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دانش آزمایشگاهی ایران

مطالعه رفتار حرارتی مواد 
در ابعاد نانومتر
 با روش آنالیز  ریز حرارتی

آنالیز  ریز حرارتی، میکروسکوپی حرارتی 
میکروسکوپی  حرارتی،  آنالیز  روبشی، 

نیروی اتمی، پروب حرارتی.
مقدمه

خواص حرارتی مواد به عنوان یک شناسه منحصر به فرد و امکان بررسی این خواص در ابعاد نانومتر، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. تغییرات موضعی هدایت حرارتی در سطح نمونه، حتی در نواحی با ابعاد چند نانومتر، باعث ایجاد تغییر در جریان 
الکتریکی می شود. بر این اساس، آشنایی و استفاده از روش های آنالیز حرارتی  برای بررسی این خواص در مقیاس نانو، بسیار 
اهمیت دارد. از جمله روش های آنالیز حرارتی می توان به روش دیفرانسیل روبش کالریمتری ، روش مدوله دمایی دیفرانسیل 

روبش کالریمتری ، روش آنالیز ترمومکانیکی ، روش آنالیز دینامیک- مکانیکی  و غیره اشاره کرد. 
در روش های معمول آنالیز  حرارتی، حدود چند میلی گرم از نمونه مورد بررسی در داخل کوره الکتریکی قرار داده می شود. 
اندازه کوره و طراحی آن به گونه ای انتخاب می گردد که شیب حرارتی در نمونه به حداقل برسد و نرخ گرمایش نمونه نیز بر 
اساس اندازه نمونه و اغلب بین 0 تا 20 درجه سانتی گراد بر دقیقه انتخاب می شود. الزم به ذکر است که تغییرات حرارتی نمونه 

نسبت به تغییرات حرارتی یک نمونة شاهد که در بیشتر موارد پودر α-Al2O3 است به صورت نمودار رسم می شود.
در اغلب روش های معمول آنالیز حرارتی، خواص حرارتی سطوح مختلف مواد پنهان مانده و پاسخ حرارتی توده  به وسیله 
از  رایج، میانگین خواص حرارتی حجم معینی  به طور معمول در روش های  قرار می گیرد.   تأثیر  بیشتر زمینه تحت  غلظت 
آلودگی ها،  اثر  و حذف  باال  دقت  با  کمتر  غلظت   دارای  قسمت های  بررسی خصوصیات  و  می آید  دست  به  آزمایشی  نمونه 
بدون تغییر نمونه از نظر فیزیکی بسیار دشوار است، در نتیجه خواص حرارتی موضعی و مرتبط با مورفولوژی سطح حاصل 

نمی شود]1[.

روش آنالیز ریزحرارتی، تلفیقی از روش میکروسکوپ نیروی اتمی  )با توانایی 
تصویربرداری با توان تفکیک باال( و یکی از روش های آنالیز حرارتی است. در 
این روش پروب مورد استفاده در میکروسکوپ با یک پروب حرارتی جایگزین و 
با اعمال توان الکتریکی، پروب حرارت داده می شود. هنگام روبش سطح نمونه، 
توان مورد نیاز برای حفظ دمای سوزن در مقداری ثابت، نمایش داده می شود 
و به طور هم زمان تصویر توپوگرافی و تصویر حرارتی سطح نمونه تهیه می گردد. 
با مشخص کردن مناطق مورد نظر روی نمونه و با استفاده از یک روش آنالیز 
ترسیم می شود.  نانو  مقیاس  آن در  تغییرات گرمایی  نمودار  حرارتی موضعي، 
همچنین با ترکیب سامانه فوق با یکی از روش های کروماتوگرافی گازی- طیف 
سنجی جرمی یا طیف سنجی جرمی، قابلیت تجزیه و تحلیل شیمیایی گازهای 

حرارتی خارج شده از سطح نمونه نیز امکان پذیر است. 

چکیده

واژه های کلیدی

نویسندگـان:
صدیقه صادق حسنی1و3
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دانش آزمایشگاهی ایران

روش آنالیز  ریزحرارتی

به منظور بررسی و تشخیص رفتار حرارتی نمونه مورد آزمایش 
انتخاب  قابلیت  و  نانومتر  محدوده  در  به ویژه  باال،  تفکیک  توان  با 
مناطق مورد نظر در سطح نمونه، ضروری است روش آنالیز حرارتی 

با یک روش میکروسکوپی مناسب تلفیق شود. 
قابل ذکر است که روش میکروسکوپی انتخاب شده باید به گونه ای 
باشد که روش آماده سازی نمونه، هیچ اثری بر رفتار حرارتی نمونه 
اعمال  رنگ آمیزی،  مثال  عنوان  )به  نداشته  آن  مقدار  در  تغییر  و 
فرآیند حکاکی، پوشش دهی با یک ماده رسانا، ایجاد خالء در حین 
در  امکان  حد  تا  باال  تفکیک  توان  دارای  و  غیره(  و  تصویرگیری 

محدوده نانومتر باشد.
بهترین روش میکروسکوپی قابل تلفیق با روش آنالیز حرارتی، 
میکروسکوپی نیروی اتمی است. میکروسکوپی نیروی اتمی یکی از 
شاخه های اصلی میکروسکوپی پروبی روبشی  است. میکروسکوپی 
که  است  روش ها  از  مجموعه ای  برای  کلی  عبارتی  روبشی  پروبی 
یا حتی کمتر  نانومتر و  توان تفکیکی در مقیاس  با  را  سطح ماده 
بر تهیه تصاویر توپوگرافی، اطالعات  از آن روبش می کند و عالوه 
نیروهایی  تعیین  و  الکتریکی  مغناطیسی،  خواص  مانند  ارزشی  با 
امکان پذیر  نانومتر  مقیاس  در  را  چسبندگی  و  اصطکاک  مانند 

می نمایند]2[. 
در این میکروسکوپ ها، سطح نمونه به وسیله یک سوزن تیز  
دست  به  سیگنال  پردازش  و  اندازه گیری  با  و  می شود  روبش 
می گردد.  تهیه  سطح  آن  تصویر  سطح،  مختلف  نقاط  از  آمده 
هرم  شکل  به  و  نانومتر  ابعاد  با  سوزن  این  موارد،  بیشتر  در 
جنس  دارد.  قرار  تیرک   بازوی  انتهای  در  و  است  مخروط  یا 
تیرک  اتصال  با  و  است  سیلیکون  نیترید  یا  سیلیکون  از  سوزن 
سطح  روبش  امکان  پیزوالکتریک،  روبشگر  به  سوزن  همراه  به 
می شود.  فراهم  آنگستروم   0/1 حد  در  تفکیکی  قدرت  با  نمونه 
استفاده از سیگنال های متفاوت برای تصویر سازی، امکان بررسی 
عایق،  نیمه هادی،  هادی،  نرم،  سخت،  مواد  از  گسترده ای  طیف 
پروبی  میکروسکوپ های  می آورد.  فراهم  را  غیره  و  مغناطیسی 
روبشی، با امکان آماده سازی آسان نمونه، عالوه بر خالء، در هوا 
و یا در محیط مایع  نیز کار می کنند]1[. شکل )1(، نمای کلی 

میکروسکوپ نیروی اتمی را نشان می دهد.

شکل 1: نمای یک میکروسکوپ نیروی اتمی]2[

روش آنالیز ریزحرارتی  ناشی از تلفیق یکی از روش های آنالیز 
حرارتی با میکروسکوپ AFM برای تشخیص رفتار حرارتی مواد 
در نواحی مختلف با قدرت تفکیک بسیار باال است. از آنجایی که در 
از خواص  آنالیز ریزحرارتی، پروب حرارتی اطالعات مفیدی  روش 
مربع  میکرومتر  چند  محدوده  در  نمونه  مختلف  نواحی  گرمایی 
و   AFM میکروسکوپ  از  استفاده  با  باید  ابتدا  می دهد،  به دست 
تنظیم آن در حالت کاری میکروسکوپ حرارتی روبشی ، هم زمان 
گردد.  تهیه  نیز  نمونه  سطح  حرارتی  تصویر  توپوگرافی،  تصویر  با 
سپس با مشخص کردن مناطق مورد نظر روی تصویر حرارتی در 
آنالیز حرارتی،  روش های  از  یکی  از  استفاده  با  نانومتر،  ابعاد چند 
میزان تغییرات انرژی گرمایی مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه در 
مناطق انتخاب شده تا دمای معین، به صورت نمودار رسم می شود. 
همچنین با روش MTA، امکان اندازه گیری دمای استحاله فازی 

موضعی ماده در ابعاد نانومتر وجود دارد]1-4[.

روش میکروسکوپی حرارتی روبشی

در  پیشرفته  روشی  روبشی،  حرارتی  میکروسکوپی  روش 
بررسی خواص حرارتی مواد است که اساس کار این روش بر پایه 
مطالعه  برای  جدیدی  زمینه  و  است  اتمی  نیروی  میکروسکوپ 
خواص حرارتی مواد در ابعاد بسیار کوچک )چند نانومتری( فراهم 
نمونه،  موضعی  حرارتی  خواص  اندازه گیری  توانایی  نموده است. 
در  پژوهشگران  به  و  است  این روش  قدرتمند  قابلیت های  از  یکی 
تشخیص تفاوت خواص توده ماده و سطح نمونه در نواحی مختلف 
کمک می کند. روش میکروسکوپی روبشی حرارتی به عنوان روشی 
مناسب برای مطالعه خواص حرارتی سطوح، مانند دمای استحاله و 
تغییرات حرارتی با قدرت تفکیک نانومتری شناخته شده است. در 
برای  الکتریکی الزم  به وسیله یک میله حرارتی، جریان  این روش 
ثابت نگه داشتن دمای سوزن فراهم می شود و در هنگام روبش سطح 
موضعی  تغییرات  می گردد.  اندازه گیری  آن  حرارتی  نمونه، خواص 
هدایت گرمایی در سطح نمونه حتی در نواحی با ابعاد چند نانومتر، 

باعث ایجاد تغییر در جریان الکتریکی می شود]2و1[.
والستون   پروب  نام  به  حرارتی  پروب  یک  از  روش  این  در 
روی  که  است  مینیاتوری  حرارتی  سنسور  یک  از  متشکل  )که 
نوک سوزن روبش گر نصب شده است(، استفاده می شود و قادر به 
اندازه گیری تغییرات موضعی دما است. از یک سیم پالتینی به قطر 
5 میکرومتر به عنوان گرم کننده و حسگر دمایی استفاده شده است. 
این  و  شده  پوشیده  نقره  از  ضخیمی  نسبتاً  الیه  با  پالتینی  سیم 
 V مجموعه، در یک روکش والستونی قرار دارد. در قسمت انتهایی
شکل پروب، روکش و الیه نقره سیم پالتینی برداشته شده است و 
سیم پالتینی در این ناحیه بدون حفاظ است. دراین روش، سرعت 
گرمایش موضعی می تواند 1000-500 درجه سانتی گراد بر دقیقه 
از  الکتریکی  به گونه ای است که هنگام عبور جریان  باشد. طراحی 
پروب، تنها سوزن دستگاه گرم می شود. به منظور انعکاس نور لیزر 
به آشکارساز نیز یک آینه کوچک در نزدیکی یک سوم نوک پروب 
نصب شده  است. از جمله مزایای استفاده از این روش، ابعاد کوچک 
پروب است که در آن گرمایش و سرمایش با سرعت بسیار زیاد و 
در حد دهم ثانیه صورت می پذیرد. در شکل )2( نمایی از سوزن و 

میکروسکوپ حرارتی روبشی نشان داده  شده  است.
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مقاومت الکتریکی ایجاد شده در این پروب، تعیین کننده دمای 
به عنوان  می تواند  دستگاه  پروب  نتیجه  در  است.  روبشگر  سوزن 
وسیله ای  برای انجام آزمایش در مقیاس  بسیار کوچک به کار رود. با 
محاسبه توان الکتریکی مورد نیاز برای دستیابی به دمای مشخص، 
آنالیز  روش  در  داشت.  نگه  ثابت  را  دستگاه  پروب  دمای  می توان 
دراین  می شود.  انجام  تماسی  درحالت  تصویربرداری   ریزحرارتی، 
با نمونه برقرار  حالت، سوزن میکروسکوپ تماس فیزیکی مالیمی 
از یک  با سطحی  پروب میکروسکوپ مواجه  زمانی که  می کند. در 
نمونه با هدایت حرارتی باال باشد، بخش قابل توجهی از گرمای نوک 
سوزن، ازطرف پروب به سطح نمونه هدر می رود و توان الکتریکی 
الزم برای ثابت نگه داشتن دمای پروب، افزایش می یابد. اما زمانی که 
هدایت حرارتی نمونه مورد آزمایش کم باشد، توان الکتریکی مورد 

نیاز کاهش می یابد ]2-4[.
در روش میکروسکوپی حرارتی روبشی، قابلیت تهیه چهار تصویر 
توپوگرافی، تصویر  ترتیب تصویر  به  نمونه وجود دارد که  از سطح 
حرارتی در جریان ثابت )DC( که به هدایت حرارتي ظاهري سطح 

مربوط است و دو تصویر در جریان متناوب )AC(  که براساس ولتاژ 
اعمال  فاز بین دماي  براي تنظیم دمای پروب و تفاوت  نیاز  مورد 

شده و پاسخ پروب هستند. 
شکل  در  پاراستامول   قرص  یک  سطح  از  شده  تهیه  تصاویر 
ترتیب  به  3-ب(  و  )3-الف  شکل های  شده است.  داده  نشان   )3(
مربوط به تصویر توپوگرافی و تصویر حرارتی در جریان ثابت هستند. 
وجود دو ناحیه روشن و تاریک درشکل )3-ب( نشان  می دهد که 
و در  رفتار حرارتی متفاوت تشکیل شده است  با  ماده  از دو  قرص 
نواحی روشن دارای هدایت حرارتی بیشتری است. تصاویر حرارتی 
مورد  ولتاژ  براساس  تا 3-ه (،  متناوب، شکل های )3-ج  در جریان 
نیاز براي تنظیم دمای پروب هستند. این تصاویر نشان می دهند که 
افزایش فرکانس )به ترتیب 10، 30 و 100 هرتز( در میزان هدایت 
به  مربوط  )3-و(  شکل  دارند.  تأثیر  آن  از  حاصل  تصویر  و  سطح 
تصویر حرارتی نمونه در جریان متناوب براساس تغییرات فاز بین 

مدوالسیون دمای اعمال شده و پاسخ پروب است ]2[.
 

شکل 2: نمایی از پروب میکروسکوپ حرارتی روبشی ]4[.
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از جمله کاربردهای گسترده میکروسکوپ های حرارتی روبشی، 
و  حرارتی  رفتار  بررسی  است.  میکروالکترونیک ها  قطعات  بررسی 
تصویرسازی حرارتی این ساختارها به علت ابعاد فوق العاده کوچک 
دشوار  بسیار  آن ها،  اجزای  شکننده بودن  موارد  بسیاری  در  و  آنها 
استفاده  مورد  پروب  ابعاد  به  توجه  با  از طرفی  و  است  وقت گیر  و 

در روش میکروسکوپی حرارتی روبشی، امکان اندازه گیری ابعاد تا 
محدوده نانومتر، توانایی موقعیت یابی آسان و داشتن قدرت تفکیک 
باال به راحتی فراهم می شود. در شکل )4(، تصویر توپوگرافی سطح 
یک نمونه تهیه شده به وسیله AFM و تصاویر حرارتی تهیه شده 

از همان نمونه با روش ترکیب با MTA نشان داده شده است ]5[.

شکل 3: تصاویر توپوگرافی و حرارتی تهیه شده از سطح یک قرص پاراستامول]2[.

شکل 4: تصاویر سطح یک الیه ضخیم در یک قطعه الکترونیکی، در محل اتصال الکترود فلزی 
و اکسیدهای فلزی با هدایت حرارتی مختلف ]5[.
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 تصویر سمت چپ، تصویر توپوگرافی سطح نمونه 
را   AFM با میکروسکوپ  تهیه شده  آزمایش  مورد 
نشان می دهد و تصویر وسط مربوط به سطح نمونه 
است که با روش MTA در حالت جریان مستقیم 
)DC( به دست آمده است. قسمت سمت چپ باالی 
الکترود  سطح  به  مربوط  است،  روشن تر  که  تصویر 
و  است  باال  حرارتی  هدایت  دارای  که  است  فلزی 
نواحی با هدایت الکتریکی متوسط در پایین تصویر 
قرار دارند که مربوط به روتنیوم است. قسمت تاریک 
گوشه سمت راست تصویر نیز مربوط به سطح اکسید 

آلومینا با هدایت حرارتی کم است.

شکل 5: تصویر سمت چپ مربوط به توپوگرافی و سمت راست تصویر 
حرارتی پلیمر و فلز است ]2[.

شکل 6: نتایج تصویربرداری و آنالیز  ریزحرارتی یک نمونه پلیمری با 
 Micro-TA System 2990در صفحه نرم افزار MTA استفاده از روش

این  با  حرارتی  رفتار  بررسی  زمینه های  پرکاربردترین  از  یکی 
روش، بررسی خواص پلیمرهای حاصل از مخلوط دو یا چند جزء 
مختلف و یا بررسی رفتار حرارتی آنها در جوش و اتصال به فلزات 
رفتار  محل  می شود،  مشاهده   )5( شکل  در  که  همان گونه  است. 
حرارتی در محل اتصال پلیمر به فلز بررسی شده است و نمونه های 
دارای رنگ روشن در تصویر حرارتی هستند، هدایت  پلیمری که 

حرارتی بیشتری را نسبت به فلز نشان می دهند ]2[.
 از تصاویر حرارتی، اطالعات کیفی از رفتار حرارتی نمونه به دست 
می آید.بر این اساس، به منظور دست یافتن به اطالعات دقیق تر کمی 
ریز  آنالیز  روش  از  استفاده  حرارتی،  رفتار  منحنی های  صورت  به 
حرارتی مورد نیاز است. شکل )6(، نمایی از نرم افزار مربوط به نتایج 
حاصل از تصویربرداری و بررسی خواص حرارتی سطح یک نمونه 
پلیمری در حال آزمایش با روش آنالیز ریزحرارتی را نشان می دهد. 
در این روش، در زمان انجام آزمایش، نقاط مشخصی روی تصویر 

عالمت گذاری و برای بررسی آنالیز حرارتی موضعی، انتخاب شده اند.
بعد از تعیین نقاط مورد نظر روی تصویر حرارتی نمونه، سوزن 
میکروسکوپ در نقطه انتخابی قرارمی گیرد و آرام به سمت سطح 
نمونه حرکت می کند تا در نقطه ای مشخص، با نمونه تماس بگیرد. 
افزایش می یابد. سطح  زمان  با  به طور خطی  دمای سوزن دستگاه 
ماده در نقطه مورد مطالعه شروع به نرم شدن کرده و میزان خمش 
تیرک اندازه گیری می شود. با نفوذ آرام پروب دستگاه در نقطه مورد 
روش  با  مشابه  کالریمتری  سیگنال های  نمونه،  سطح  در  مطالعه 
معمول تجزیه حرارتی افتراقی  رسم می شود. در شکل )7( رفتار 
) به صورت  حرارتی  آنالیز  نمودارهای  در  پلیمر  یک  ذوب  موضعی 
و  متناوب(  و  مستقیم  جریان  حالت  در  الکتریکی  توان  تغییرات 
مورد  نقطه  میکرومتر(  در  ) برحسب  ترمومکانیکی  تغییرات  نمودار 

مطالعه با MTA نشان داده شده است.
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نازک ماده  از سطح یک الیه  تهیه شده  در شکل )8( تصاویر 
دارویی جامد به وسیله میکروسکوپ AFM )تصویر سمت چپ باال(  
و MTA )تصویر سمت چپ پایین ( و نمودارهای آنالیز  ریزحرارتی 
 MTA تصویر  روشن  و  تاریک  نواحی  روی  انتخابی  نقطه  دو  در 

نشان داده شده است. 
مشاهده می شود که آنالیز حرارتی موضعی در نقطه ای روی فاز 
دارای هدایت حرارتی باال )ناحیه روشن تصویر MTA( در فاصله 

محسوسی  دمایی  تغییرات  سانتی گراد،  درجه   250 تا   50 دمایی 
نشان نمی دهد اما ناحیه دارای هدایت حرارتی پایین تر )ناحیه تیره 
تصویر MTA( در دمای 180 درجه سانتی گراد، یک پیک شدید 
مربوط به استحاله ذوب را نشان می دهد. به این ترتیب استفاده از 
حرارتی  خواص  مطالعه  برای  کارآمد  روش  یک  ریزحرارتی،  روش 
شمار  به  گوناگون  مطالعاتی  حوزه های  در  مختلف  مواد  موضعی 

می آید]4 و 6-7.[

شکل 7: نمودارهای آنالیزحرارتی و تغییرات ترمومکانیکی در مطالعه رفتار 
.]2[ MTA موضعی ذوب یک پلیمر با روش

شکل 8: تصاویر AFM )سمت چپ باال( و تصویر حرارتی )سمت چپ پایین(  و نمودارهای آنالیز 
.]4[ MTA ریزحرارتی در دو نقطه انتخابی از نواحی تاریک و روش تصویر 
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 MTAکالیبراسیون روش

ریزحرارتی  آنالیز  روش  از  اعتماد  قابل  و  دقیق  نتایج  کسب 
آنالیز  دارد.  کالیبراسیون روش  در  به دقت  بستگی  زیادی  تا حد 
ریزحرارتی روش پیشرفته ای برای بررسی رفتار حرارتی نمونه های 
بسیار کوچک با ابعاد 2×2 میکرومتر است و سنسور حرارتی مورد 
میکرومتر   5 حدود  در  میکروسکوپی  ابعاد  دارای  درآن  استفاده 
است. حسگر به کار رفته یک رشته سیم پالتینی V شکل است. 
دمای  افزایش  موجب  و  می کند  عبور  سیم  از  الکتریکی  جریان 
مورد  نقطه  در  آزمایش  مورد  نمونه  دمای  همچنین  و  حسگر 
مصرف  الکتریکی  توان  آزمایش،  انجام  زمان  در  می شود.  مطالعه 
مصرفی  الکتریکی  توان  با  مطلوب  دمای  به  دستیابی  برای  شده 
در یک نمونه مرجع، به وسیله نرم افزار دستگاه مقایسه می شود و 
سیگنال های الکتریکی به دست آمده مطالعه می شوند. مواد مرجع 
مناسب باید دارای خصوصیات شناخته شده و استاندارد و از لحاظ 
قابل  و  پایین، درحد کامال مطلوب  پایداری و سمیت  یکنواختی، 
استاندارد  مواد  باشند.  استاندارد  بررسی  آزمایشگاه های  در  تأیید 
رایج برای کالیبراسیون روش آنالیز حرارتی DTA ، فلزاتی مانند 
روش  کالیبراسیون  برای  فلزات  این  اما  است  روی  و  قلع  ایندیم، 
MTA مناسب نیستند، زیرا امکان تشکیل آلیاژهای این فلزات با 
حسگر پالتینی مورد استفاده وجود دارد. برای کالیبراسیون روش 
MTA، مواد آلی از قبیل بی فنیل بنزیل، اسید بنزوئیک و اسید 
واکنش  پالتینی  با حسگر  زیرا  مناسب تر هستند  بسیار  آنیسیک، 
نمی دهند و آثار به جا مانده از آنها روی حسگر پالتینی، با حرارت 
دادن آن در دمای 500 درجه سانتی گراد در هوا، به آسانی پاک 
مناسب  کالیبراسیون  برای  پودری  صورت  به  مواد  این  می شود. 
ساخته  هدف  این  برای  مجزا  کریستال های  صورت  به  و  نیستند 
می شوند. در شکل )9( نمودار حرارتی MTA برای اسید آنیسیک 

به عنوان ماده مرجع کالیبراسیون، نشان داده  شده  است.
 

شکل 9: نمودار حرارتی MTA برای اسید آنیسیک به عنوان 
ماده مرجع کالیبراسیون]8.[

  
یک پیک گرماگیر در محدوده دمایی C170° مشاهده می شود 
که مربوط به دمای ذوب اسید آنیسیک است. از این نمودار، به عنوان 
یک نمودار مرجع برای کالیراسیون روش MTA استفاده می شود]8.[

تشخیص هم زمان گاز متصاعد شده از نمونه در روش 
آنالیز  ریزحرارتی

به عنوان  گرما،  به وسیله  مواد  شیمیایی  تجزیه  روش های 
به ویژه  مواد  شیمیایی  ترکیب  شناسایی  برای  مطلوب  روش هایی 
پلیمرها به کار می روند. روش آنالیز  ریزحرارتی، وسیله مناسبی برای 
نمونه برداری میکرومتری از نقاط انتخابی سطح است که گرم شدن 
پروب، موجب گرم شدن محل انتخابی نمونه می شود. گاز متصاعد 
شده حاصل از آنالیز حرارتی نمونه در یک لوله مخصوص که با ماده 
جاذب مناسب مانند تناکس  یا کربن پک  احاطه شده، جمع آوری 
می شود  هدایت  میکروسکوپ  پروب  کنار  به  مذکور  لوله  می شود. 
)شکل 10( و هنگامی که نمونه شروع به گرم شدن می کند، گاز 
می شود.  هدایت  لوله  درون  به  یک سرنگ  به وسیله  متصاعد شده 
انتهای لوله به یک دستگاه   GC-MS متصل است و گاز حاصل از 

تجزیه ماده به درون دستگاه تزریق و آنالیز می شود]9.[
 

شکل 10: دستگاه شناسایی گاز متصاعد شده از نمونه 
مورد آزمایش برای تجزیه شیمیایی به وسیله گرما در روش آنالیز 

ریزحرارتی ]4.[
 

با این روش می توان قطعات بسیار کوچک از نمونه با ابعادی در 
حدود 10×10 میکرومتر را مورد آزمایش تجزیه شیمیایی-گرمایی 
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قرار داد. در شکل )11( حفره ایجاد شده در سطح یک الیه از پلیمر 
آنالیز  روش  با  شیمیایی  تجزیه  آزمایش  در  پلی متیل متااکریالت  

 ریزحرارتی نشان داده شده است.
 

شکل 11: حفره ایجاد شده در سطح یک الیه از پلیمر پلی متیل 
اکریالت در آزمایش تجزیه شیمیایی با روش آنالیز  ریزحرارتی ]9[.

GC-MS در  از دستگاه  در شکل )12( منحنی به دست آمده 
آزمایش تجزیه شیمیایی با روش آنالیز  ریزحرارتی آورده شده است.

 با توجه به آنچه بیان شد، از تلفیق روش های آنالیز  ریزحرارتی 
و تجزیه شیمیایی به وسیله گرما، می توان به روشی دست یافت که 
تجزیه  مطالعه  مواد،  بررسی خواص حرارتی  امکان  بر  درآن عالوه 

شیمیایی مواد در ابعاد نانومتری نیز امکان پذیز است ]9و2[.

کاربردها
در ادامه برخی از کاربردهای جدید و جالب توجه روش آنالیز 

 ریزحرارتی  آورده شده است:
با  که  چندالیه  مواد  در  موضعی  حرارتی  خواص  بررسی   

روش های گوناگون الیه نشانی ساخته می شوند؛
  ایجاد جوش و اتصال در مواد پلیمری؛

  ایجاد حکاکی روی سطح نانوساختارهای پلیمری؛
پوشش  مانند  مواد  پوشش های  انواع  حرارتی  رفتار  بررسی   

فلزات روی پلیمرها؛
  بررسی رفتار حرارتی مواد نیمه هادی در دیودهای نورگسیل؛

  مطالعه رفتار حرارتی موضعی کامپوزیت ها؛
  بررسی رفتارهای حرارتی موضعی در ریزساختارهای جدایش 

فازی؛
  بررسی رفتارهای حرارتی نانوذرات در فرآیندهای دارورسانی؛

میکرو  و  حسگرها  حساس  قطعات  حرارتی  رفتار  بررسی   
الکترونیک در حین تولید

شکل 12: منحنی به دست آمده از  آنالیز GC-MS در آزمایش تجزیه شیمیایی با روش آنالیز  ریزحرارتی ]9[.
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. نتیجه گیری

روش آنالیز ریزحرارتی به عنوان یک ابزار قدرتمند 
نانو  ابعاد  در  ها  نمونه  حرارتی  بررسی خصوصیات  در 
مورد توجه است. در این روش، به طور هم زمان تصویر 
توپوگرافی و تصویر حرارتی سطح نمونه تهیه می شود. 
با  نمونه  حرارتی  خواص  توصیف  بر  عالوه  روش  این 
توان تفکیک باال، می تواند با ترکیب شدن با روش های 
آنالیز  امکان  جرمی،  طیف سنجی  یا  کروماتوگرافی 
به  و  فراهم کند  نیز  را  نمونه  شیمیایی موضعی سطح 
و  بررسی  در  ارزشمند  بسیار  ابزارهای  از  یکی  عنوان 
صنایع  پلیمرها،  دارویی،  علوم  زمینه های  در  پژوهش 

الکترونیک و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
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