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 1استادیار ،پژوهشکده شيمی و پتروشيمی ،پژوهشگاه استاندارد ،کرج ،ايران
 2دانشجوی دکتری ،پژوهشکده شيمی و پتروشيمی ،پژوهشگاه استاندارد ،کرج ،ايران

چکیده

در این تحقیق ساختارهای نانومتخلخل اکسید آلومینیوم آندایزشده به وسیله فرآیند آندایزینگ
تحت پتانسیل ثابت در محلول اگزالیک اسید حاوی اصالح کننده سولفوریک اسید تهیه شدند.
اثر پارامترهای مختلف از جمله ولتاژ اعمالی ،ترکیب محلول الکترولیت ،زمان آندایزینگ و
نوع محلول انحالل الیه اکسیدی بر روی مورفولوژی نانوساختارهای تهیه شده بررسی و
بهینه سازی شدند .تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه ها تهیه شدند .بر اساس نتایج
بدست آمده ،ولتاژ  45ولت به عنوان ولتاژ بهینه و محلول اگزالیک اسید اصالح شده با سولفوریک اسید
به عنوان محلول الکترولیت انتخاب شدند .همچنین مدت زمان بهینه برای آندایزینگ مرحله اول و دوم
به ترتیب  60و  240دقیقه و مخلوط فسفریک اسید و کرومیک اسید به عنوان محلول مناسب برای
انحالل الیه اکسیدی به دست آمدند .بررسی ها نشان می دهد که در نمونه های تهیه شده در شرایط
بهینه ،متوسط قطرحفره ای بیشتر و فاصله بین حفره ها کمتر شده و تخلخل در آنها افزایش یافته است.
همچنین نظم ،آرایش و یکنواختی سایز حفرات ،در این نمونه ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.
این نانوساختارها با ویژگی های منحصر به فرد خود کاربردهای ویژه ای در زمینه غشا ،قالب های سنتز
نانوساختارها ،حسگرها و حسگرهای زیستی دارا می باشند.
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 )1مقدمه

موازی ایستاده بر روی سطح زیر الیه فلز ALمی باشند که

هر حفره در مرکز یک سلول قرار گرفته است .ساختار حفره ها

در سال های اخیر بیشتر تالش محققان برای یافتن و گسترش
روش های موثر و نسبت ًا ساده برای تولید نانوساختارهای مختلف

به وسیله پارامترهایی همچون قطر حفره ،فاصله بین حفره ای

داشتن ساختار حفره ای ،مساحت سطح باال ،فراهم نمودن بستر

حفره (شش وجهی ) و ضخامت الیه سدی مشخص می شود.

بوده است .از این میان نانو ساختارهای متخلخل منظم به دلیل
مناسب برای انجام واکنش های شیمیایی ،توجه بیشتری را جلب

(قطر سلول) ،ضخامت دیواره ،طول حفره ها و نوع ساختار

کنترل شرایط آندایزینگ باعث می شود قطر حفره در محدوده

كرده اند .در واقع ساختارهای متخلخل منظم در مقیاس مولکولی تا

 10-400نانومتر  ،ضخامت الیه متخلخل در حدود  10تا 150

و مهمی را در بسیاری از فرایندهای بیولوژیکی از جمله انتقال مواد

شرایط موثر در آندایزینگ عبارتند از  :پتانسیل اعمالی ،جریان

گزینشی مولکول های خاص و کوچک ،فرایند جذب گازها ،مبادله

پیش الگوسازی سطح  Alو زمان آندایزینگ .تغییر هر کدام از

تهیه نانو ساختارهای خود نظم یافته با آرایه متناوب وجود دارد

و نظم حفره ها اثر می گذارد .به طور کلی آندایزینگ به دو

لیتوگرافی و هیدروترمال اشاره کرد ،که از میان آنها فرایند آندایزینگ

انجام می گیرد .الکترولیت های بسیار پرکاربرد در آندایزینگ

ماکرو به طور گسترده در طبیعت استفاده می شوند که نقش اساسی

میکرومتر و درصد تخلخل از  5تا  50درصد قابل تنظیم باشند[.]1

غذایی از دیواره سلولی ،انتقال بار یا انرژی ،انتقال اختصاصی و

اعمالی ،نوع الکترولیت ،ترکیب و غلظت الکترولیت ،pH ،دما،

یونی و انتقال داروها ایفا می کنند .روش های سنتزی متعددی برای

این پارامترها بر روی سطح نانوساختار  ،AAOمیزان تخلخل

که می توان به روش های شیمیایی ،الکتروشیمیایی ،سل -ژل،

صورت آندایزینگ تحت پتانسیل ثابت و تحت جریان ثابت

الکتروشیمیایی فلزات که منجر به ایجاد نانو حفره های متخلخل

بسیار منظم می شود ،از جمله پرکاربردترین روش ها می باشد.

با توجه به کاربردهای فراوان آلومینیوم ،بیشترین پژوهش ها در
زمینه آندایزینگ  Alمتمرکز شده است[ .]1تکنیک آندایزینگ فلز

آلومینیوم در مقایسه با روش های دیگر مزایایی از جمله ساده بودن ،

عبارتند از فسفریک اسید ،اگزالیک اسید ،سولفوریک اسید،

گرچه پژوهش هایی نیز برروی اسیدهای دیگر مانند بوریک
اسید ،سیتریک اسید ،تارتاریک اسید ،ترکیبی از اسیدهای
مختلف و ترکیب اسید و الکل با یکدیگر صورت گرفته است[.]4

كم هزینه بودن فرايند ساخت ،دستیابی به ساختارهایی با نسبت
منظر باال ،امکان ساخت نانوساختارها از باال به پایین (سطح به

عمق فلز) با دقت نانومقیاس و سرعت باالی ساخت را دارا می باشد.

این روش سنتزی می تواند به طور موفقیت آمیز ساختارهای نانو
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لوله ای ،نانو سیم ،نانوذرات و نانو میله ای بسیار منظم و عمودی
را با شکل هندسی قابل کنترل و بسیار مشخص ایجاد کند که در
این میان می توان به دو دسته بسیار رایج و پرکاربرد آنها یعنی نانو
لوله های تیتانیوم اکسید و آلومینیوم اکسید آندی اشاره نمود .البته
آندایزینگ در فلزات دیگر همچون تنگستن ،روی ،قلع ،منیزیم،

زیرکونیوم و سیلیسیم نیز مشاهده شده است .آندایزینگ یک
فرایند الکتروشیمیایی آندی است که در یک محلول الکترولیت

اسیدی در پتانسیل خاص به منظور افزایش ضخامت الیه اکسیدی

تشکیل شده بر روی سطح فلزات به کار برده می شود[.]2-3

همانطور که در شکل  1نشان داده شده ،ساختارهای آلومینای آندی
متخلخل ( )AAOبه صورت یک آرایش شش وجهی بسیار تنگ
چین (در اصطالح النه زنبوری ) از نانو حفره های استوانه ای شکل

شکل ( )1الف) ساختار آلومینای آندی متخلخل( ،ب) سطح مقطع الیهی آندایز
شده[.]1

این نوع آندایزینگ را که سرعت رشد الیه اکسیدی در آن
بسیارآهسته است آندایزینگ نرم نام گذاري كردند که با افزایش

زمان آندایزینگ ،عمق حفره ها افزایش می یابد .برای افزایش
میزان نظم حفره ها بعد از مرحله اول آندایزینگ الیه اکسیدی

تشکیل شده را در اسید مناسب حل کرده و مرحله دوم را
شبیه مرحله اول می کنند .بهترین آرایش منظم نانو حفره ها

در سه اسید متداول در محدوده پتانسیلی زیر می باشد[.]5

عدل نسب و مقصودی
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 -1سولفوریک اسید  0/3 mol/Lدر ولتاژ  25 Vبا
فاصله بین حفره ای حدود 63نانومتر
 -2اگزالیک اسید  0/3 mol/Lدر ولتاژ  40 Vبا فاصله
بین حفره ای حدود 100نانومتر
 -3فسفریک اسید  0/3 mol/Lدر ولتاژ  195 Vبا
فاصله بین حفره ای حدود 500نانومتر
آندایزینگ در الکترولیت فسفریک اسید منجر به ایجاد نانو
حفره ها با قطر بسیار بزرگ می شود که به علت باال بودن ولتاژ
کاربردی و برای جلوگیری از سوختگی الیه اکسیدی  Alو انجام
آندایزینگ در نزدیکی صفر درجه سانتی گراد ،از الکل ها مانند
اتانول n،پروپانول ،متانول برای کاهش دمای محلول الکترولیت
استفاده می شود[ .]6حال آنکه نانوحفره های تشکیل شده در
محلول سولفوریک اسید دارای کوچکترین سایز در مقایسه با سایر
الکترولیت ها می باشند و چگالی عددی حفره ها بسیار بیشتر از
اگزالیک اسید و فسفریک اسید می باشد .اما نظم و آرایش هشت
وجهی حفرات در اگزالیک اسید بسیار بیشتر از دو الکترولیت
دیگر بوده و سایز حفره ها مابین فسفریک اسید و اگزالیک اسید
می باشد .البته با توجه به زمان طوالنی و سرعت پایین رشد الیه
اکسیدی در آندایزینگ نرم ،روش آندایزینگ سخت که کبتنی
بر استفاده از ولتاژ های بیشتر از حد معمول الکترولیت ها ابداع
شده است .به عنوان مثال با استفاده از اگزالیک اسید در ولتاژ
بیشتر از  100ولت توانستند نانو حفره های آلومینای آندایزشده
ای را ایجاد کنند که سرعت رشد الیه اکسیدی در این نوع
آندایزینگ حدود  25تا  35برابر آندایزینگ نرم است ولی قطر نانو
حفره ها در این روش خیلی کمتر از آندایزینگ نرم می باشد[.]7
 )1)1تئوری نحوه تشکیل حفره ها در آندایزینگ
تئوریهای مختلفی برای تشکیل نانوحفرهها در الیهی آلومینا
پیشنهاد شده است و مشخص شده که رشد الیهی اکسیدی ،در مرز
اکسید و فلز ،در انتهای حفرهها اتفاق میافتد .در شروع آندایزینگ
سطح فلز به طور کامل با یک الیه اکسیدی یکنواخت و فشرده
پوشیده می گردد و شدت جریان به سرعت کاهش می یابد( .مرحله
اول) .توزیع میدان الکتریکی ،به شدت ،به سختی و ناهمواری های
سطح الیه اکسیدی وابسته می باشد که منجر به ایجاد میدان
الکتریکی متمرکز شده موضعی ،و ظاهر شدن حفره ها در سطح
مشترک اکسید -الکترولیت می شود و سرعت کاهش جریان کم
می گردد (مرحله  .)2در ادامه الیه اکسیدی تحت تاثیر میدان
الکتریکی حل شده و اولین حفره های موضعی تشکیل می شوند

و به عنوان سایت های فعال برای رشد حفره های بعدی عمل
می کنند و شدت جریان افزایش می یابد (مرحله  .)3به دنبال آن
افزایش مهاجرت یونی منجر به افزایش در دانسیته جریان می گردد
تا وقتی که حفره ها به طور کامل تمام سطح را بپوشانند .در حین
فرآیند شکلگیری الیه اکسید متخلخل ،یک الیهی سدی نازک
و فشرده ،در سطح مشترک الکترولیت و ته حفره ،به طور پیوسته
توسط افزایش موضعی میدان الکتریکی ،حل شده و یک الیهی
سدی جدید در سطح مشترک اکسید و فلز تشکيل می شود .در
حالت پایای رشد الیه (مرحله  ،)4یک تعادل دینامیکی بین سرعت
رشد الیه و سرعت حل شدن به کمک میدان ،به وجود میآید .در
حین رشد الیهی اکسید در حالت پایا ،چگالی جریان آندایزینگ،
تحت پتانسیل ثابت (یا پتانسیل آندایزینگ تحت چگالی جریان
ثابت) ،تقریبا بدون تغییر باقی میماند .قسمت استوانهای شکل
که در مقطع حفرهها ظاهر میشود ،نتیجهی رشد در حالت پایا
می باشد[ .]1،8در حین تشکیل الیهی اکسید سدی در حالت پایا،
رشد اکسید به طور همزمان هم در مرز اکسید و فلز و هم در مرز
اکسید و الکترولیت رخ میدهد؛ که ناشی از مهاجرت یونهای
 Al+3و  OH-و  O-2در جهتهای مخالف یکدیگر می باشد ،البته
فیلم اکسید سدی که روی آلومینیوم تشکیل میشود به صورت
بی شکل باقي مي ماند .برای رشد الیهی آلومینای متخلخل ،نفوذ
آنیونها به درون الیهی اکسید ،در ته حفرهها اتفاق میافتد که
نتیجهی مستقیم مهاجرت گونههای الکترولیت می باشد .میدان
الکتریکی در الیهی سدی ،به دلیل شکل کروی ته حفرهها،
یکنواخت نیست .میدان الکتریکی در ته حفرهها که در مرز اکسید
و الکترولیت قرار دارد ،بسیار بیشتر از میدان الکتریکی در ته
سلول است که در مرز اکسید و فلز واقع شده است[ .]9به همین
دلیل ،ادامهی نفوذ آنیونهای الکترولیت ،بسیار آسان می باشد.
هرچه دیوارههای اکسید ،به مدت طوالنیتری در معرض نفوذ
فعال اسید قرار بگیرند ،میزان آنیونهای نفوذی به درون الیهی
آلومینای متخلخل نیز بیشتر میشود .به طور کلی واکنش های
انجام شده طی آندایزینگ در شکل  2نشان داده شده است[.]10
برای کاهش ضخامت الیه ی سدی که به صورت غیر متخلخل در
زیر الیه اکسیدی متخلخل ایجاد می شود از روش کاهش ولتاژ در
طی فرایند آندایزینگ استفاده می شود که سبب ایجاد حفره های Y
شکل و منشعب می گردد[ .]11پتانسیل اعمال شده در آندایزینگ
با فاصله بین حفره ها رابطه مستقیم دارد ،كه با افزایش پتانسیل،
فاصله بین حفره ای افزایش و میزان تخلخل کاهش می یابد.

1533

بررسی پارامترهای موثر در تشکیل ساختار های نانومتخلخل و منظم اکسیدآلومینیوم آندایزشده

شکل  )2طرح شماتیک حرکت یون ها در طول تشکیل حفره [.]10

همچنین افزایش پتانسیل سبب افزایش قطر حفره ها می شود که

زمان ،ولتاژ ،ترکیب محلول الکترولیت و ترکیب محلول انحالل بین

الکترولیت طی فرایند آندایزینگ نیز امری ضروری و غیر قابل تردید

آلومینیوم آندایز شده ( ،)AAOبه کمک تصاویر میکروسکوپ

این افزایش از افزایش فاصله بین حفره ای کمتر می باشد .هم زدن

است .در واقع بدون هم زدن الکترولیت ،دما در انتهای حفره ها،

الکترونی روبشی ( )SEMبه دست آمده ،بررسی شده است.

افزایش می یابد و خروج گرما سبب شکست الیه اکسیدی به ویژه

 )2بخش تجربی

با توده الکترولیت متفاوت می شود .با افزایش سرعت همزدن

ورقه آلومینیوم بسیار خالص ( ،)٪99.9995اگزالیک اسید ،سولفوریک

در جریان های باال می شود و غلظت الکترولیت در ته حفره ها

 )1)2مواد بکار رفته

الکترولیت و کاهش غلظت اسیدی الکترولیت ،حفره ها به صورت

اسید ،فسفریک اسید ،کرومیک اسید ،استون ،سدیم هیدروکسید،

منظم تری رشد می یابند و همچنین مقادیر باالتری از پتانسیل را

اتانول ،پرکلریک اسید ( )٪60که همگی از شركت مرک تهیه شده اند.

می توان بدون ایجاد سوختگی اعمال نمود[ .]12دما نیز از دیگر

 )2)2تجهیزات

می باشد كه هر چه دمای آندایزینگ بیشتر باشد ،مقدار پتانسیل

 603ساخت کشور تایوان ،دستگاه میکروسکوپ الکترونی

عوامل موثر و تاثیرگذار در قطر حفره ها و ضخامت دیواره حفره ها

اعمال شده ،کاهش می یابد و سرعت انحالل حفره ها و قطر آنها
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دو مرحله آندایزینگ ،برروی نانو ساختارهای منظم و حفره ای اکسید

بیشتر شده و ضخامت دیواره به علت انحالل الیه اکسیدی ،کاهش

می یابد[ .]13به طور مثال در تحقیقات انجام یافته تاکنون درمورد

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی مدل -GW Instek psp

روبشی مدل  VEGA// TESCANساخت جمهوری چک.

حمام اولتراسونیک مدل  7500s Parasonicساخت کشور
ایران .کوره الکتریکی و آون  Heraeusساخت کشور آلمان

محلول الکترولیت اگزالیک اسید ،به منظور جلوگیری از بروز پدیده

 )3)2تهیه غشای  AAOیاتهیه نانوحفره های AAO

از  )10ºCاستفاده شده است .همچنین با افزایش زمان فرایند

شامل عملیات پیش از آندایزینگ ،آندایزینگ و عملیات پس از

سوختن الیه اکسیدی و ایجاد ساختار منظم ،از دمای پایین (کمتر
آندایزینگ ،قطر حفره ها به علت انحالل شیمیایی الیه ی اکسیدی

فرایند آندایزینگ خود نظم یافته ،طی یک فرایند چند مرحله ای
آندایزینگ انجام گرفته است که در ادامه شرح داده می شود.

افزایش می یابد و تعداد ترک ها و نقص ها در ساختار آلومینای

 )1)3)2عملیات قبل از آندایزینگ

در تحقیق پیش رو از اگزالیک اسید به عنوان الکترولیت استفاده شده

آلومینیوم ،ورقه های آلومینیوم در دمای  500ºCبه مدت

یک افزودنی و بهبود دهنده فرایند آندایزینگ در شرایط دمایی اتاق

برای حذف چربی ها و آلودگی های سطحی ،نمونه ها به

متخلخل کاهش یافته و نظم نانو ساختار بیشتر می شود[.]13

است و به همراه آن سولفوریک اسید در غلظت بسیار کم به عنوان

در مدت زمان کوتاه بکار رفته است .اثر پارامترهای مختلف از جمله

در ابتدا به منظور حذف فشارهای مکانیکی و بهبود ساختار

 5ساعت تحت اتمسفر نیتروژن سینتر شدند .سپس
مدت  10دقیقه در استون و حمام فراصوت شسته شدند.

عدل نسب و مقصودی
در ادامه ،توسط حمام فراصوت و محلول سود  1 Mبه مدت 2

منبع تغذیه متصل شد .پارامترهای موثر در بهبود خواص ساختاری

دقیقه ،اکسیدهای احتمالی از سطح ورقه های آلومینیوم حذف شدند.

 AAOنظیر :پتانسیل اعمالی ،زمان آندایزینگ ،ترکیب محلول

در نهایت از روش الکتروپولیش برای صیقل دادن سطح ورقه های
آلومینیوم استفاده شد که این مرحله به عنوان یکی از مهم ترین مراحل
قبل از آندایزینگ محسوب می شود ،چرا که سبب می شود ناهمواری
ها و سختی های سطح آلومینیوم از بین رفته و سطحی صیقلی و
کام ً
ال آینه ای ایجاد شود .این فرایند در محلولی از اتانول  ٪96و

پرکلریک اسید  ٪60با نسبت حجمی  4به  1به صورت سیستم دو
الکترودی تحت ولتاژ  20ولت به مدت  1دقیقه انجام گرفت[.]14
پس از انجام این مراحل ،ورقه های آلومینیوم برای آندایزینگ
آماده شدند .به منظور انجام بهتر آندایزینگ و ایجاد نانوحفره ها
از یک سمت ورقه های آلومینیوم ،سطح پشتی ورقه آلومینیوم
با کمک یک الک صنعتی پوشانده شد و به صورت عایق درآمد.
 )2)3)2فرایند آندایزینگ خود نظم یافته
این مرحله را می توان تحت جریان ثابت یا پتانسیل ثابت انجام داد،
که در این تحقیق روش پتانسیل ثابت استفاده شد .برای آندایزینگ،
سیستم دو الکترودی متصل به یک منبع تغذیه قابل برنامه ریزی با
اعمال پتانسیل ثابت به کار برده شد و یک تکه ورق آلومینیوم به
عنوان کاتد و نمونه های آلومینیوم پیش آندایزشده به عنوان آند به

الکترولیت و ترکیب محلول انحالل الیه اکسیدی ،در دمای اتاق و
با همزدن محلول بهینه شدند .برای این منظور ،نمونه های آلومینیوم
ابتدا در محلول الکترولیت در زمان های مختلف در ولتاژهای گفته شده
آندایز شدند .در طی این مرحله نانوحفره های نامنظم بر روی سطح فلز
آلومینیوم به صورت یک الیه اکسیدی تشکیل شدند و سطح فلز نیز
از نقره ای به طالیی تغییر رنگ داد .پس از مدت زمان ذکر شده برای
حذف الیه اکسیدی و امکان تشکیل شدن منظم حفره ها در مرحله
دوم ،نمونه ها در محلول انحالل الیه اکسیدی یعنی فسفریک اسید یا
مخلوط فسفریک اسید و کرومیک اسید به مدت  15دقیقه در دمای
 65 ºCقرارداده شد که این مرحله به مرحله برهنه سازی معروف
است .طی این مرحله الیه اکسیدی حل شده و سطح نمونه دوباره براق
می شود .در ادامه ،مرحله دوم آندایزینگ مطابق مرحله اول در محلول
های الکترولیت در بازه های زمانی مختلف ،که معمو ًالطوالنی تر از
مرحله اول است ،در دمای محیط تحت همزدن و اعمال ولتاژی
برابر با ولتاژ مرحله اول انجام گرفت .پارامترهای متغیر مورد آزمایش
برای تهیه نمونه های مختلف در جدول شماره یک ارائه شده است.

جدول  )1شرایط آندایزینگ انجام شده برای بهینه سازی
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 )3)3)2عملیات پس از آندایزینگ

در صورتی که نانوحفره های  AAOبه عنوان غشا جهت
جداسازی یا به عنوان قالب برای تولید دیگر نانوساختارها استفاده

گردند باید الیه اکسیدی متخلخل ساخته شده با توجه به مقاصد
بعدی در معرض عملیاتی از جمله جدا کردن بستر فلزی با
محلول اسیدی کلرید مس[ ]15و جدا کردن الیه سدی با غوطه

وری در فسفریک اسید قرار گیرد .برای افزایش سایز حفره ها،

ساختارهای  AAOدر محلول فسفریک اسید  ٪5در دمای
 45˚Cبه مدت  15دقیقه قرار داده شدند .در شکل  3مراحل

مختلف فرایند آندایزینگ به صورت شماتیک نشان داده شده است.

 )3بحث و نتایج

شکل  )3مراحل مختلف آندایزینگ دو مرحله ای.

)1)3اثر پتانسیل
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(شکل 4الف ،ب و ج ) .همچنین مطابق شکل  4با افزایش ولتاژ،
فاصله بین حفره ای نیز به صورت خطی طبق معادله  1افزایش می
یابد و همچنین ساختار حفره ها منظم تر و مشخص تر می گردد[.]16
Dint=kV
معادله ()1
در این معادله V ،ولتاژ اعمال شده و  kثابت تناسب
می باشد که به صورت تقریبی برابر  2/5 nm/Vاست.
الزم به ذکر است که با افزایش ولتاژ اعمالی میزان افزایش
فاصله بین حفره ای بیشتر از افزایش قطر می باشد.
در ولتاژ  25ولت بسیاری از حفره ها کوچک بوده و
فاصله بین حفره ای در بعضی از مناطق به حدی کم
می باشد که حفره های به هم چسبیده ایجاد می شود.

شکل  4نمای باالیی تصاویر  SEMنمونه های AAO

تهیه شده در ولتاژهای مختلف را نشان می دهد .قطر متوسط

حفره ها و فاصله بین حفره ای این نمونه ها در جدول  2ارائه
شده است .نتایج نشان می دهد که با افزایش ولتاژ ،قطر حفره ها

افزایش یافته و تعداد حفره ها در واحد سطح کمتر شده است.

به عبارت دیگر ،ولتاژ آندایزینگ در کنترل سرعت واکنش

نقش مهمی را ایفا مي کند .از آنجایی که محلول به کمک یک
همزن مغناطیسی به طور یکنواخت همزده می شود بنابراین
محدودیت انتقال جرم وجود نداشته و با افزایش ولتاژ ،سرعت

واکنش انحالل الیه اکسیدی افزایش می یابد .با افزایش انحالل
الیه اکسیدی ،حفره هایی با قطرهای بزرگتر تولید می شود

همچنین ،ساختارهای رگه رگه در روی حفره ها دیده شده و میزان
نظم و یکسانی حفره ها بسیار کم می باشد و حالت سه بعدی در
تصاویر دیده نمی شود (شکل  4الف) که علت این امر را می توان به

رشد نامنظم حفره ها تحت دانسیته جریان های پایین ناشی از ولتاژ
کم نسبت داد که میدان الکتریکی ضعیفی را ایجاد می نماید[.]17

همچنین چون در مرحله اول این نمونه ها از سولفوریک اسید استفاده
شده است در حضور این اسید و ولتاژ پایین ،فاصله بین حفره ای

در نمونه  V25دچار خوردگی و حل شدگی زیاد شده و حفره ها

درهم و به صورت نامعلوم ادغام شده اند ،ولی در نمونه های V35

و سپس  V45به علت افزایش ولتاژ و رسیدن به ولتاژ بهینه برای
رشد  AAOدر محلول الکترولیت اگزالیک اسید ،قطر حفره ای و

همچنین فاصله بین حفره ای به صورت منظم بدون ادغام شدن

حفره ها و خوردگی دیواره بین حفره ای در حضور سولفوریک اسید،
افزایش يافته است .همچنین در ولتاژ 35و 45ولت ساختارکام ً
ال
سه بعدی حفره ها در شکل ها ديده مي شود (شکل  4ب و ج).

عدل نسب و مقصودی
جدول  )2فاصله بین حفره ای و متوسط قطر حفره ای نمونههای تهیه شده در ولتاژهای مختلف
¬

شکل  )4غشای  AAOساخته شده در حضور سولفوریک اسید با غلظت  0/018موالر با محلول انحالل  H3PO4و  CrO3در زمان بهینه شده ( 60و  240دقیقه برای مرحله اول و
دوم آندایزینگ به ترتیب) و پتانسیل الف)  ،25ب)  ،35ج)  45ولت.

در شکل  5اثر حضور سولفوریک اسید با غلظت  0/018موالر به
عنوان اصالح کننده در ایجاد نانوساختارهای  AAOنشان داده
شده است .همانطور که از شکل ها مشخص است حضور سولفوریک

اسید در مقادیر بسیار کم به عنوان اصالح کننده سبب شده است

که قطر حفره ای در مقایسه با نمونه ای که فاقد سولفوریک

اسید است افزایش یابد (شكل -5ب) ،از طرفی به علت کمک

کردن سولفوریک اسید در انحالل الیه اکسیدی ،عمق حفره ها

بیشتر شده ،خوردگی دیواره حفره ای بیشتر شده و فاصله بین

حفره ای کاهش يافته است .همچنین این اسید سبب یکنواختی
بیشتر در سایز حفره ها و تعداد حفره ها شده است .قطر حفره ها

در نمونه هايي كه با محلول انحالل فسفریک اسيد تهیه شده اند،

فسفریک اسید و کرومیک اسید به دست آمده اند .متوسط
قطر حفره ها در نمونه حاوی اگزالیک اسید اصالح شده با
سولفوریک اسید و نمونه حاوی اگزالیک اسید تنها به ترتیب
 48 nmو  60 nmبه دست آمده است .البته باید اشاره نمود
که تحقیقات متعددی در مورد استفاده از ترکیب دو یا چند اسید
با غلظت های بسیار باالتر از کار پژوهشی صورت گرفته در
اینجا وجود دارد که در آنها مخلوط اسیدهای مختلف به عنوان
محلول الکترولیت عمل می کنند[ ]18ولی برتري پژوهش حاضر
استفاده از سولفوریک اسید در غلظت های بسیار پایین و فقط
به عنوان اصالح کننده الکترولیت اگزالیک اسید مي باشد.
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شکل  )5غشای  AAOساخته شده درزمان بهینه شده در پتانسیل  45ولت و محلول انحالل  H3PO4الف) در غیاب سولفوریک اسید و ب) در حضور سولفوریک اسید
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همچنین الزم به ذکر است که اثر حضور سولفوریک اسید در محلول
الکترولیت ،در مرحله دوم آندایزینگ نیز در ولتاژ  ۴۵ولت مورد
بررسی قرار گرفت  ،که نتایج نشان می دهند ،حضور سولفوریک
اسید در این مرحله باعث ایجاد سوختگی می گردد .همچنیناز
آنجاییکه در ولتاژ  ۴۵ولت  ،با افزایش غلظت سولفوریک اسید
از  0/018به  0/036موالر ،در همان مرحله اول پدیده سوختگی
مشاهده شد و کاهش غلظت به مقادیر پایین تر از  ۰۱۸/۰موالر
نیزتاثیری در ریز ساختار حفره ها نداشت  ،بنابراین مقدار بهینه
سولفوریک اسید  0/018موالر انتخاب شد .قابل ذکر است که در
ولتاژ  25ولت با افزودن اسید با غلظت  0/18موالر پدیده سوختگی
مشاهده نشد .به عبارتی می توان گفت که در ولتاژهای پایین،شدت
جريان انحالل موضعی به کمک میدان به اندازه ای پایین است
که نه تنها در حضور سولفوریک اسید با غلظت  0/18موالر پدیده
سوختگی رخ نمی دهد بلکه به انحالل الیه اکسیدی نیز کمک
مي كند .از نکات دیگر می توان به عدم بروز پدیده سوختگی در
طی فرایند آندایزینگ در ولتاژ 45ولت در حضور سولفوریک اسید
و دمای اتاق اشاره نمود .در مقاالت گزارش شده در این ولتاژ،
براي جلوگيري از پدیده سوختگی ،دماهای پایین به عنوان دمای
آندایزینگ معرفي شده است[ ،]19ولی از آنجایی که سولفوریک
اسید به عنوان یک اسید اصالح کننده به محلول الکترولیت اضافه
می شود و خاصیت خورندگی دارد ،سرعت انحالل الیه اکسیدی و
بزرگتر شدن قطر حفره ها را افزایش داده و به عنوان عامل موثر به
افزایش انحالل موضعی توسط میدان مغناطیسی در زمان یکسان
کمک می کند و از ایجاد جریان های بسیار زیاد که سبب سوختگی
و ایجاد شوک حرارتی در غشا می شوند ،جلوگیری می نماید.

 )3)3اثر زمان
بررسی ها نشان داده است که با افزايش مدت زمان آندایزینگ،
قطر حفره ها به علت انحالل شیمیایی الیه اکسیدی در الکترولیت
اسیدی افزایش می یابد .همچنین عامل مهم در نظم چیدمان
حفره ها ،مدت زمان آندایزینگ می باشد .در زمان های طوالنی تر
در الکترولیت های مختلف ،آرایه های نانو حفره ها منظم تر شده و
ساختار منظم النه زنبوری تنگ چین را به خود می گیرند .همچنین
با گذشت زمان ،تعداد ترک ها و نقص های خطی و ساختار منظم
و حفره ای آلومینا کاهش می یابد[ .]13به عبارتی قطر حفره ها
رابطه مستقیمی با مدت زمان آندایزینگ دارد كه این ارتباط نیز در
شکل  6کام ً
ال مشخص است .در این شکل تصویر SEMمربوط
به نمونه های تهیه شده در مدت زمان آندایزینگ مرحله اول 40
دقیقه و مرحله دوم  160دقیقه نشان داده شده است .همانگونه
که از شکل ها مشخص است در مدت زمان آندایزینگ  40دقیقه
در مرحله اول فرصت کافی برای ایجاد حفره ها و انحالل دیواره
داخلی حفره ها وجود نداشته و تعداد حفره های بسیار کمی روی
سطح آلومینیوم ایجاد شده است .در نقاطی اثری از حفره های
اولیه دیده می شود که پدیده عمیق شدن در آنها رخ نداده است
و حفرات تشکیل شده فاقد شکل و اندازه و نظم معین می باشند.
ولی در نمونه آندایز شده در مدت زمان بیشتر ،حفرات با شکل و
نظم معینی تشکیل شده اند و فاصله بین حفره ها بسیار کاهش
یافته و حفرات به صورت عمیق دیده می شوند که این ناشی از
وجود فرصت کافی برای عمل انحالل الیه اکسیدی و دیواره
داخلی حفره ها می باشد (شکل  6ب) .متوسط سایز حفره ها در
نمونه های آندایز شده در مرحله اول در مدت زمان  40دقیقه
 25نانومتر و در مدت زمان  60دقیقه  48نانومتر می باشند.
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شکل  )6غشای  AAOساخته شده در پتانسیل  45ولت و محلول انحالل  H3PO4در محلول اگزالیک اسید  0/3موالر در مدت زمان آندایزینگ مرحله اول الف)40
دقیقه و ب)  60دقیقه.

 60و  90 nmمی باشد .همچنین در شکل  7ب ( H3PO4و
 ) CrO3کام ً
ال مشخص است که به صورت سه بعدی بوده و
دارای عمق می باشند و حفرات از سایز یکسان و معینی برخوردارند.
 )5)3اثر محلول انحالل الیه اکسیدی /اسید و

زمان آندایزینگ

در این قسمت تاثیر همزمان چند عامل مهم در ساختار نانو

حفره های  AAOبررسی شدند .این عوامل عبارتند از اثر
افزودن سولفوریک اسید به عنوان اصالح کننده ،اثر محلول
انحالل الیه اکسیدی و تاثیر زمان آندایزینگ كه تصویر

 SEMمربوط به اثر این سه عامل در شکل  8نشان داده
شده است .همانطور که از تصاویر مشخص است هر سه عامل
زمان ،محلول انحالل الیه اکسیدی و حضور سولفوریک اسید

به عنوان اصالح کننده محلول الکترولیت ،سبب افزایش قطر

حفره ها ،ایجاد نظم و یکپارچگی در ساختار حفره ای ،ایجاد

حفرات با سایز حفره ای یکسان ،کاهش فاصله بین حفره ای و
افزایش تخلخل و ایجاد عمق در حفرات شده اند (شکل  8ب).

متوسط قطر حفره ای در نمونه با زمان آندایزینگ کمتر ،محلول

فسفریک اسید به عنوان محلول انحالل الیه اکسیدی و عدم

وجود سولفوریک اسید در الکترولیت از  23 nmبه  90 nmدر
نمونه حاوی سولفوریک اسید با زمان آندایزینگ بهینه (به ترتیب

 60و  240دقیقه برای مرحله اول و دوم آندایزینگ) و حضور

کرومیک اسید در مرحله انحالل الیه اکسیدی رسیده است.
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 )4)3اثر محلول برهنه سازی
در شکل  7تصاویر SEMمربوط به نمونه های آندایز شده
در ولتاژ  45ولت در محلول اگزالیک اسید بهبود یافته با
سولفوریک اسید در مدت زمان آندایزینگ بهینه شده مرحله
اول ( 60دقیقه) نشان داده شده است که تنها اختالف این
نمونه ها در نوع محلول برهنه سازی یا همان محلول حل
کننده الیه اکسیدی تشکیل شده در مرحله اول می باشد .در
نمونه الف محلول حل کننده الیه اکسیدی تنها فسفریک اسید
 ٪3/5می باشد .ولی در نمونه ب محلول مورد نظر فسفریک
اسید  ٪3/5به همراه کرومیک اسید  ٪2وزنی می باشد.
حضور کرومیک اسید باعث می شود که حفره های تشکیل
شده در مرحله اول آندایزینگ به طورکامل از سطح آلومینیوم
برداشته شده و همچنین محل حفره های ایجاد شده در
حضور این اسید دچار خوردگی بیشتری شده و نسبت به
حالت فسفریک اسید تنها سبب می شود تا جای حفره ها
عمیق تر و بزرگتر گردد .همچنین نظم و ساختار حفره ای
را برای ایجاد حفره ها در مرحله دوم بیشتر می کند .این
اسید همچنین با انحالل دیواره داخلی محل ایجاد شده از
انحالل حفره ها ،فاصله بین حفره ها را نیز کاهش می دهد و
سبب افزایش میزان تخلخل می گردد .بررسی ها نشان داده
است که در صورت حذف این مرحله ،حفره های ایجاد شده
از مرحله اول بسیار نامنظم بوده و ساختار حفره ای آنها در
ابعاد طولی به صورت یکسان و همشکل نخواهند بود[.]20
متوسط قطر حفره ها در نمونه های انحالل با فسفریک

اسید و مخلوط فسفریک اسید و کرومیک اسید به ترتیب nm
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بررسی پارامترهای موثر در تشکیل ساختار های نانومتخلخل و منظم اکسیدآلومینیوم آندایزشده

شکل  )7غشای  AAOساخته شده در حضور سولفوریک اسید در زمان بهینه شده و پتانسیل  45ولت با محلول انحالل الف)  H3PO4و ب)  H3PO4و CrO3

شکل  )8غشای  AAOساخته شده در پتانسیل  45ولت الف) درغیاب سولفوریک اسید و زمان کمتر آندایزینگ و محلول انحالل  H3PO4ب) در حضور سولفوریک
اسید با غلظت  0/018موالر در زمان بهینه شده ( 60و  240دقیقه) و محلول انحالل  H3PO4و ( CrO3شرایط بهینه)

 )4نتیجه گیری
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در تحقیق حاضر نانوحفره های اکسید آلومینیوم آندایزشده طی
فرآیند آندایزینگ دو مرحله ای ورقه آلومینیوم تحت پتانسیل

ثابت تهیه شده اند .از مزيت هاي ساختارهای  AAOمی توان به

مساحت سطح باالی آنها ،عملکرد مناسبشان به عنوان یک بستر
مناسب کاتالیستی ،پایداری حرارتی باالی آنها ،پایداری شیمیایی

خوب ،سختی و مقاومت زیاذ آنها در برابر خوردگی اشاره کرد .از
جمله پارامترهای مهم و تاثیرگذار در مورفولوژی و نظم ساختاری

نانوحفره های اکسید آلومینیوم آندایزشده ،پتانسیل اعمالی ،محلول

الکترولیت ،زمان آندایزینگ و محلول انحالل الیه اکسیدی مي باشد.
نتایج نشان دادند که پتانسیل بهینه اعمالی در محلول اگزالیک

اسید 45 ،ولت می باشد و زمان  60و  240دقیقه به ترتیب به عنوان

زمان بهینه آندایزینگ مرحله اول و دوم مي باشند .در مقایسه دو

محلول اسیدی برای انحالل الیه اکسیدی حاصل از مرحله اول
آندایزینگ ،تصاویر  SEMنشان دادند که در محلول انحالل
شامل فسفریک اسید و کرومیک اسید ،نانوحفره های بدست
آمده از نظم ویژه و قطر حفرات باالتری برخوردار می باشند
که این امر به دلیل انحالل بهتر و خوردگی بیشتر دیواره
داخلی حفره ها در حضور کرومیک اسید می باشد .همچنین
اضافه نمودن سولفوریک اسید به عنوان اصالح کننده ترکیب
الکترولیت ،سبب بهبود نظم ساختاری ،افزايش قطر نانوحفرات،
کاهش فاصله بین حفره ای و افزایش تخلخل می گردد و با
وجود این اسید حتی می توان آندایزینگ را در دمای محیط بدون
بروز پدیده سوختگی انجام داد .در واقع این چهار پارامتر بهینه
شده دارای تاثیر مثبتی در ایجاد ساختارهای متخلخل بسیار
منظم نانو حفره ای با متوسط قطر حفره ای بیشتر ،فاصله بین
حفره ای کمتر ،عمق بیشتر حفره ها و تخلخل باالتر می باشند.
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