). This layer will then be subjected to dielectric barrier 

plasma to perform a compression operation. The FTIR method will be used to study the 

changes in the chimestrycal groups and AFM and SEM will be used to study the surface 

morphology. The influence of different plasma parameters such as pressure and duration of 

sample exposure on the layer compression will be studied. 

Findings  

Using FTIR analysis, Si-O groups were found to be well formed by plasma condensation. 

Surface morphology was also investigated by SEM and AFM analysis and it was found that 

the plasma had a good performance in the formation of thin films. 

Conclusion  
In the present study, using the aforementioned analyzes, it was found that the use of plasma in 

the production of silane thin films using TEOS by sol-gel method is appropriate. 
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