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آماده سازی نمونه های
 نانولوله کربنی و 

تصویربرداری از آنها با
TEM

مقدمه

ظاهر نانولوله هــای کربنی بسیار شبیه دوده است، به طــوری که اگر با دو انگشت فشـرده شود، همانند دوده به دست 
)یا دستکش( مالیده می شود. اما در زیر میکروسکوپ، ظاهر این ماده کامال شبیه نام آن است؛ یعنی ساختار لوله ای شکل 
دارد. برای این که بتوان این ماده را زیر میکروسکوپ به خوبی مشاهده کرد، باید آن را به صورت مناسبی آماده نمود. از 
آنجایی که در بررسی نانولوله ها اهداف مختلفی دنبال می شود، بنابراین شیوه های متفاوتی برای آماده سازی این نانوساختارها 
وجود دارد. اطالع از چگونگی صحیح آماده سازی نمونه ها، می تواند به دانش پژوهان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود 
شود.  ارایه  کربنی  نانولوله های  آماده سازی  چگونگی  پیرامون  کلیاتی  تا  شده است  تالش  مقاله  این  در  کند.  شایانی  کمک 

همچنین تالش شده، تا تجربیات آزمایشگاهی نویسندگان در آماده سازی این نمونه ها، در مقاله منعکس گردد.

آماده سازی نمونه، نانولوله کربنی، TEM، تعیین مشخصات واژه های کلیدی

استوانه ای توخالی ساخته  به شکل  اتم و  از صفحات کربن به ضخامت یک  نانولوله های کربنی که 
شده است در سال 1۹۹1 توسط سامیو ایجیما )از شرکت NEC ژاپن( کشف شد. بعد از ساخت اولین 
نانولوله، دانشمندان روی روش های سنتز این نانولوله فعالیت زیادی انجام دادند و توانستند به روش های 
مختلفی دست یابند. سپس سعی کردند با ارایه روش های متنوع، بر مشکالت موجود نیز فایق آیند، که 
بعضی از مشکالت تا حدی مرتفع و بعضی نیز هم چنان پابرجاست. در این میان، تصویربرداری از نانولوله ها 
بهترین روش برای بررسی کیفیت محصول نهایی است. به طور معمول، از TEM ، SEM ، STM  و

AFM  برای تصویربرداری از این مواد استفاده می شود که هر یک شرایط آماده سازی و تصویربرداری 
خاص خود را دارد. در این مقاله به بررسی اجمالی پیرامون روش های آماده سازی و نکات مهم درباره 

تصویربرداری از نانولوله های کربنی پرداخته می شود.
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در اغلب موارد نانولوله های کربنی دارای ناخالصی هایی هستند 
که منشا این ناخالصی ها، می تواند عواملی از جمله کاتالیست مورد 
استفاده در فرآیند سنتز باشد. بنابراین یک مرحله شستشوی اولیه 
می تواند در زدودن این ناخالصی ها مفید باشد. برای شستشو، معموال 
از الکل یا استن استفاده می شود که فرار است و به راحتی می توان 
آن را از محیط خارج کرد. الزم به ذکر است که در مرحله شستشوی 
اولیه، نباید ماده را در اولتراسونیک قرار داد، زیرا موجب بازشدن 
نانولوله ها می شود و این ماده را در تمام محلول پخش می کند. در 

نانولوله ها  جداکردن  امکان  شرایط  این 
از محلول شوینده وجود نخواهد داشت. 
برای شستشو کافی است که محلول را با 
دست کمی تکان داده، به سرعت سر ریز 
کرد. در این حالت در انتهای لوله آزمایش 
ذکر  می ماند.  باقی  کربنی  نانولوله  فقط 
این نکته کامال ضروری است که این نوع 
از  را  آلودگی ها  از  بخشی  تنها  شسشتو 
آن  از  نمی توان  و  می کند  خارج  محیط 

برای خالص سازی استفاده کرد.
سپس، باید نانولوله کربنی درون یک 
برای  شود.  پخش  مناسب  دیسپرسانت 
استفاده  الکل  یا  آب  از  معموال  کار  این 
می شود. غلظت نانولوله درون دیسپرسانت 
دارای اهمیت است. اگر مقدار نانولوله ها 
از  کلونی  میکروسکوپ  زیر  باشد،  زیاد 
نانولوله ها مشاهده خواهد شد که همانند 
این  در  و  است  اسپاگتی  از  ظرف  یک 
صورت نمی توان نانولوله های منفرد را به 
خوبی مشاهده کرد. اگر غلظت نانولوله ها 
سطح  در  نانولوله ها  یافتن  باشد،  کم 
شماره  شکل  است.  دشوار  بسیار  گرید 
)1(، دو تصویری را نشان می دهد که در 
آنها غلظت نانولوله در دو حالت مختلف 
غلظت  که  حالتی  می شود.  داده  نمایش 
باال است و حالتی که غلظت بهینه است. 
پس از واردشدن نانولوله ها به داخل 
دیسپرسانت، باید محلول در اولتراسونیک 
قرار داده شود. زمان اولتراسونیک کامال 
بستگی به نمونه دارد و می تواند از یک 
پس  باشد.  متغییر  دقیقه   30 تا  دقیقه 
گرید  روی  نمونه  کامل،  پخش شدن  از 
شدن،  از خشک  پس  و  می شود  ریخته 

آماده تصویربرداری است.
همیشه آماده ســازی نمونـه هـــای 
نانولـولــه کربنی به این روش نیست و 
گاهــی نیاز به آماده سازی هــای خاص 
همکارانش]1[ و  کی   ژیائوژینگ  است. 

از دانشگاه آنتورپ بلژیک قصد داشت از 
نانولوله های کربنی رشد داده شده روی 
بستری الگودار برای استفاده در اتصاالت 

نمونه های  به  مطالعه ای  چنین  برای  کند.  استفاده  الکترونیکی 
آماده سازی شده با کیفیت باال نیاز است. در این پروژه الیه هایی از 
جنس دی اکسید سیلیسیوم، روی سطح Si قرار داده شد که از آن 
برای تصویربرداری TEM استفاده گردید. این نمونه ها با استفاده 
به  نازک درآمد،  به صورت ورقه هایی   )FIB( پرتو یون متمرکز  از 
طوری که درون حفره های این ورقه، نانولوله های کربنی رشد داده 
شده بود. به منظور حفظ ساختار نانولوله های کربنی و پیش گیری 
پالتین  فلز  الیه های  از  کاری،  سوراخ  فرآیند  در طی  آنها  زوال  از 
در دو سوی این ورقه ها استفاده شده و 
یک فرآیند تمیز کاری 5 کیلوولتی نیز به 
آن اعمال شده است. نتایج تصویربرداری 
داخلی  ساختار  که  داد  نشان   TEM با 
آماده سازی  نانولوله های کربنی در حین 
تغییر نکرده است که این نشان می دهد 
نمونه های  آماده سازی  برای   FIB روش 
اتصاالت  برای  کربنی  نانولوله های 
مدارهای الکترونیکی مناسب بوده است.

آی سی ها  در  مهمی  نقش  اتصاالت 
کوچک ترین  حاضــر،  حــال  در  دارند. 
مس،  بـــا  شــده  ساختـــه  اتصاالت 
45 نانومتــری هستند؛ امـا بـا کـوچک 
شدن اتصاالت مسی، مقاومت الکتریکی 
آنها افزایش می یابد. برای برطرف کردن 
در  کربنی  نانولوله های  از  مشکل،  این 
این  برای  شده است.  استفاده  اتصاالت 
قرار  حفره هایی  درون  نانولوله ها  کار، 
این  ایراد   .)2 )شکل  می شوند  داده 
باید  برای توسعه آن  روش آن است که 
مورد  حفره ها  درون  را  نانولوله ها  بتوان 
برای  ابزار  بهترین  داد.  قرار  مطالعه 
عبوری  الکترونی  میکروسکوپ  کار  این 
)TEM( است که الزمه استفاده از آن، 
کمترین  با  اتصاالت  مناسب  آماده سازی 
با روش های  آنجایی که  از  است.  آسیب 
نمونه ها  این  راحتی  به  نمی توان  مرسوم 
را آماده کرد، از پرتو یونی متمرکز برای 
با  این روش  این کار استفاده شده است. 
امکان  )مانند  دارد  که  خوبی هایی  همه 
ایراد  یک  نازک(،  بسیار  نمونه های  تهیه 
غیرمعمول  الیه های  تشکیل  آن  و  دارد 
و آسیب دیده است. این گروه تحقیقاتی 
از سرپوش هایی از جنس پالتین استفاده 
نانولوله ها در حین آماده سازی  تا  کردند 
شروع  از  پیش  البته  نبینند.  آسیب 
آماده سازی، یک مرحله تمیزکاری توسط 
تا  شده است  انجام  پایین  ولتاژ  با   FIB
حین  در   FIB از  آمده  وجود  به  آسیب 
آماده سازی به کمترین مقدار خود برسد.
برای نشاندن پالتین، از روش رسوب 

شکل2: تصویر SEM از برش جانبی
 نمونه: a( پیش از فرآیند نازک سازی؛ b( پس 

از یک مرحله نازک سازی]1[

شکل 1: تصویر باال: غلظت نانولوله زیاد است؛ 
تصویر پایین: غلظت نانولوله بهینه است.



شماره 2 تابستان 1392
تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایرانفصلنامه 
w

w
w

.n
a

n
o

la
b

.i
r 

ت 
اال

مق

3 1

روش  این  اما  می شود  استفاده   )IBID( یونی  پرتو  با  اعمال شده 
آسیب هایی به سطح وارد می کند. برای جلوگیری از این آسیب ها 
ابتدا از رسوب اعمال شده با پرتو الکترونی )EBID( و پس از آن 
از IBID استفاده گردید. با انجام این فرآیند، یک الیه محافظ از 
پالتین در دو سوی نمونه ایجاد می شود که آن را در برابر آسیب  های 
FIB محفوظ می دارد. حال باید نمونه را از محل مورد نظر نازک 
کرد تا برای تصویربرداری با TEM مناسب شود. این کار با پرتوهای 
انجام می شود. الزم به  یونی 30 کیلوولتی با جریان 30 پیکوآمپر 
ذکر است که دو سوی نمونه باید نازک شود تا به شرایطی که در 
شکل شماره )3( )تصاویر SEM از نمونه( آورده شده، نزدیک شود. 

میکروسکوپ  در  تا  باشد  نانومتر   100 تقریبا  باید  نمونه  ضخامت 
TEM قابل رویت باشد.

است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  محافظ  الیه  اثر  بعد،  گام  در 
تصویر SEM از نمونه دارای یک الیه محافظ و نمونه حاوی دو الیه 
محافظ در شکل شماره )3( آمده است. در نمونه تک الیه )شکل 
a-3( بخشی از ورقه توسط پرتو الکترونی از بین رفته است، در حالی 
که در نمونه دو الیه )شکل b-3 و c-3(، نانولوله ها کامال محافظت 
شده هستند. نتایج نشان داد که اندازه و شکل نانولوله هایی که به 
صورت دوالیه محافظت شده اند تغییر چندانی نکرده است. بنابراین 
برای  مناسبی  راهبرد  پالتین،  محافظ  الیه  دو  از  استفاده  راهبرد 

آماده سازی نمونه های نانولوله کربنی است.
از نمونه را نشان می دهد  شکل )a-4( برش مقطعی 
که با میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک باال 
)HRTEM(گرفته شده است. نانولوله های کربنی در این 
 )b-4( تصویر قابل تشخیص هستند هرچند در شکل های
و )c-4( این نانولوله ها بهتر دیده می شوند. در شکل )4-
d(، نیز پروفایل شدت  نانولوله ها ترسیم شده است که از 
که  آورد  به دست  را  آنها  میان  فواصل  می توان  آن  روی 
برای این نمونه ها، 0/34 نانومتر است. این رقم کامال برای 
نانولوله های کربنی چندجداره قابل انتظار است. در میان 
این  بخش هایی  در  کربنی،  نانولوله های  منظم  چیدمان 
داده  نشان  زرد  پیکان  با  )که  می شود  قطع  منظم  روند 
شده است(. دلیل آن می تواند مربوط به نانولوله های کربنی 
رسوب  فرآیند  در حین  احتماال  که  باشد  دیده ای  آسیب 
ایجاد  نانولوله ها  رشد  و   )CVD( بخار  فاز  از  شیمیایی 
 FIB شده اند. البته احتمال آسیب دیدگی در حین اعمال
نیز وجود دارد. بنابراین می توان گفت که در هر صورت، 
بخشی از نانولوله ها آسیب دیده خواهند بود و نمی توان یک 
ایجاد کرد به طوری که همه  نانولوله های کربنی  از  ورقه 

نانولوله های درون آن سالم باشند.
بسیار  قبلی  کارهای  با  مقایسه  در  روش  این  نتایج 
بخشی  مثال  برای  دارد.  مشکالتی  هنوز  اما  است،  خوب 

شکل 3: تصویر SEM از)a( نمونه دارای یک الیه محافظ و )b و c(نمونه حاوی دو الیه محافظ]1[

شکلa :4(برش مقطعی از نمونه، )b و c( بزرگ نمایی باالتر بخش برش 
خورده؛ )d( پروفایل شدت )Intensity profile( نانولوله ها]1[



شماره 2 تابستان 1392
تخصصی فصلنامه 

دانش آزمایشگاهی ایران

w
w

w
.n

a
n

o
la

b
.i

r 

3 2

ت 
اال

مق

از یون های به کار رفته در IBID می تواند وارد نمونه شود و با آن 
برهم کنش داشته باشد.

در برخی موارد، از نانولوله ها به عنوان ظرفی برای نگهداری یا 
انجام واکنش استفاده می شود. در چنین شرایطی، برای آماده سازی 
و تصویربرداری از نانولوله ها نیاز به روشی خاص است. ایجیما  و 
همکارانش ]2[ به بررسی وارد کردن رشته ی دی ان ای به درون 
از  یکی  پرداختند.  دیواره  چند  کربنی  نانولوله های  خالی  فضای 
چالش های آنها در این پروژه، تصویربرداری از نانولوله کربنی برای 
تحقیقاتی  گروه  این  بود.  آن  درون  به  دی ان ای  وارد شدن  تایید 
دریافته بودند که دی ان ای های تک رشته ای و دورشته ای، می توانند 
کنند  احاطه  مارپیچ  صورت  به  را  دیواره  تک  کربنی  نانولوله های 
و در نتیجه آنها را از چسبیدن به هم بازدارند. همچنین می توان 
یافته های  با تجمع دی ان ای ها، مرتب کرد.  را  نانولوله های کربنی 

اخیر نشان می دهد که فیلم های تهیه شده از تجمع دی ان ای ها، 
تولید  برای  نانولوله ها  چیدمان  برای  الگویی  عنوان  به  می تواند 
نانومدارها استفاده شود. این مورد نشان می دهد که بین دی ان ای 
و نانولوله های کربنی، کشش و جاذبه وجود دارد. منشا این جاذبه 
احتماال نیروی واندروالس و یک نیروی الکترونیکی بین آنها است 
اما این نظریه هنوز ثابت نشده است. اگر دی ان ای های دورشته ای 
در  پی  پیوند  الکترون های  گیرند،  قرار  کربنی  نانولوله های  درون 
کربنی  نانولوله های  الکترون های  با  است  ممکن  دی ان ای  بدنه 
الکترونیکی  حالت های  و  دهد  برهم کنش  فلزی،  و  نیمه هادی 
جدیدی را ایجاد کند. این مسئله، انگیزه اصلی پژوهشگران برای 
انجام این پروژه بود. برای وارد کردن دی ان ای دورشته ای، با قطر 
چند  نانولوله های  از  کربنی،  نانولوله های  درون  به  نانومتر   2/3
دیواره با قطر 3 تا 4 نانومتر استفاده شد. دو انتهای نانولوله بریده 
شده تا دهانه آن برای وارد کردن دی ان ای باز شود. شکل شماره 

طول های  با  نیز  دی ان ای ها  می دهد.  نشان  را  نانولوله ها  این   )5(
 STM مختلفی از چند دهم تا چند صد نانومتر سنتز شدند که با
دی ان ای  رشته های  کردن  وارد  برای  شد.  تصویربرداری  آنها  از 
مورد  زمان طوالنی  برای  ریخته،  آنها در آب  نانولوله ها،  به درون 
اولتراسونیک قرار داده شدند. همین محلول را می توان روی گرید 

ریخت و پس از خشک شدن از آن تصویر TEM گرفت.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آماده سازی 
یا  نانومیله ها  نانوسیم ها،  یعنی  نانولوله ها،  مشابه  ترکیباتی 
حالت  در  است.  نانولوله ها  آماده سازی  به  شبیه  نیز  نانونوارها 
مربوطه  مالحظات  باید  خاص  موارد  در  اما  بله؛  گفت،  باید  کلی 
بررسی  به  و همکارانش]3[  نظر گرفت. خبیبوالخ کاتسیو   را در 
بستر  روی   )NB( قلع  دی اکسید  نانونوارهای  سطح  مورفولوژی 
میکروسکوپ  از  آنها  کار  این  برای  پرداختند.  تیتانیوم  دی اکسید 
به  قلع  دی اکسید  کردند.  استفاده   STM
سمی  گازهای  شناساگر  و  حسگر  عنوان 
این  در  می شود.  استفاده  اشتعال  قابل  و 
یا  اکسیدکننده  خارجی  گازهای  سامانه  ها، 
با دی اکسید  که  برهم کنشی  با  کننده،  احیا 
هدایت  تغییر  موجب  می کنند،  ایجاد  قلع 
میان  بار  انتقال  می شوند.  سطح  الکتریکی 
بستر و گونه جذب شده منجر به افزودن یا 
فعال  در محل های  بار  از حامل های  کاستن 
باند  تغییر  باعث  مسئله  این  می شود.  ماده 
تاثیر به سزایی بر هدایت  هدایت می گردد و 

الکتریکی ماده می گذارد.
نانونوارهای اکسید قلع جزو مواد جدید 
سازی  حسگر  بخش  در  استفاده  برای 
میان  زیادی  تفاوت  که  آنجایی  از  هستند. 
که  مسیری  طول  و  سطح  به  حجم  نسبت 
این  دارد،  وجود  می گیرد  صورت  بار  انتقال 
ماده حساسیت بسیار باالیی دارد و می تواند 
بازدهی  با  را  سطحی  شیمیایی  فرآیند 
تبدیل  الکتریکی  سیگنال های  به  باالیی 
فرآیندهای  نوع  و  سطح  ویژگی های  کند. 
مولکولی روی سطح دی اکسید قلع، مشخص 
پیش  است.  هدف  مولکول های  انتخاب گری  و  حساسیت  کننده 
این  و شیمیایی سطح  ساختاری  الکترونیکی،  ویژگی های  این،  از 
این مقاله تحقیقات روی  ماده مورد مطالعه قرار گرفته است. در 
سامانه های نانونوارهایی انجام می شود که برای استفاده در ادوات 
حسگرهای گازها مناسب هستند. پژوهشگران این پروژه می گویند 
برای بهره برداری کامل از پتانسیل های این ماده جدید، الزم است 
که مورفولوژی سطح، با خوشه های فلزی فعال )که اجازه عامل دار 
نانونوارهای اکسید قلع را می دهد( اصالح شود و جذب  شدن به 
انجام گیرد. حسگرهای گازی  نانونوارها  این  مولکولی روی سطح 
تجاری حالت جامد در دماهای باال )oC 400-300( کار می کنند. 
در  ایمن  محدودیت های  بدانیم  که  است  مهم  بسیار  بنابراین 

حسگرهای مبتنی بر نانونوارهای اکسید قلع چیست.
نانونوارهای  سطح  پیمایش  اول،  دارد:  هدف  دو  پروژه  این 
ابعاد  دلیل  به  کار  این  که  سطح  علم  روش های  با  قلع  اکسید 

شکل a( :5 و b(تصویر TEM از MWNT که به روش Koshio به دست آمده؛ 
)c(تصویر MWNT که یک انتهای آن باز شده است.]2[
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اصالح  با  داریم  قصد  ما  است.  برانگیز  چالش  سطح،  کوچک 
روش های فعلی به ویژه استفاده از میکروسکوپ تونل زنی روبشی 
نانونوارهای  سطح  روی  نانومقیاس  اجسام  مشاهده  به   )STM(
شباهت های  و  تفاوت ها  شناسایی  دوم،  بپردازیم.  قلع  دی اکسید 
به  که  قلع،  اکسید  نانونوارهای  و  ماکروسکوپی  تک بلورهای  میان 
ما کمک می کند تا دانش بنیادی خواص سطح را در این مواد به 

ادوات مبتنی بر نانونوارهای SnO2 اعمال کنیم.
نانونوارهای دی اکسید قلع با استفاده از انتقال فاز بخار تولید 
 )011(TiO2و  )111(Si روی  نظر  مورد  الیه های  می شوند. 
نشانده می شوند. پس از تشکیل نانونوارها روی بستر، با استفاده از 
میکروسکوپ SEM سطح آن مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان 
و  است  یکنواخت  بسیار  نانونوارها  این  عرض  و  ضخامت  می دهد 
نانونوارها  عرض   ،STM از  آمده  به دست  پروفایل  از  استفاده  با 
است  نانومتر  تا 300   80 بین  آنها  و ضخامت   700 تا   100 بین 
 ،)a-6( شکل  دارد.  وجود  تفاوت هایی  مختلف  شاخه های  بین  و 
بخش هایی از نانونوارهای دی اکسید قلع که به صورت خشک شده 
روی بستر نسبتا احیا شده TiO2)011( رسوب کرده اند را نشان 
ساختار  و  نانونوارها  جهت گیری  بین  رابطه ای  هیچ گونه  می دهد. 
سطح  تصویر   )b-6( شکل  نمی شود.  دیده   )011(TiO2 اتمی 
نشان   HRTEM نتایج  این،  از  پیش  می دهد.  نشان  را  نانونوار 
مستطیلی  مقطع  سطح  قلع،  دی اکسید  نانونوارهای  که  بود  داده 
دارند که به وجوه )101(/)100( در طول و عرض ختم می شوند.

شباهت  که  شده است  گرفته  نانونوار  طول  از   )b-6(شکل

این  در  دارد.   )101(SnO2 ماکروسکوپی  تک بلور  به  بسیاری 
لبه های  به  که  می شود  دیده  بزرگ  و  صاف  تراس هایی  شکل، 
دارای جهت گیری ]101[ ختم می شود. همچنین لبه های کوچک 
و دندانه داری وجود دارد که جهت گیری ]010[ دارند. نقاط سفید 
هنوز  که  است  آلودگی هایی  به  مربوط  احتماال  تراس،  روی  رنگ 

روی سطح وجود دارند و با تمیزکاری پالسما از بین نرفته اند.
اتمی  تفکیک  با قدرت   STM تصویر  به  مربوط   )c-6( شکل
از نانونوار دی اکسید قلع )از وجه بزرگ آن( است که نشان دهنده 
ساختار )1×1( دی اکسید قلع )101( است. نتایج نشان می دهد که 
با گرم کردن نمونه تا دمای oC 300 در UHV، اتم های اکسیژن 
سطح جذب شده و اتم های قلع از عدد اکسیداسیون +4 به+2 احیا 
می شوند. بنابراین می توان گفت که آنیلینگ نانو نوارها در دمای  
oC 350 و اعمال پالسما بعد از آن، منجر به تشکیل سطح احیا 
SnO است و  شده می شود. چنین سطحی دارای استوکیومتری 
اکسیداسیون  می شود.  ختم   2s5 به  آن  انرژی  ترازهای  اوربیتال 
یا احیای برگشت پذیر سطح، منجر به تغییرات زیادی در کارکرد 
بگذارد. شکل  اثر  بنزن  و  آب  روی جذب  می تواند  و  می شود  آن 
نشان  باال  نمای  از  را  احیا شده  قلع  از دی اکسید  )c-6(، طرحی 
اکسید  روی سطح  اغلب  کاتیون ها  تونل زنی،  شرایط  در  می دهد. 
بیشتر  آنها  خالی  حالت های  دانسیته  زیرا  می گیرند،  قرار  فلزی 
سطح  مورفولوژی،  نظر  نقطه  از  است.  سطح  اکسیژن  اتم های  از 
باالیی نانونوارهای دی اکسید قلع، بسیار شبیه سطح تک بلورهای 

ماکروسکوپی دی اکسید قلع )101( است.

از  بخش هایی   )a( قلع  دی اکسید  نانونوارهای  از  ثابت  جریان  با   STM تصاویر   :6 شکل 
نانونوارها که روی بستر)011( TiO2 که کمی احیا شده است، قرار گرفته است؛ )b( سطح  
)101( نانونوار پس از پالسمای اکسیژن؛ )c( سطح دی اکسید قلع )101( احیا شده با قدرت 
تفکیک اتمی؛ )d( مدلی از سطح دی اکسید قلع  )101( احیا شده )توپ قرمز: اکسیژن و 

توپ خاکستری: قلع( ]3[
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. نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی نکاتی پیرامون آماده سازی و تصویربرداری از 
نانولوله های کربنی پرداخته شد. در صورتی که فقط نیاز به تصویربرداری 
از خود نانولوله ها باشد، نیاز به فرآیند پیچیده ای نیست و تنها با شستشو 
و پخش کردن نمونه در یک دیسپرسانت مناسب، می توان آماده سازی 
مطلوبی داشت. اما در مورد نمونه های پیچیده شرایط متفاوت است. در 
 FIB چنین حاالتی باید متناسب با هدف کار، روشی های مناسبی نظیر
برای آماده سازی استفاده شود. با توجه به شباهت ساختاری میان نانولوله ها 
و نانونوارها، می  توان از روش های آماده سازی نمونه مشابه نانولوله ها برای 

نانونوارها نیز استفاده کرد.

مراجع

]1[  Xiaoxing Kea, Sara Balsa, Ainhoa Romo Negreirab, Thomas Hantschel, Hugo Bender and Gustaaf Van 
Tendeloo. "TEM sample preparation by FIB for carbon nanotube interconnects". Volume 10۹, Issue 11, October 
200۹, P135۹–1353. Ultramicroscopy

]2[ Iijima, Megumi; Watabe, Toshiaki; Ishii, Shun; Koshio, Akira; Yamaguchi, Takashi; Bandow, Shunji; 
Iijima, Sumio; Suzuki, Kenji; and Maruyama Yusei. "Fabrication and STM-characterization of novel hybrid 
materials of DNA/carbon nanotube". Chemical Physics Letters, Vol. 414, No. 6-4, p524-520

]3[ Khabibulakh Katsiev, Andrei Kolmakov, Minghu Fanga and Ulrike Diebolda. Characterization of 
individual SnO2 nanobelts with STM". Surface Science Volume 602, Issue 15 ,14 July 2008, PL-112L114.

پی نوشت

1. Transmission Electron Microscopy
2. Scanning Electron Microscopy
3. Scanning Tunneling Microscopy
4. Atomic Force Microscopy
5. Xiaoxing Ke
6. Focused Ion Beam
7. Intensity profile
8. Iijima
9. Khabibulakh Katsiev


