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کندوپاش و تاثیرات آن 
در آماده سازی نمونه ها

روش های متفاوتی برای به وجود آوردن الیه ای نازک روی نمونه در شرایط خالء وجود دارد. یکی از این روش ها، روش 
تبخير است که در آن، یک فلز رسانا تا دمای تبخيرش در خالء باال گرم می شود و اتم های فلز تبخير شده روی سطح نمونه 
چگال می گردند. روش دیگری که می توان به آن اشاره کرد، روش کندوپاش است که در این روش، سطح فلز رسانایی که 
دارای بار منفی است با یون های مثبت در خالء پایين بمباران می شود و اتم های کنده شده از سطح فلز، روی سطح نمونه 

چگال می گردند.
عواملی که در تشکيل الیة نازک روی نمونه تاثيرگذار هستند عبارتند از:

1. انرژی بستگی و انرژی برخورد ماده به کار برده شده در تارگت؛
2. کمترین دمای مورد نياز برای تبخير تارگت؛

3. کمترین انرژی مورد نياز برای تشکيل پدیده کندوپاش؛
4. ميزان رسوب دهی فلز و دمای زیر الیه.

کندوپاش،  نمونه،  آماده سازی   ،SEM
پالسما، تارگت، پوشش دهی

واژه های کليدی

کندوپاش و تاثیرات آن 
در آماده سازی نمونه ها

استفاده  فرآیند  این  با تحریک گازی که در  در دستگاه کندوپاش 
می شود )معموالً گاز آرگون( بين کاتد و آند پالسمایی ایجاد می شود که 
موجب بمباران شدن سطح تارگت4 با استفاده از یون های گاز و فرسایش 
آن می گردد. این فرآیند کندوپاش ناميده می شود که در اثر آن، اتم هایی 
از سطح تارگت جدا می شود و این اتم ها روی سطوحی که در نزدیکی 
کندوپاش،  فرآیند  کاربرد  موارد  از  یکی  می نشينند.  قراردارند،  تارگت 
آماده سازی نمونه ها برای گرفتن تصاویر با ميکروسکپ الکترونی است. 
با استفاده از این روش و با نشاندن الیه ای از یک فلز رسانا روی نمونه، 
برقرار شده،  نيمه هادی  یا  و  غيرهادی  نمونه های  در  الکتریکی  هدایت 
می توان تصویری مناسب از نمونه تهيه کرد که در این مقاله به بررسی 

این روش پرداخته می شود.
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پوشش دهی به روش کندوپاش

این روش، روشی مطلوب و نسبتاً ساده برای نشاندن الیه ای 
زیر الیه های غيررسانا است. ماده ای  آلياژ روی  یا  و  فلز  از  نازک 
انرژی  پر  پالسمایی  معرض  در  می شود  استفاده  تارگت  در  که 
قرار می گيرد که معموالً با استفاده از گاز بی اثر و سنگين آرگون 
به وجود می آید. سطح تارگت با استفاده از پالسما دچار فرسایش 
گاز  مولکول های  با  که  می گردد  جدا  آن  اتم های  و  می شود 
پس مانده برخورد می کنند. به دليل این که مسافت آزاد ميانگين 
و  می کنند  برخورد  یکدیگر  با  است،  کم  بسيار  تارگت  اتم های 
بر ميزان  الیه ای روی سطح نمونه به وجود می آورند. چهار عامل 
پالسما،  جریان  ولتاژ،  از:  عبارتند  که  است  تاثيرگذار  کندوپاش 

ماده به کار برده شده در تارگت و ویژگی های گاز بی اثر.
بمباران  انرژی  بر  کندوپاش  پدیده  در  شده  اعمال  ولتاژ 
بر  مستقيم  تاثيری  پالسما  جریان  و  است  تاثيرگذار  بی اثر،  گاز 
سرعت  ميزان  باال،  انرژی  با  پالسمای  در  دارد.  کندوپاش  ميزان 
در  کاربرده شده  به  ماده  بستگی  انرژی  است.  باال  نيز  کندوپاش 
سطح  فرسایش  سرعت  ميزان  بر  توجهی  قابل  تاثير  نيز  تارگت 
تارگت دارد. به عنوان مثال، انرژی بستگی طال و پاالدیوم نسبتاً 
بستگی  انرژی  که  تنگستن  به  نسبت  آنها  اتم های  و  است  پایين 
اتمی  عدد  هرچه  سویی  از  می شوند.  کنده  سریعتر  دارد،  باالیی 
قرار  فرسایش  مورد  بهتر  تارگت  سطح  باشد،  بيشتر  بی اثر  گاز 
می گيرد. بنابراین می توان گفت که گاز زنون نسبت به گاز آرگون 
با  کندوپاش  اگرچه  می کند.  ایجاد  فرسایش  در  بيشتری  سرعت 
این  با  دارد،  تأثير  نمونه  روی  الیه  نشاندن  زمان  بر  باال  سرعت 
حال احتمال خرابی سطح نمونه نيز به دليل باال رفتن دما وجود 
اندازه دانه ها در الیه  افزایش  دارد و همچنين ممکن است باعث 

نشانده شده شود ]1[.
اتفاقی که در دستگاه کندوپاش رخ می دهد این است که در 
اثر پالسمای به وجود آمده، سطح کاتد با یون ها بمباران می شود. 
می شود  کاتد  در  برده شده  کار  به  ماده  فرسایش  امر سبب  این 
دليل  به  و  یافته  فرسایش  ماده،  اتم های  فرآیند،  این  که در طی 
روی  نازک  الیه ای  صورت  به  مختلف،  جهت گيری های  داشتن 
در  نازک  الیه  این  می کنند.  رسوب  محفظه  دیواره های  و  نمونه 
رسانایی نمونه هایی که با استفاده از ميکروسکپ الکترونی روبشی 
از  الیه ای  چنين  می گردد.  استفاده  می شود،  تهيه  تصویر  آنها  از 
تجمع بار الکتریکی روی نمونه جلوگيری می کند و باعث کاهش 
آسيب های ناشی از حرارت و همچنين افزایش گسيل الکترون های 
کاتد  مستقيم،  جریان  با  کندوپاش  دستگاه  در  می شود.  ثانویه 
)که  قرار می گيرد  کندوپاش  مورد  است،  تارگت  منفی که همان 
نشاندن الیه  برای  و  و غيره است(  از جنس طال، پالتين  معموالً 
قرار  است،  آند  همان  که  مثبت  قطب  در  آن ها  نمونه ها،  روی 
در  هستند(.  متصل  صفر  پتانسيل  به  معموالً  می شوند)که  داده 
پمپ های  یا  و  توربو  پمپ های  از  معموالً  کندوپاش  دستگاه های 

دورانی برای ایجاد خالء استفاده می شود ]1و2[.

داليل استفاده از گاز آرگون در دستگاه کندوپاش

کندوپاش  و  تخليه  برای  گازها  از  استفاده  در  بسياری  دالیل 
تخليه مورد  مولکول های گازهایی که در  به طور کلی،  دارد.  وجود 
استفاده قرار می گيرند، برای محافظت از سطح داخلی محفظه نيز 
استفاده می شوند و همچنين این مولکول ها از جذب آب و گازهایی 
مانند O2  و CO2  و غيره جلوگيری می کنند. نيتروژن گازی است 
در  می تواند  نيز  آرگون  گاز  می شود.  استفاده  تخليه  در  بيشتر  که 
فرآیند  در  بيشتر  گاز  این  از  اما  گيرد  قرار  استفاده  مورد  تخليه 
کندوپاش استفاده می شود. آرگون گازی ارزان قيمت است و انرژی 

جنبشی ندارد که در ميزان کندوپاش موثر است.
در فرآیند کندوپاش، ميزان کندوپاش به جرم یون های اوليه، 
انرژی آن ها و زاویه فرود بستگی دارد. جرم اتمی آرگون 40 است 
که از جرم اتمی هليم و نئون بزرگتر است. از گازهای دیگری نيز 
می توان برای فرآیند کندوپاش استفاده نمود، اما باید پدیده کاشت 
یون که در الیه سطحی نمونه در حين فرآیند کندوپاش یون اتفاق 
می افتد را نيز در نظر گرفت. به عنوان مثال، می توان به کندوپاش 
یون در اکسيژن اشاره نمود که سبب تشکيل الیه نازک اکسيدی در 
سطح نمونه می شود. یون های گازی بی اثر چنين مشکلی را ایجاد 
نمی کنند. همچنين باید در نظر داشت که بسياری از گازهـا نظير 
F، Cl، N2، O2 و غيره از نظر شيميایی فعال هستند، بنابراین در 
زمان استفاده از این گازها الزم است از دستگاه در مقابل واکنش های 

شيميایی پالسما حفاظت شود ]3[.

عناصر مورد استفاده در روش کندوپاش

به عنوان  آن ها  از  که  دارند  وجود  بسياری  آلياژهای  و  فلزات 
تارگت استفاده می شود. به عنوان مثال می توان از برليم، آلومينيوم، 
و  طال-پاالدیوم  مس،  طال،  پاالدیوم،  نيکل،  نقره،  تنگستن،  کروم، 
غيره استفاده کرد. نوع پوشش برای نمونه بسته به نوع انجام آزمون 
می تواند متفاوت باشد. استفاده از نقره در پوشش دهی نمونه رایج 
اینکه  از  بعد  داشت.  خواهد  را  فوایدی  آن  از  استفاده  ولی  نيست 
نمونه با نقره پوشش داده شد، این پوشش را به راحتی می توان به 
روش های ساده از روی نمونه پاک کرد و نمونه را به حالت اوليه باز 

گرداند. همچنين، رسانایی نقره از تمامی فلزات بيشتر است ]4[.
که  است  الزم  دارند،  نياز  باال  بزرگنمایی  به  که  مطالعاتی  در 
اندازه ذرات در این الیه  ضخامت الیه نشانده شده بسيار ناچيز و 
بسيار کم باشد تا بتوان از آن صرف نظر کرد. در بيشتر موارد برای 
گرفتن تصویر نمونه ها، از پوشش طال استفاده می شود؛ دليل آن، 
این است که طال دارای ساختار FCC و غيرمغناطيسی است. در 
برخوردار  باالیی  رسانایی  از  و  می شود  ذوب  کلوین   1336 دمای 
است. به عنوان مثال، در مقایسه با پوشش کربن می توان گفت که 
کربن  پوشش  رسانایی  از  بيشتر  برابر  پوشش طال 1500  رسانایی 
روی  طال  پوشش  از  استفاده  معایب  از  یکی  وجود  این  با  است. 
نمونه هایی که نياز به انجام آناليز EDS 4 دارند این است که اگر در 
نمونه ها عناصری مانند فسفر و زیرکونيم وجود داشته باشد، پيک 

طال با پيک این عناصر هم پوشانی دارد.
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شکل 1: تصاوير SEM گرفته شده از سطح نمونه سراميک در 
روی  ترک هايی   .  ×25K )ب(  و   ×50K )الف(  بزرگنمايی های 

سطح نمونه مشاهده می شود.

از موارد دیگری که در فرآیند کندوپاش می توان به آن اشاره 
شکل  کروی  که  است  نمونه هایی  سطح  روی  الیه  نشاندن  نمود، 
هستند. به دليل اینکه ذرات کنده شده از سطح تارگت روی تمام 
هنگام  در  همچنين  و  نشست  نخواهند  شکل  کروی  نمونه  سطح 
گرفتن تصویر ممکن است نمونه هدایت الکتریکی مناسبی نداشته 
باشد. در این حالت، برای گرفتن تصویر مناسب، به هنگام فرآیند 
قرار  آن  روی  نمونه ها  که  پایه ای  صفحه  به  می توان  کندوپاش 

می گيرند تا حدود 45 درجه زاویه داد )شکل 2( ]6[.

شکل 2: تصاوير SEM گرفته شده از گرده زيتون.

روی  )طال(  رسانا  فلز  یک  از  الیه ای  نشاندن  دیگر  معنی  به 
در  نيست.  نمونه ها  روی  هدایت  برقرای  دليل  به  هميشه  نمونه ها 
مواردی به منظور داشتن تصویری با کيفيت بهتر و نيز نشان دادن 
برای  طال  از  استفاده  می شود.  داده  پوشش  نمونه  سطح،  جزئيات 
الیه نشانی روی نمونه سبب بهتر شدن کيفيت تصویر می شود؛ زیرا 
ثانویه  الکترون های  )نسبت  ثانویه  الکترون های  فلز ضریب  این  در 
گسيل شده از ميان الکترون های اوليه ساطع شده( باال است و این 

امر سبب بهتر شدن کيفيت تصویر خواهد شد ]7[.

پوشش دهی به روش کندوپاش

همان طور که اشاره شد، فرآیند کندوپاش به عوامل زیادی از 
جمله تارگت، جریان و تعيين زمان کندوپاش بستگی دارد. در واقع 
می توان بيان نمود که ضخامت الیه نشانده شده، رابطه مستقيمی 
)طال(  تارگت  در  شده  برده  کار  به  ماده  ثابت  و  زمان  جریان،  با 
دارد. . مورد دیگری که در پوشش دهی با طال باید در نظر داشت 
 10 تا   5 حدود  از  نباید  شده  نشانده  الیه  ضخامت  که  است  این 
نانومتر بيشتر باشد زیرا نه تنها سبب جلوگيری از شناسایی جزئيات 
هم  آسيب  نمونه  سطح  به  مواردی  در  بلکه  می شود  نمونه  سطح 
الیه ای  نمونه  سطح  در  که  مواردی  در  مثال،  به عنوان  می رساند. 
تصویرگرفتن در  به هنگام  نشانده می شود،  باال  با ضخامت  از طال 
بزرگنمایی باال، ترک هایی روی سطح نمونه مشاهده می شود و یا به 
از ذرات طال در  دليل یکنواخت نبودن فرآیند کندوپاش، تجمعی 

سطح نمونه دیده خواهد شد )شکل 1-الف و 1-ب(.
بنا به دالیل ذکر شده، در هنگام کندوپاش باید به موارد زیر 

توجه داشت:
این  در  اعمال شده  کاتد؛ 2. جریان  تا  نمونه  فاصله سطح   .1
فرآیند؛ و 3.  زمان تعيين شده برای انجام فرآیند کندوپاش ]1و5[.

 20 ثابت  جریان  در  طال  الیه  ضخامت  تغييرات  اینجا  در 
افزایش  با  در حدود 0/17،  ثابت طال  گرفتن  نظر  در  با  ميلی آمپر 
زمان با محاسبه در نرم افزار، در شکل )3(  نشان داده شده است ]6[:

شکل 3: تغييرات ضخامت پوشش طال نسبت به زمان
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پوشش دهی روی نمونه ها عالوه بر ایجاد هدایت در نمونه، فواید بسياری از جمله کاهش آسيب های ناشی از حرارت 
و همچنين افزایش گسيل الکترون های ثانویه را به همراه خواهد داشت. در نظر گرفتن زمان الیه نشانی و ضخامت الیه 
نشانده شده روی نمونه از اهميت زیادی برخوردار است. پوشش دهی ضخيم، نه تنها سبب جلوگيری از شناسایی جزئيات 
سطح نمونه می شود بلکه در مواردی به سطح نمونه آسيب هم می رساند. همچنين ممکن است به هنگام تصویرگرفتن 
در بزرگنمایی باال، ترک هایی روی سطح نمونه مشاهده شود و یا به دليل یکنواخت نبودن فرآیند کندوپاش، تجمعی از 

ذرات طال در سطح نمونه دیده شود.

ری
گي

جه 
نتي

مراجع

پی نوشت

[1] Echlin, Patrik. “Handbook of sample preparation for scanning electron microscopy and x-ray micro-
analysis”. 2009. 330p

[2] http://www.emsdiasum.com/microscopy/technical/sputter coating.

[3] http://www.researchgate.net/argon or air.

[4] Stephen A.Leslie, John C.Mitchell . “Removing gold coating from SEM samples”. Palaeontology . 
2006. Vol 50. 1459-1461.

[5] Jakub Siegel et al. “Properties of gold nanostructures sputtered on glass” .Nanoscale research letters. 
2011, 6:96.

[6] http://www.mtixtl.com/machine-manual/plasmasputter coating.

[7] J.T Fourie. “Gold in electron microscopy” .Gold Bull, 1982, 15.

1. فيزیک حالت جامد، مرکز پژوهش متالورژی رازی
2. مهندسی مواد و متالورژی، مرکز پژوهش متالورژی رازی

3. عضو کارگروه تخصصی SEM شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
4.Target
تارگت ماده ای است که در فرآیند کندوپاش به عنوان کاتد به کار برده می شود. از این ماده برای ایجاد الیه ای نازک روی سطح نمونه 

استفاده می شود.
5. Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS)
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