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ميکروسکوپ الکترونی عبوری ابزاری است که در آن از انرژی با قدرت باال )200KeV~( برای مطالعه نمونه ها )به 
ضخامت تقریبی 100 تا 150 نانومتر( استفاده می شود. آماده سازی نمونه با این ضخامت، مستلزم به کارگيری علم و هنر 
است. این کار نياز به ابداع روشی مناسب و عالوه بر آن تحقيق و نشان دادن آنها در یک فرآیند تعریف شده با تکرارپذیری 
باال است. همچنين، حداکثر دقت در آماده سازی و کار با نمونه امری ضروری است، چرا که نمونه ها بسيار نازک و از این 
نظر مستعد خم شدگی و شکستگی هستند. در این مقاله، روش های آماده سازی نمونه های TEM برای مواد  مختلف شامل 

فلزات و آلياژها )بند 2( و همچنين پوشش های چندالیه نيمه هادی یا فلزی با مثال های گویا توضيح داده می شود.

 ،TEM آماده سازی نمونه، فویل های ،TEM
.FIB ،الکتروپوليشينگ5، فریز یونی

واژه های کليدی

ميکروسکوپ الکترونی عبوری4 ابزاری قدرتمند برای 
بررسی ساختار نانومواد است که اطالعات بلورشناسی و 
ترکيب شيميایی را در مقياس نانومتر ارائه می دهد. برای 
الکترونی  پرتو  به  نسبت  باید  نمونه ها  مطالعاتی  چنين 
کلی،  به طور  بخش،  دو  در  مقاله  این  باشند.  شفاف 
روش های آماده سازی نمونه ها را برای انواع مختلف مواد 
ارائه می دهد. در بخش اول، آماده سازی فلزات، آلياژها و 
پوشش های چندالیه توضيح داده شده است و روش های 
و  شکننده  مواد  کامپوزیت ها،  نانومواد،  آماده سازی 
این  دوم  بخش  در  نيز  خاص  سایت   دارای  نمونه های 

مقاله، ارائه خواهد شد.

نويسندگان

آيدا اعظمی1و3 *
داود قرايلو2و3

AidaAzami20@yahoo.com
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فلزات و آلياژها

روش  از  استفاده  با  می توان  را  آلياژها  و  فلزات  نمونه های 
الکتروپوليش آماده کرد. مراحل کار به شرح زیر است:

 تهيه برش ها

به  نازک  برش های  به  1-الف(  )شکل  موردنظر  آلياژ  ابتدا 
ضخامت 250 ميکرومتر بریده می شود )شکل 1-ب(. از اره الماسی 
باید  این کار  برای  برای برش استفاده کرد.  با سرعت کم می توان 
نمود.  انتخاب  آلياژ  مکانيکی  به خواص  بسته  را  مناسب  تيغه های 
نمونه ها با اشکال منظم یا نامنظم که دارای قطری به اندازه حدود 
را می توان در قسمت  و طول 10 سانتی متر هستند  5 سانتی متر 
نگهدارنده نمونه قرار داد. ظرف روغن با یک ماده روان کننده مانند 
ویژه،  چسبی  با  تيغه  سطح  ابتدا،  در  می شود.  پر  ایزوکات6  مایع 
پوشش داده  می شود و سپس بازوی نمونه روی تيغه پایين می آید. 
زمان  در طول  نمونه  که  تنظيم شده است  آن، طوری  تعادل  وزنه 
برش، بار متعادلی دارد. درصورت لزوم می توان وزنه اضافی )100-

50 گرم( به بازو اضافه کرد. برش را می توان با استفاده از یک تيغه 
انجام  است،   100-75  rpm حدود  در  چرخش  سرعت  دارای  که 
داد. برای به دست آوردن برش هایی با ضخامت مطلوب می توان از 

ميکروتوم استفاده کرد.

TEM تهيه ديسک های 

قطعاتی که بر اساس روش  بند )2-1( آماده شده اند، با استفاده 
با قطر  اولتراسونيک،   با برش دهنده  یا  از یک سوراخ کن صفحه و 
به  نظر  مورد  دیسک  تا  1-د(  )شکل  می شوند  سوراخ  نياز  مورد 
نمونه  نگهدارنده  ویژگی های  به  بستگی  دیسک،  قطر  بياید.  دست 
ميلی متر  قطر 3  به  نگهدارنده ها دیسک هایی  )بيشتر  دارد.   TEM
با  مکانيکی  به صورت  در خود جای می دهند(. سپس دیسک ها  را 
 SiC، Al2O3، Fe3O4، Al2O3 استفاده از واسط های ساینده )مانند
تا  و  شده  پوليش  ميکرومتر   100-120 ضخامت  به  الماس(  یا  و 
می خورند. کاغذ سنباده )کاغذ ساینده کربيد سيليکون( ارزانتر است 
و با شماره های مختلف گرید در دسترس است. الزم به ذکر است که 
شماره گرید نشان دهنده زبری کاغذ است؛ زبری با کاهش شماره 

افزایش می یابد.
هر چند که هزینه سمباده های الماسی7 باال است با این وجود 
بهتر است که این سمباده ها بسته به اندازه  مختلف ذرات )محدوده 
توجه  با  باید  باشند. ساینده ها  در دسترس  ميکرومتر(  تا 30   0/5
به سختی نمونه انتخاب شوند. به عنوان مثال، کاغذ ساینده کربيد 
سيليکون برای آلياژهای آلومينيوم به کار می رود در حالی که برای 

یاقوت کبود نامناسب است.
ابتدا کاغذهای سمباده  به منظور کاهش ضخامت مورد استفاده 
قرار می گيرد، همچنين برای داشتن سطوح تقریباً موازی، با کاغذ 
انجام  با شماره گرید 320( سمباده زنی  کاغذی  مثال  )برای  زبر8، 
 600 گرید  با  را  پوليش  می توان  نرم   نسبتاً  مواد  برای  می شود. 
استفاده شده  زبرتر  گرید های  ابتدا  مواد  سخت تر،  برای  کرد.  آغاز 
و بعد از آن، پرداخت نهایي با استفاده از گرید هاي ظریف تر انجام 

می شود)گرید شماره 600 و 1200(.
به منظور بهبود کيفيت سطح، یک پارچه جالدهنده و چسب 
الماسی )اندازه ذرات تا 3 ميکرومتر( همراه با چند قطره روغن روی 
اصالح  برای  پارچه  این  روی  دیسک ها  سپس  می شود.  پخش  آن 

سطح، حدود 10 دقيقه جال داده می شوند.
طول  در  داشت  امکان  که  سطحی  الیه  اوليه،  پوليش  در 
این  در  می شود.  برداشته  کند،  پيدا  شکل  تغيير  برش  مرحله 
خراش ها  این  که  می شود  تشکيل  سطح  روی  خراش هایی  مرحله 
در پوليش های بعدی با گرید های ظریف تر به حداقل می رسد. اگر 
کاغذ سمباده در یک جهت ثابت اعمال شود، منجر به ایجاد خراش 
می شود که ممکن است نتوان خراش را حذف کرد. از این رو مسير 
پوليش باید به طور مداوم تغيير یابد تا خراش ها را به حداقل رساند.

بريده شده  قطعه  )ب(  نمونه،  از  تصاوير چشمی  )الف(  شکل1: 
از نمونه با استفاده از اره الماسی با سرعت کم، )ج( قطعه، بعد 
از سوراخ کردن ديسک TEM، )د( ديسک TEM، )ه ( ديسک 
TEM بعد از سمباده کاری و الکتروپوليش کردن )توجه داشته 
باشيد که کنتراست براق در قسمت مرکزی به دليل الکتروپوليش 

است(. بخش عمده در مقياس سانتی متر است.

را  آن  می توان  که  است  دست  با  کردن  پوليش  دیگر،  روش 
از طریق پوشاندن انگشتان با یک نوار چسب دو طرفه انجام داد؛ 
بود.  خواهد  مفيد  انگشتان  به  آسيب  از  جلوگيری  برای  کار  این 
خم شدگی  بدون  و  دقت  با  دیسک ها  پوليش،  نهایی  مراحل  در 
نوار  بدون  نهایی  پوليش  و  شده  برداشته  نوار  از  خوردگی  تاب  و 
که  آنجایی  از  می شود،  استفاده  چسب  نوار  از  اگر  می شود.  انجام 
دیسک ها بسيار نازک هستند، ممکن است در زمان جدا شدن به 
دليل چسبندگی، دیسک ها خم شوند. در غير این صورت می توان از 

نواری با چسبندگی ضعيف استفاده کرد.

 الکتروپوليش با جت دو قلو

می توان  آن  در  که  می شود  اطالق  فرآیندی  به  الکتروپوليش 
نمونه )به عنوان آند( را با عمل الکتروشيميایی و با نگه داشتن آن 
در یک الکتروليت و استفاده از پتانسيل مناسب جال داد. الکتروليت، 
سرعت  کنترل  در  مهم  عوامل  از  برخی  آن،  ولتاژ  بایاس9  و  دما 

انحالل نمونه هستند.
برای  می توان  را  قلو  دو  جت  با  الکتروپوليش،  دستگاه  یک 
نگهدارنده  دارای  دستگاه  این  کرد.  استفاده  الکتروپوليش  فرآیند 
را  ميلي متر   3 قطر  به  نمونه  دیسک های  می تواند  که  است  نمونه 
به عنوان  که  نازل  دو  بين  آند  به عنوان  نمونه  دهد.  جای  خود  در 
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در  نازل ها  هم  و  نمونه  هم  می گيرد.  قرار  مي کنند،  عمل  کاتدها 
پمپ شناور کوچک  یک  غوطه ور هستند.  مناسب  الکتروليت  یک 
طریق  از  الکتروليت  جت های  پمپ  دارد.  وجود  دستگاه  این  در 
شدگی  نازک  ميزان  می گيرد.  قرار  نمونه  طرف  دو  هر  در  نازل ها 
در قسمت های مرکزی دیسک بيشتر از لبه ها است. قسمت  نازک 
شده را باید سوراخ کرد تا با ایجاد سوراخ بتوان روی لبه سوراخ، کار 
تصویربرداری را انجام داد. به بيان دیگر از آنجایی که نازک کردن 

نمونه تا حدی که الکترون به راحتی بتواند از آن عبور کند دشوار 
است، بنابراین نمونه را نازک و سپس سوراخ می کنيم؛ با این کار 
شانس نازک شدن و عبور الکترون در لبه نمونه در ناحيه سوراخ 
را افزایش می دهيم. سوراخ ایجاد شده را می توان با استفاده از یک 
منبع نوری و یک حسگر نوری که در طرف مقابل نمونه قرار داده 
شکل  گوه ای  سوراخ،  نزدیکی  در  لبه ها  نمود.  مشخص  شده است، 

است و ضخامت مطلوبی برای عبور پرتوالکترونی دارد.

 مواد چند فاز

فازها،  فازهای مجزای شيميایی هستند.  فاز شامل  مواد چند 
خواص الکتروشيميایی مختلف یک الکتروليت انتخاب شده را ارائه 
پوليش  و  اچ  فرآیند  باید در معرض  مواد  این  نتيجه  در  می دهند. 
در  دارند.  پی   در  نيز  نامطلوبی  اثرات  نهایت،  در  که  بگيرند  قرار 
چنين مواردی، باید ترکيب الکتروليت تغيير کند یا یک الکتروليت 
جدید را امتحان کرد. بررسی کامل مواد با الکتروليت های مناسب 
مانند  الکتروپوليش  آمده است. همچنين، شرایط  مقاله ای ]1[  در 
خطا  و  آزمون  براساس  ولتاژ،  و  الکتروليت  دمای  جت،  سرعت 
می تواند متغير باشد زیرا ماهيت جالدهی تابعی از این عوامل است.

توزیع  رسوبات  یا  ریز  ذرات  به صورت  دوم  فاز  که  موادی  در 
شده باشد، مشکالت جدیدی می تواند به وجود آید. به عنوان مثال، 
رسوبات امکان دارد در الکتروپوليش از دست برود. برخی از کاربيدها 
در  سيليکون  کاربيد  رشته های  نظير  شده  سنتز  مواد  و  فوالد  در 
ماتریکس فلزی، مثال هایی از این نوع است. در این مورد، ترکيبی 
از روش ها را می توان به کار گرفت. برای مثال برای ایجاد سوراخ 
عمل  دقيقه  چند  مدت  به  یون  پرتو  فرز  با  می توان  فویل ها  در 
نازک  باعث  زیاد  احتمال  به  فرز کردن  داد.  انجام  را  الکتروپوليش 
شدن یکنواخت لبه های سوراخ می شود بنابراین خطاهای ناشی از 
اختالف ضخامت نمونه بعد از نازک شدن را به حداقل می رساند. 

این کار را می توان با بررسی این فویل در TEM تایيد کرد.

مواد چنداليه

چند  تا  نانومتر  چند  محدوده  در  می تواند  الیه ها  ضخامت 
نيمه هادی،  فلز، یک  باشد. هر الیه می تواند شامل یک  ميکرومتر 
یک عایق یا ترکيبی از این مواد باشد. آنها را در زمينه های مختلف 

مانند دستگاه های نيمه هادی، مهندسی سطح و پوشش های حائل 
ماهيت  و  الیه ها  ضخامت  تبلور،  کرد.  استفاده  می توان  حرارتی 
واسطه ها )چسبنده یا نيمه چسبنده( نقش مهمی را در خواص مواد 
نمونه های  آماده سازی  این بخش، روش  ایفا مي کنند. در  چندالیه 

مختلف شرح داده شده است:

 ايجاد سطح مقطع از نمونه ها

ایجاد گودی  با یک ساختار ساندویچی یعنی برش دیسک ها، 
و نازک کاری با پرتو یونی می توان از نمونه های TEM برش سطح 

مقطعی ایجاد کرد. مراحل کار در زیر توضيح داده شده است.

--- نازک کاری با پرتو يونی  ---

مناطق  آوردن  دست  به  به منظور  شده،  سوراخ  دیسک های 
شفاف در برابر الکترون با استفاده از یون، فرز می شوند. فرز یونی 
یک فرآیند کندوپاش است که در آن اتم های خنثی پر انرژی )تقریبا 
Kev 5( و یون ها، از یک کاتد روی دیسک )یا هدف( در یک زاویه 
حمله می کنند. در نتيجه اتم های نمونه از سطح آن جدا می شوند. 
انرژی و ماهيت یون ها، جریان پرتو، زاویه برخورد و ماهيت نمونه 
برخی از مهمترین عوامل در کنترل ميزان نازک شدن است. ميزان 
نازک شدن می تواند به صورت چند ميکرومتر در ساعت در شرایط 
مطلوب باشد، در نتيجه این روند برای به دست آوردن مناطق شفاف 

در برابر الکترون چند ساعت طول می کشد.
به عنوان مثال، یک سطح مقطع نمونه TEM از چاه های کوانتوم 
چندگانه GaN/InGaN رشد یافته روی بستر )0001( یاقوت سرخ 
در شکل )3( نشان داده شده است. در این شکل مناطق شفاف در 
برابر الکترون، با پرتو یونی نازک شده است )شکل 3-ب(. لبه های 
)3-ج(  هستند. شکل  شفاف  الکترون  به  نسبت  سوراخ  به  نزدیک 

در  سوراخ  لبه های  عبوری.  )ب(  و  بازتابی  )الف(  حالت های  در  می شود.  مشاهده  شده  الکتروپوليش   TEM ديسک  از  تصاويری   :2 شکل 
بزرگنمايی باال در حاالت بازتابی در شکل )ج( نشان داده شده است.
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تصویر TEM یکی از این لبه ها با بزرگنمایی کم و زمينه روشن است 
که چاه های کوانتوم چندگانه GaN/ In GaN را نشان می دهند.

یک دستگاه دوميل10 و یک دستگاه جالدهنده یونی دقيق یا 
آرگون  گاز  می شود.  استفاده  یونی  پرتو  نازک کاری  برای  پيپس11 
با خلوص باال )بوک یوالر12 درجه 2( برای آسياب کردن استفاده 
می شود. گرم نشدن نمونه دیسک در زمان آسياب کردن به دليل 
باید  از مواردی است که  انرژی جنبشی یون ها یکی  انتقال مداوم 
باشد،  اگر نمونه حساس به حرارت  به آن توجه داشت. در نتيجه 
ظاهر  نمونه13  از  شده  گرفته  تصاویر  در  غيرواقعی  ساختارهایی 
می شوند. می توان از طریق خنک کردن نمونه با استفاده از نيتروژن 
مایع یا با به کارگيری ویژگی های مدوالسيون پرتو یونی که در آن 
نمونه به طور مداوم در معرض پرتو یونی نخواهد بود، این ساختارهای 

ناخواسته روی تصویر را به حداقل رساند.
که  است  دسترس  در  نمونه  پایه  نوع  دو  دوميل،  دستگاه  در 
عبارتند از: پایه سرمایی و پایه نرمال. برای مواد حساس به حرارت 
مانند آلياژهای آلومينيوم و کالس های خاصی از نيمه هادی ها )برای 
مثال، InP و فيلم های InxGa-xN حاوی ایندیم باال( پایه سرمایی 
می شود.  استفاده  نرمال  پایه  دیگر،  مواد  برای  شده است.  استفاده 
از  که  نگهدارنده  گيره  بين  شده  سوراخ  دیسک  سرمایی،  پایه  در 
کردن  وارد  طریق  از  می شود. سپس  داده  قرار  است،  مس  جنس 
گيرنده های سرد متصل شده به پایه به داخل دوار14 حاوی نيتروژن 
با  نمونه هایی  زیر می توان  فرزکاری  با شرایط  مایع، سرد می شود. 
کيفيت خوب را برای ساختارهای مبتنی بر دستگاه GaAs ایجاد 
کرد: )الف( تفنگ زاویه 12º± و )ب( ولتاژ 5 کيلوولت در ابتدا و 2/5 
کيلوولت در زاویه 10º± برای پرداخت نهایی. نگهدارنده در طول 
زمان فرز می چرخد )rpm 3(. سطح نمونه از نزدیک هر 3 ساعت 
یکبار در ابتدا و در مراحل آخر فرزکاری هر 30 دقيقه یکبار زیر 
ميکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 50 تا 200 برابر بررسی می شود. 
الزم است مدت زمان کافی )حدود 1 ساعت( داده شود تا قبل از 
عمل،  این  برسد.  اتاق  دمای  به  نگهدارنده  نمونه15،  مخزن  تخليه 
نگهدارنده  و  دیسک  روی  رطوبت  چگالش  از  جلوگيری  به منظور 

نمونه انجام می شود.
زنگ  ضد  فوالدی  صفحات  بين  دیسک  نرمال،  پایه  برای 
می توان  را  فرزکاری  شرایط  همان  و  می شود  داده  قرار  نگهدارنده 

استفاده کرد.
در یک سيستم جالدهی یونی دقيق16، دیسک در یک نگهدارنده 
)نوع گيره ای یا چسبی( وارد و فرز یونی انجام می شود. شرایطی که در 

این حالت به صورت رایج اعمال می شود به صورت زیر است:
زیرالیه(  از طرف  تک وجهی  )فرز  درجه   4 تفنگ:  زاویه  الف   
نمونه های  برای  دو طرفه(  )فرز   ±4º و  نمونه های مسطح  برای 

سطح مقطعی؛
ولتاژ: 4/5 کيلوولت در ابتدا و پرداخت نهایی در ولتاژ 2  ب  
کيلوولت به مدت 5 دقيقه. الیه های آمورفی )ناشی از فرز یونی( 
روی سطح نمونه را می توان با پرداخت بيشتر در کيلوولت کم 
)حدود 0/1 تا 0/2 کيلوولت( کاهش داد. فرآیند فرز را می توان با 
استفاده از یک دستگاه دوربين17 با صفحه نمایش ال سی دی18در 

بزرگنمایی حدود 200 برابر کنترل کرد.
یک ارزیابی مقایسه ای از عملکرد دوميل و پيپس نشان می دهد 
که ناحيه ای که در معرض پرتو یونی است، دوميل سایش بيشتری 
ميلی متر(   0/5 تا   0/3( پيپس  با  مقایسه  در  ميلی متر(   1 )حدود 
را  بزرگتری  الکترون  به  شفاف  نواحی  نتيجه،  در  می کند.  ایجاد 
این حال  با  آورد.  به دست  با دوميل  آماده شده  نمونه  در  می توان 

پيپس مزایای زیر را دارد:
باال  نسبتاً  فرز  پرتو، سرعت  متمرکز  ماهيت  به  توجه  با  الف   
است یعنی حدود 10 تا 15 ميکرومتر در ساعت برای GaAs در 

مقایسه با 2 ميکرومتر در ساعت در دوميل؛
ب     با توجه به به کارگيری زاویه کم فرز )تقریبا 4 درجه( در 
پيپس، چندالیه هایی از مواد غيرمشابه می توانند با سرعت نازک     

کاری تقریباً مشابه هم مورد استفاده قرار گيرند؛
ج      با توجه به نوسان پرتو یونی )و همچنين استفاده از مرحله 

نيتروژن مایع( حرارت نمونه را می توان به حداقل رساند؛
پرتو  با  اچ کردن  به  کمک  برای  شيميایی  فرآیند  اعمال  د    
یونی19 به تشخيص سرعت مناسب نازک کاری برای نمونه هایی 
بزرگی دارند )مانند تنگستن(، کمک  اتمی نسبتاً  که توده های 

شایانی می کند؛
 هـ    موقعيت دیسک با توجه به پرتو یونی قابل تنظيم است؛

ی       تفنگ ها را می توان به طور  مستقل با توجه به نمونه قرار داد.

شکل 3: )الف( نمايی از نمونه TEM مقطعی؛ )ب( تصوير چشمی از نمونه بعد از نازک کاری با پرتو يونی بعد از تشخيص دادن سوراخ؛ )ج( 
GaN/InGaN  با زمينه روشن نشان دهنده چاه های کوانتومی چندگانه TEM تصوير
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اما پيپس معایبی هم دارد، مانند:
الف   امکان دارد لبه های دیسک به دليل فرزکاری با زاویه کم، 
آسيب ببيند. از این رو گاهی اوقات، دیسک به دليل از دست 

دادن مقاومت مکانيکی می شکند؛
اگر مراحل آخر فرزکاری به دقت کنترل نشود، به احتمال  ب 
زیاد حفره هایی با لبه  ضخيم که نواحی بسيار کمی از آن در برابر 

الکترون شفاف است به دست می آید.

---  مالحظاتی در پوليش مکانيکی/ فرز يونی 
--- مقطعی TEM نمونه های

طول  در  رو  این  از  هستند؛  شکننده  نيمه هادی  نمونه های 
سوراخ کاری و سمباده زنی ترک برمی دارند. در نتيجه این نمونه ها 
ممکن است بشکنند و یا تکه های کوچک ورقه ورقه و از نمونه جدا 
اتفاق  زیاد  نمونه،  دیسک  مرکزی  بخش  در  شکستگی  اگر  شوند. 
این،  باشد. عالوه بر  بيافتد، فرز پرتو یونی نمی تواند روش مناسبی 
اگر الیه اپوکسی ضخيم باشد، پيوند اپوکسی ميان سيم مولبيدن، 
لوله برنجی و ساختار ساندویچی قوی نخواهد بود و در حين آسياب 
کردن، پيوند از بين می رود. از این رو، در تمامی سطوح باید توجه 

کافی به فرآیند داشت.
دیسک های نمونه با استفاده از چاقوی مدور اولتراسونيک سوراخ 
با  با موم به یک الم شيشه ای  این منظور، برش ها  برای  می شوند. 
روکش، متصل می شوند. سپس الم شيشه ای با استفاده از موم به 
لوله ای  برش  ابزار  زیر  در  قطعه  و  متصل  مدور  چاقوی  نمونه  ميز 
قرار داده می شود. مقدار کمی از پودر کاربيد سيليکون با اسپاتول 
سوسپانسيون  تا  می شود  ریخته  آب  مقداری  آن  روی  و  برداشته 
مورد نياز ایجاد شود. سرنگ پر از آب به دستگاه وصل می گردد و 
آب به آرامی به طرف ابزار برش پمپ می شود. در برابر این فشار 
آب، دستگاه روشن شده و ابزار برش به طرف نمونه پایين می آید. 
ابزار برش به علت حرکت بازوی پيزوالکتریک در نمونه، ارتعاشات 
اولتراسونيکی دارد. در نتيجه ذرات در دوغاب، نمونه را تحت فشار 

قرار داده و با اثرات دایره وار آن را می سایند؛ با این کار به آرامی، 
نمونه به طرف بخش برنده می رود. طراحی این دستگاه طوری است 
که نمونه از طریق عملکرد فنر مانند نگه دارنده نمونه، به سر ابزار 
از دستگاه  استفاده  با  را می توان  برش گيری  روند  فشرده می شود. 
از  کافی  آب  فشار  حفظ  زمان،  این  در  کرد.  کنترل  ضخامت سنج 
طریق سرنگ اهميت دارد. در غير این صورت دوغاب می تواند به 
به طور  را متوقف کند.  اولتراسونيک  امواج  ابزار برش وارد شده و 
کلی، برای این کار یک فشار مالیم انگشت شست بر سرنگ قابل 
باید به آرامی به طرف  ابزار برش نيز  قبول خواهد بود. همچنين، 
نمونه فشرده شود؛ در غير این صورت امکان شکستن نمونه وجود 
دارد. گاهی اوقات، دیسک ها در قسمت مته ابزار برش گير می کنند. 
کردن  وارد  فشار  با  یا  و  آهسته  ضربات  با  آرامی  به  باید  را  آنها 
هم  آمده  به دست  دیسک های  کرد.  حذف  سرنگ  با  آب  به وسيله 
دارای شيشه و هم نمونه ای که با موم به هم متصل شده اند، است. 
استون روی هات پليت  از تميز کردن در  را هم پس  می توان موم 
حذف کرد. سپس نمونه ها از سمت زیرالیه با استفاده از یک دیسک 
ميکرون   100 حدود  به  آنها  و ضخامت  می شوند  پوليش  پوليشر، 
کاهش می یابد. سپس از همان سمت ، با فرز پرتو یون آرگون، در 
4 درجه سوراخ می شوند. طرح کلی مراحل آماده سازی نمونه های 

صفحه ای20 در شکل )4( نشان داده شده است.
زیرالیه را نيز می توان با دقت بسيار به ضخامت حدود 30 تا 35 
ميکرون پوليش کرد. زیرالیه با استفاده از موم به یک طرف پست21 
)سطح فيلم به پست متصل شده است( متصل و فرز یونی از سمت 
زاویه 4 درجه  با  یونی  تفنگ  نگه داشتن هر دو  از طریق  زیرالیه 
روی آن انجام می شود. سپس با دقت تمام به گرید مسی که دارای 
یک سوراخ با قطر حدود 1/5 الی 2 ميلی متر است، متصل می گردد.

 پوليش گِوه ای

را  نمونه ها  برخی  TEM گاهی الزم است  نمونه های  در ميان 
پوليشر  از  استفاده  با  این حالت،  پوليش کرد. در  به صورت گوه ای 

شکل 4:  )الف( نمايی از مراحل آماده سازی نمونه های TEM سطح مقطعی؛ )ب( يک تصوير چشمی نشان دهنده ديدکلی از نمونه TEM بعد 
از نازک کاری با پرتو يونی
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می شود  ایجاد  )شکل5-الف(  درجه   2 تا   1 حدود  زاویه  سه طرفه 
]6[. نمونه با استفاده از موم به پایه پوليشر سه طرفه نصب می شود 
و  است  با خط چسب سطح مقطع  موازی  زاویه گوه  به طوری که 
این  انجام می شود. سپس  این مسير  عمل پوليش کردن در طول 
ميلی متر چسبانده   3 قطر  به  مسی  گرید  به  و  جدا  موم  از  نمونه 
می شود به طوری که زاویه گوه موازی با خط چسب سطح مقطع 
است و عمل پوليش کردن در طول این مسير انجام می شود. مزایای 

اصلی این روش عبارتند از:

الف   نمونه را می توان به ضخامت مناسب برای عبور الکترون، 
پوليش کرد )برای مثال، شکل )5-ب((. همچنين سطح آسيب 

دیده با استفاده از فرز یونی آرگون حذف شود )شکل5-ج(؛
ب     زاویه و جهت گوه می تواند توسط کاربر تعریف شود.

آزمایش های  ویژه  به  آزمایش ها  برخی  برای  مزیت  دو  این 
هولوگرافی الکترون و مطالعات سی بی ای دی هولز22 می تواند بسيار 
مفيد باشد. با این حال، پوليش کردن نمونه نياز به مهارت بسيار 

خوبی در آسياب مکانيکی دارد.

 TEM در این بررسی، روش های آماده سازی نمونه
شده است.  داده  شرح  مواد  علم  در  استفاده  مورد 
برای  را می توان  نمونه ها  از  ازآنجایی که طيف وسيعی 
پژوهش  این  در  کرد،  آماده سازی   TEM تصویربرداری 
تنها به آماده سازی نمونه های فلزی و آلياژی و همچنين 
و  فلزات  بخش  در  می شود.  پرداخته  الیه  چند  مواد 
جت  با  الکتروپوليش  و  نمونه  برش  چگونگی  آلياژ ها 
دوقلو تشریح شده و در بخش مواد چندالیه چگونگی 
از نمونه های الیه آمده است. ایجاد سطح مقطع نازک 

پایه های  است  ممکن  آزمایش ها  این  ترتيب،  بدین 
الکترونيک  برای رشد و توسعه رشته  را  اعتمادی  قابل 
مولکولی در آینده فراهم آورند و روش شکست- اتصال 
احتماالً نقش مهمی را در این توسعه ایفا خواهد نمود. 
به هر حال، اطالعات به دست آمده در این آزمایش ها، به 
اندازه گيری جریان و ولتاژ و نيز اعمال کنترل روی آنها، 
محدود می شود. دالیل خوبی برای خوش بينی به آینده 
آزمایشگاهی  ابزارهای  مجموعه  توسعه  و  دارد  وجود 
نيرو،  حسگرهای  ترکيبی،  الکترودهای  مانند  موجود 
برای  غيره  و  هدایت  نوسانات  اندازه گيری  ابزارهای 

دست یابی به این هدف، مهم خواهند بود.

ری
گي

جه 
نتي

شکل 5: )الف( نمايی از پوليش گوه ای يک نمونه TEM؛ )ب و ج( تصاوير واقعی از نمونه های TEM سطح مقطعی از ياقوت يا نيتريد گاليم 
پوليش شده به صورت گوه ای؛ )ب( پوليش سه وجهی که به دنبال آن مراحل پيش رو انجام می شود: )ج( فرز پرتو يونی آرگون به مدت 20 دقيقه 
در 4 کيلوولت. به حاشيه های پهن فواصل رنگی در لبه ها توجه کنيد، مناطق شفاف در برابر الکترون توسط پوليش گوه ای نشان می دهند که 

کيفيت اين مناطق بعد از فرز پرتو يونی بهتر می شود.
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پی نوشت

1. کارشناس ارشــد شيمــی، مرکز تحقيقات علـوم کاربردی 
دارویــی تبریز

2. کارشناس ارشد فناوری نانو، آزمایشگاه فناوری نانو کفا
3. عضوکارگــــروه تخصصـــی دستگاه هـــاي TEM شبکه 

آزمایشگاهی فناوری  نانو
4. Transmission electron microscope (TEM)
5. Electropolishing
6. isocut
7. Lapping Film
8. Coarser
9. Baias
10. Duo Mill
11. PIPS
12. BOC IOLAR
13. Artifact
14. dewar
15. Airlock
16. precision ion polishing system (PIPS)
17. CCD
18. LCD
19. chemically assisted ion beam etching (CAIBE)
20. Planar
21. Post
22. CBED-HOLZ
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