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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استانداردايران
سازمان ملّی استانداردایران به موجب بندیک مادۀ3قانون اصالح قوانین ومقرررا سرازمان ملری استانداردایرانصمبرو بهمرن
ماه1331تنهامرجع رسمیکشوراست که وظیفه تعیینصتدوین ونشراستانداردهای ملی (رسمی) ایران رابه عهده دارد.
تدوین استاندارددرحوزههای مختلف درکمیسیونهرای فنری مرکرب ازکارشناسران سرازمان*ص صراحننرران مراکروو مؤسسرا
علمیصپژوهشیصتولیدی واقتبادی آگاه ومرتنط انجام میشودو کوششی همگام بامبالح ملی وباتوجه به شرایط تولیدیص فناوری
وتجراری اسرت کره ازمشرارکت آگاهانره ومنبفانۀصراحنان حقونفعصشرام تولیدکنندگانصمبرر کننردگانص صرادرکنندگان و
واردکنندگانصمراکوعلمیوتخببیصنهادهاصسازمآن های دولتی وغیردولتی حاص میشود.پیشرنوی اسرتانداردهای ملری ایرران
برررای نررخررواهی برره مراجررع ذینفررع واعضررای کمیسرریونهررای فنرری مربررو ارسررا ل مرریشررودوپ از دریافررت
نررهاوپیشنهادهادرکمیتۀملی مرتنط برا آن رشرته طررح ودرصرور تبرویب بره عنروان اسرتانداردملی)رسرمی)ایران اراپ و
منتشرمیشود.
پیشنوی استانداردها ی که مؤسسا وسازمآن های عالقهمندو ذیبالح نیوبارعایرت ضروابط تعیرین شرده تهیره مریکننرد در
کمیتۀملی طرح وبررسی ودر صور تبویبصبهعنوان استانداردملی ایران ااپ ومنتشرمیشود .بدین ترتیبص استانداردهایی ملی
تلقی میشودکه براساس مفاد نوشته شده دراستانداردملی ایران شمارۀ5تردوین ودرکمیترۀملی اسرتانداردمربو کره مؤسسره
استانداردتشکی میدهدبه تبویب رسیده باشد.
1
سازمان ملی اسرتانداردایران ازاعضرای اصرلی سرازمان برینالمللری اسرتاندارد ) (ISOکمیسریون برینالمللری الکتروتکنیرک
)2(IECوسرازمان برینالمللری انردازه شناسری قرانونی) 3(OIMLاسرت وبره عنروان تنهرارابط4کمیسریون کردک غریایی
)5(CACدرکشورفعالیت میکند .درتدوین استانداردهای ملی ایران ضمن به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشورصازآخرین
پیشرفتهای علمیصفنی وصنعتی جهان واستانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استانداردایران میتواندبارعایت موازین پیشبینی شده درقانونصبرای حمایت ازمبرر کننردگانص حفر سرالمت
وایمنی فردی وعمومیصحبول اطمینان ازکیفیت محبوال ومالحرا زیست محیطی واقتبادیصاجرای بعضی ازاستانداردهای
ملی ایران رابرای محبوال تولیدی داخ کشورو  /یااقالم وارداتیصباتبرویب شرورایعالی اسرتانداردص اجنراری نمایرد مؤسسره
میتواندبه منرورحف بازارهاینینالمللی برای محبوال کشورصاجرایاستانداردکاالهای صادراتی و درجهبندی آنرااجناری نمایرد
همچنررین برررای اطمینرران بخشرریدن برره اسررتفادهکننرردگان ازخرردما سررازمآنهاومؤسسررا فعررال در
زمینۀمشاورهصآموزشصبازرسیصممیوی وصدور گواهی سیسرت هرای مردیریت کیفیرت ومردیریت زیسرتمحیطیصآزمایشرگاههراو
مراکوکالینراسیون (واسنجی)وسای سنجشصسازمان استاندارداینگونه سازماناومؤسسا رابراساس ضوابط نرام تأیید صالحیت
ایران ارزیابی میکندودرصور احرازشرایط الزمصگواهینامۀتأییدصالحیت به آنهااعطاوبرعملکردآنهانررار مریکنرد .ترروی
دستگاه بینالمللی یکاهاصکالینراسیون (واسنجی)وسای سنجشصتعیین عیارفلوا گران بهاوانجام تحقیقا کاربردی برای ارتقای
سطح استانداردهای ملی ایران ازدیگروظایف این سازمان است.
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پیشگفتار
استاندارد " فناوری نانو – تعیین مشخبا نانولولههای کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
عنوری ( " 1)TEMکه پیش نوی آن در کمیسیونهای مربو توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تهیه و
تدوین شده است و در یازدهمین اجالسیه کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ 33/2/33مورد تبویب قرار
گرفته است اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررا موسسه استاندارد و تحقیقا
صنعتی ایرانصمبو بهمن ماه 1331ص به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود
برای حف همگامیو هماهنگی با تحوال و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایعص علوم و خدما ص
استانداردهای ملی ایران در صور لووم تجدید نرر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصالح و
تکمی این استانداردها ارائه شودص هنگام تجدید نرر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خواهدگرفت
بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نرر استاندارهای ملی ایران استفاده کرد
مننع و ماخیی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
ISO/TS 10797: 2012, Nanotechnologies – Characterization of single – wall carbon nanotubes
using transmission electron microscopy

1-Transmission electron microscopy
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مقدمه
نانولولههای کربنی )CNTs( 1نانو موادی متشک از الیههای ه مرکو صفحا گرافن هستند که به شک
لولههای استوانهای در محور طولی لیف آرایش یافته اند
نانولولههای کربنی تک جداره )SWCNTs( 2استوانههای بدون درزی هستند که از شنکه النه زننوری تشکی
شدهاند این شنکه النه زننوری نشان دهنده تنها یک الیه اتمیاز صفحه گرافن است میکروسکوپ الکترونی
عنوری ( )TEMو بخبوص نوع با قدر تفکیک باال (HRTEM( 3اولین دستگاههایی بودند که مشخبههای
تبویری منحبر بفرد نانولولههای کربنی را نشان دادند
میکروسکوپ الکترونی عنوری و میکروسکوپ الکترونی عنوری با قدر تفکیک باال نقش اساسی در تحقیق و
توسعه مواد نانولولههای کربنی داشتهاند مویت این روش "مستقی بودن"آن است که از اعمال فرضیا
فیویکی و ریاضی اجتنا میکند همچنین در این روش بدست آوردن تنوعی از نتای آزمایشگاهی و
تباویری غنی از اطالعا در مورد گسترهای از نمونهها ممکن میشود عالوه بر تبویربرداریص  TEMو دیگر
روشهای بیان شده در این استاندارد میتواند در مورد ارزیابی کیفی خلوص نمونههای SWCNTاطالعاتی را
ارایه نماید همچنینص جوئیا ساختاری و ریختشناسی نانولولههای کربنی مانند ساختار دیواره گرافنص
نقصهاص قطرص طولص اندازه دستههاص جهتگیری و حضور مواد و نانوذرا در مجاور  SWCNTsارائه
نماید[]8
در دیگر حالتهای عملیاتی دستگاهص امکان مطالعه مشخبههای دستوارگی ص گرمایی و مکانیکی نانولولههای
منفرد نیو وجود دارد در استفاده از  TEMباید دستورالعملی نرام مند وجود داشته باشد که اطالعاتی قاب
اطمینان و جامع درباره نمونه حاوی  SWCNTsرا بدست آورد
اساس و اصول کلی میکروسکوپ الکترونی عنوری مانند میکروسکوپ نوری است که در آن
الکترونهاجایگوین پرتوهای نور شده است باریکه ای از الکترونها بر روی نمونه نازک (که الکترون را از خود
عنور میدهد) متمرکو شده است و باعث ظهور تبویر بر روی صفحه فلوروسنت بورگ ص الیهای از فیل
عک برداریص یا یک آشکارساز آرایهای 4که حساس به الکترونهاست میشود دستگاههای جدید متب به
رایانهای مجهو به سیست تبویربرداری دیجیتال است که تباویر زنده را ثنت میکند
میکروسکوپ الکترونی عنوری با قدر تفکیک باال ساختار بلور را توسط تبویربرداری تمایو فاز بررسی
میکند در نتیجه تفاو زمان عنور الکترون در فازهای تشکی دهنده در نمونه نازکص تباویر تشکی
میشود
5
قدر تفکیک TEMبه وسیله انحرا های -رنگی و کروی محدود شده است اما نس جدید دستگاهها با
داشتن ستونهای نوری – الکترونی پیشرفته بطور قاب توجهی این انحرا ها را کاهش داده است

1 - Carbon nanotubes
2 - Single Wall Carbon Nanotubes
3 - High resolution tramsmission electron microscopy
4 - Array detector
5 - Chromatic

ح

تباویر معناداری با قدر تمایو باال در بورگنمایی اند میلیونی با استفاده از نرم افوارهای اصالح کننده
انحرا های کروی حاص میشود میکروسکوپ الکترونی با قدر تفکیک باال میتواند برای مطالعه ساختار
های بلوری استفاده شود که این کار با تبویربرداری تمایو فازی انجام میشود تفاو فاز امواج الکترونی
پراش یافته در حین عنور از نمونه نازک موجب تشکی تبویر میشود دستگاه  HRTEMتوانایی تعیین
موقعیتهای ات ها در ماده را دارد که این توانمندی برای تحقیق و توسعه در فناوری نانو بسیار ضروری است

ح

فناوري نانو -تعیین مشخصات نانولولههاي کربني تک جداره با استفاده از
میکروسکوپ الکتروني عبوري ()TEM
1

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوین این استاندارد ارایه روشهایی برای تعیین مشخبا ریختشناسی SWCNT1با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی عنوری میباشد همچنین این استاندارد برای شناسایی عناصر موجود و آنالیو
شیمیایی در  SWCNTsاز طیف سنجی پرتو ایک بر اساس توزیع انرژی کاربرد دارد
2

مراجع الزامي

مدارک الوامیزیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است به
این تربیت آن مقررا جویی از این استاندارد ملی ایران محسو میشود در صورتی که به مدرکی با ذکر
تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشدص اصالحیهها و تجدید نررهای بعدی آن مورد نرر این استاندارد ملی ایران
نیست درمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده استص همواره آخرین تجدیدنرر و
اصالحیههای بعدی آن مورد نرر است
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الوامیاست:
2-1 ISO 22493, Microbeam analysis – Scanning electron microscopy – Vocabulary
– 2-2 ISO 29301, Microbeam analysis – Analytical transmission electron microscopy
Methods for calibrating image magnification by using reference materials having periodic
structures
2-3 ISO / TS 80004-3, Nanotechnologies – Vocabulary – Part 3: Carbon nano – objects
2-4 ISO / IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories

1

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد عالوه بر تعاریف تعیین شده در استانداردهای  ISO 22493و ISO / TS 80004-3ص

اصطالحا و تعاریف زیر نیو به کار میرود:
1-1
انبوهه نانو لولهها

ذرهای که متشک از ذرا تکی نانولولهها و یا دستههای نانولوله است که بهطور قوی به پیوند یا جوش
خوردهاند
يادآوري  -1نوع تازه تولیدی  SWCNTاغلب ببور

اننوهه میباشد نیروهایی که یکپاراگی اننوهه را حف

میکنند

نیروهایی قوی هستند بطور مثال پیوندهای کوواالنسیص یا نیروهایی که در نتیجه زینتر نمودن 2یا گرهخوردگی فیویکی پیچیده
ایجاد میشود
يادآوري  -2اننوهه اصطالحاً "ذرا ثانویه" و ذرا منشاء اصلی "ذرا اولیه" است
يادآوري  -1بند 3-3ص برگرفته از استاندارد  ISO / TS 27687:2008است
1-Morphology
2-Sintering

1

2-1
دسته نانولولهها

رشته تکی از دو یا بیش از دو نانولوله که توسط نیروهای واندروال

به یکدیگر نگاهداشته شدهاند

1-1
حالت میدان روشن در میکروسکوپ الکتروني

در روش TEMالکترون درخشان شده و تبویر برداری انجام میشود در این روش پرتو الکترون مستقی از
میان نمونه عنور میکند و تبویر فقط به وسیله موج عنوری با انتخا موج با استفاده از روزنه شیئی در
پشت صفحه کانونی تشکی میشود
يادآوري  -1بطور کلیص قسمتهایی از نمونه که ضخی تر یا دارای عدد اتمیبیشتر ( )Zهستند در پ

زمینه روشنترص تیره

تر ظاهر میشود در این حالتص وضوح در اثر گیرافتادن و جی الکترون در نمونه ایجاد میشود مناطق با ضخامت بیشتر در
نمونه یا مناطقی با عدد اتمیبیشتر تیره دیده میشود ضمن اینکه مناطقی از نمونه که در معرض عنور پرتو قرار نگرفته روشن
ظاهر شدهص و به آن اصطالح "میدان روشن" اطالق میشود
4-1
حالت میدان تاريک در میکروسکوپ الکتروني

در روش  TEMالکترون درخشان شده وتبویربرداری انجام میشود در این روش پرتو الکترون مستقی از
میان نمونه عنور کرده و تبویر فقط بوسیله امواج پراش یافته تشکی میشود این امواج با استفاده از روزنه
شیئی انتخا شده و تبویر در پشت صفحه کانونی تشکی میشود
يادآوري  -1قسمتهای بلورین نمونهص الکترونهای پرتو مستقی را دربخشهایی مجوا در پشت صفحه کانونی پراکنده میکندص
بعنار دیگرص با قرار دادن روزنه شیئی در پشت صفحه کانونی میتوان بخشهای دلخواه از پرتوهای انعکاس یافته را انتخا
کرد در نتیجه فقط قسمتهایی از نمونه که باعث پخش الکترون میشود را میتوان انتخا و تبویربرداری نمود اگر بازتا
انتخابی شام پرتو پخش نشده باشدص در اینبور تبویر ببور تاریک ظاهر میشود هرجایی که هیچ پراشی 1از نمونه در اثر
قله انتخابی ننود – بنابراین به آن اصطالح "میدان تاریک" اطالق میشود
يادآوري  -2دستگاههای پیشرفته  TEMاغلب مجهو به نگهدارنده نمونه است که این امکان را به کاربر میدهد تا نمونه را
برای بدستآوردن شرایط پراش ویژه در جهتهای مختلف حرکت دهد موجی که باعث پخش و بازتا (بطور مثال بازتا
برگ )2در نمونه ای بلورین میشود موجب تشکی یک تبویر میدان تاریک میشود این تبویر از طریق انتخا یک موج پراش
یافته ویژه از میان یک روزنه شیئی در پشت صفحه کانونی عدسی شیئی انتخا میشود
يادآوري  -1تبویربرداری میدان تاریک حلقوی زاویه زیاد )HAADF( 3بسیار حساس به تغییرا عدد اتمینمونه بوده که
موجب تشکی تباویر وضوح Z 4میشود این تباویر اطالعا مفیدی درمورد حضور فلوا در نانولولهها و باقیماندههای
کاتالیست حتی وقتی که ذرا کواک کاتالیست در کربن آمور یا پایه کاتالیست باشدص میدهد اگر از این روش
تبویربرداری استفاده نشود در حالت تبویربرداری میدان روشن ذرا کواک کاتالیست غیرقاب رویت است
1 - Scattering
2 - Bragg reflection
3 - High – angle annular dark – field imaging
4 - Z- Contrast image
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8-1
طیف اتالف انرژي الکترون
EELS

1

الکترونهای ه انرژی پ از بره کنش غیرکشسان با نمونه تغییر انرژی داده و طیفی از انرژیها را بدست
میآورند که اغلب بدلی فرآیند از دست دادن انرژی قلههایی ظاهر میشود
يادآوري -طیف اتال انرژی الکترون با استفاده از پرتو الکترون برخوردی به نمونه بدست میآید این طیف تابعی از انرژی
پرتوص زاویه برخورد پرتوص زاویه گسی و خواص الکترونی نمونه میباشد
6-1
طیف سنج پرتو ايکس بر اساس پخش انرژي
EDS

دستگاهی برای تعیین تغییرا شد پرتو ایک
[تعریف  6-3از استاندارد [ ISO 23833:2006

به صور تابعی از انرژی تابش است

7-1
خلوص نمونه SWCNT

شاخبی از مقدار ماده موجود بجو  SWCNTsدر نمونههای  SWCNTاست
يادآوري -خلوص باال نشانگر مقدار ک از کاتالیست (فلوی) باقیمانده و دیگر محبوال جاننیص مانند نانولوله های کربنی اند
جدارهص فولرن ص کربن آمور و پیازهای گرافیت است که توسط  TEMقاب تشخیص دادن است
0-1
میکروسکوپ الکتروني عبوري
TEM

دستگاهی است که الگوهای پراش یافته یا تباویر بورگنمایی شده از نمونه را با استفاده از پرتو الکترونی
عنوری یا بره کنش داده با نمونه تولید میکند
يادآوري -این تعریف از استاندارد  ISO 29301:2010 definition 3.37گرفته شدهاست
3-1
پراش الکتروني سطح انتخابي
SAED

2

روشی در میکروسکوپ الکترونی است که در آن ساختار بلورین سطح انتخا شده از یک نمونه بوسیله یک
روزنه مورد آزمایش قرار میگیرد

1-Electron energy loss spectrum
2-Selected area electron diffraction
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يادآوري -این تعریف از استاندارد  ISO 13794:1999, definition 2.38گرفته شده است
18 -1
میکروسکوپ الکتروني عبوري روبشي
STEM

1

دستگاهی است که الگوهای پراش یافته یا تباویر بورگ نمایی شده از نمونه را با استفاده از پرتو الکترونی
عنوری و روبشی یا بره کنش داده با نمونه تولید میکند
4

اصول کلي

 1-4تصويربرداري وآنالیزهاي TEM

دستگاه  TEMدر تبویربرداری با قدر تفکیک باال و همینطور در آنالیو تعیین مشخبا نانولولههای
کربنیص شک های دیگر کربن و دیگر ناخالبیها در نمونههای  SWCNTدستگاهی بسیار ارزشمند است
قطر SWCNTsعموماً در محدوده کمتر از یک نانومتر تا بیش از پن نانومتر است طولSWCNTsمیتواند
بطور قاب مالحرهای متغیر باشد و میتواند بیش از  13میلیمتر باشد بعلت نیروهای جی کننده بین
لولههاص نمونههای  SWCNTدر ه گیر افتادهاندص به عنار دیگرص تعداد زیادی از نانولولههای منفرد باعث
تشکی "دستهها "2یا "طنا ها" 3میشوند قطر و طول این دستهها بطور قاب توجهی بسیار بورگتر از قطر
و طول لولههای منفردمیباشد
از دستگاه  TEMبرای اندازهگیری ساختارهای ریو مانند قطر لولهص تعداد جدارههاص دستوارگی و نقصهاص
جهتگیریص ریختشناسیص فشردگی و جوئیا ساختار دستهها میتوان استفاده نمود
 2-4آنالیزهاي EDS

از دیگر نقا قو دستگاه  TEMاین است که همراه با آنالیوهای EDSص از آن میتوان در تعیین عناصر
تشکی دهنده غیرکربنی در مقیاس نانومتری در نمونههای  CNTاستفاده نمود
تمام سامانههای به روز TEM/EDSمیتوانند کربن و دیگر ناخالبیها را با حساسیت خو ردیابی کنندص
همچنین توانایی شناسایی اجوای تشکی دهنده متفاو را دارد و آنالیوهای نیمه کمیکه در مورد نمونه
 SWCNTقاب اجراست را بطور مقایسهای انجام دهد
مشخبه حج بر ه کنش پرتو – نمونه در نمونههای  TEMکواک تر هستند و نسنت قله به پ زمینه
 TEM/EDSبطور قاب مالحرهای بهتر از نمونههای رای  SEMیا مورد  EDSمیباشد
این تواناییها امکان تمایو بهتر نمونه و نقطه نیمهکمیمقایسهایص خط و آنالیو عنبری سطح را میدهد
1-4ديگر روشهاي تعیین مشخصات

عالوه بر تبویربرداری معمول  TEMو آنالیوTEM/EDSص روشهای تبویربرداری و تحلیلی دیگری بر پایه
 TEMنیو وجود دارد که میتواند در پیدا کردن و تعیین مشخبا اجوای تشکی دهنده متفاو در
نمونههای  SWCNTمورد استفاده قرار گیرد این روشهای تبویربرداری و تحلیلی اطالعاتی در مورد
1-Scanning transmission electron microscopy
2- Bundles
3 - Ropes
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اجوای تشکی دهنده عنبریص ساختار بلورص پیوند شیمیایی و تقویت کردن1ص حالت الکترونی و مواد متفاوتی
که در نانولولههای کربنی وجود دارد ارایه میکند
روشهای دیگر شام  SAED2و  EELS3میباشد انترار میرود که استفاده از انین روشهایی گسترش
پیدا کند و موارد کاربرد نانولولههای کربنی در آینده افوایش یابد
 4 -4قابل اجرا بودن آنالیزها براي نانولولههاي کربني چند جداره

روشهای توصیف شده دراین استانداردها برای آنالیو  SWCNTرا میتوان در مورد  MWCNTsتعمی داد
نانولولههای کربنی اندجداره متشک از دو یا بیش از دو لوله همرکو گرافیتی است فاصله بین الیهای در
 MWCNTsتقریناً مساوی فاصله بین الیههای گرافن در گرافیتص تقریناً  3/34nmص میباشد
بسته به تعداد الیههای گرافن در جداره آنهاص  MWCNTsدارای قطر خارجی به مراتب بیشتری نسنت به
 SWCNTsمیباشند نانولوله های کربنی دوجداره اهمیتویژه ای دارند اون ریختشناسی و خواص آنها
مشابه  SWCNTsمیباشد اما مقاومت آنها به مواد شیمیایی بمراتب بهتر است که در مواردی که عام دار
نمودن الزم باشد مه است (این به معنای جوانهزنی 4عام های شیمیایی در سطح نانولولهها است) که
خواص جدیدی به  CNTاضافه شود
آمادهسازی نمونه و روشهای پخشنمودن آن مشابه روش اعمالی برای  SWCNTsمیباشد و
تمامیروشهای تبویربرداریص تعیین مشخبا و آنالیو  SWCNTsشام  MWCNTsنیو میشود
يادآوري -اطالعا بیشتر در مورد تعیین مشخبا

8
1-8

 MWCNTدر استاندارد  ISO/TR 10929ارایه شده است

آمادهسازي نمونه
اصول کلي

نانولولههای کربنی ممکن است برای سالمتی مضر باشدص بنابراین رعایت دستورالعم های مربو به ایمنی
مناسب برای کارکردنص آمادهسازی ص استفادهص معدوم کردن مواد  SWCNTو نمونهها بسیار مه است توصیه
شده است فقط کارکنان علمیآموزش دیده با مواد نانولوله کربنی کار کنند کارکنان علمیآموزش دیده باید
از تجهیوا حفاظتشخبی شام دستکشهای یکنارمبر ص عینکهای ایمنیص روپوش آزمایشگاهیص
ماسکهای فیلتردار و غیره استفاده نمایند آمادهسازی نمونه باید زیر هود مکشی منفیدار یا هودی با جعنه
دستکش دار5مجهو به فیلترهای هوای مناسب برای جلوگیری از تنف ماده  SWCNTانجامشود
در تعیین مشخبا و اندازهگیری نمونههای  SWCNTاستفاده از روشهای قاب اعتماد و تکرارپییر در
اندازهگیری مقایسهای اصلی ضروری است
روشهای ساختص عم آوری و آمادهسازی نمونه ممکن است بطور قاب توجهی خواص فیویکی
1 - Dopping
)2-Selected Area Electron Diffraction (SAED
)3-Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS
4-Grafting
5-Gloved box
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 SWCNTرا تحت تاثیر قراردهد
بنابراین (در مواردی که ممکن باشد) باید از روشهای آمادهسازی که حداق تغییر برخواص نمونه را دارد
استفاده نمود اندازهگیری های  TEMمحدود به نمونههای نازک میباشد عمق نفوذ ک الکترون در جامدا ص
کاربر را ملوم به استفاده از نمونههای نازکص بخبوص در حالت عملیاتی قدر تفکیک باال و با انرژیهای
الکترونی اولیه ک ص نموده است بسته به ماهیت ماده و قدر تفکیک موردنررص ضخامت بهینه نمونه از
 13nmتا  153 nmمتغییر است
نمونههای  SWCNTکه بطور تجاری در دسترس میباشند معموالً به صور پودر خشک یا
سوسپانسیونهای مایع میباشند
نانولولههای کربنی تک جداره االشهای مخبوص بخود را در آمادهسازی نمونههای  TEMدارد نانولولهها
معموالً به صور دستههاهستندص که پخش آنها ببور نانولولههای منفرد میباشد آمادهسازی با استفاده از
روش فراصوتی میتواند نانولولهها را از یکدیگر جدا کندص اما میتواند به ساختار آنها آسیب برساندص حتی
میتواند طول لوله را کوتاهص و ریختشناسی ماکروسکوپیک آنها را تغییر دهد بنابراین معموالً توصیه
میشود که آمادهسازی مکانیکی نمونه به حداق رسانده شود یا در آمادهسازی نمونههای نازک نانولوله کربنی
مورد استفاده قرار نگیرد
روشهایی مانند خردایش یونی1ص الکترو پولیش نمودنص آسیا کردنص تکثیر / 2استخراج 3و حکاکی شیمیایی
ترجیحی 4برای ایجاد الیه ای نازک (فیل های شفا در برابر الکترون) معموالً برای آمادهسازی نمونههای
SWCNTتوصیه نمیشود
حداق سه نمونه از ماده  SWCNTرا باید آمادهسازی نمود تعداد نمونههایی که باید آمادهسازی شود
بستگی به کیفیت ماده  SWCNTو میوان موفقیت در آمادهسازی نمونه دارد میوان موفقیت در آمادهسازی
نمونه را میتوان از آزمایش سه نمونه آمادهسازی شده بررسی کرد اگر سه نمونه آمادهسازی شده مشابه
نناشندص نمونههای بیشتری باید آمادهسازی و اندازهگیری شود اطمینان از داشتن نتای قاب قنول الزم
است نمونهبرداری به میوان کافی و اجتنا از نمونهبرداری غیر ضروری همچنین الزم است
دستورالعم آمادهسازی نمونهص شام شرایط آمادهسازی فراصوتی با زمان (یا مشاهده اشمینقطه پایانی)ص و
همچنین هر آمادهسازی یا شستشو اولیه نمونههای  SWCNTص باید با ذکر جوئیا گوارش شود
یادآوری روشهای مختلف برای آمادهسازی نمونههای نانولوله کربنی برای آنالیو  TEMدر گوارشهای مربو
ارایه شده است
 2-8انتخاب نوع توريTEM8

انتخا نوع توری TEMدر آمادهسازی نمونهص تبویربرداری و اندازهگیری هاص مه است اون نوع و مناسب
بودن توری بستگی به نمونه  SWCNTو هد از آزمون دارد توری منر مسی با قطر  3/35میلیمتر با
1 - Ion milling
2 - Replication
3 - Extraction
4 - Preferential Chemical etching
5 - Grid
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اندازه مش  233برای آنالیو خلوص نانولولههای کربنی توصیه میشود این نوع توری دارای پنجرههای
بسیاری با ابعاد33µm ×33µmمیباشد آمادهسازی مناسب نمونه امکان اندازهگیری های متعددی را فراه
میکند انواع دیگر توری میتواند مورد استفاده قرار گیرد اما اجوای تشکی دهنده عنبری آن نناید با آنالیو
عنبری ناخالبیهای ماده  SWCNTتداخ داشته باشد
اگر آمادهسازی خاصی مانند حرار دهی الزم باشدص در اینبور توریهای از جن مولیندنص یا توریهای
با پنجرههای حاوی غشا کاربیدسیلکیون مناسب هستند اون این نوع توریها توانایی تحم دمای باال را
دارند
يادآوري -1هر خط توری مشخبا

فنی خاص خود را دارد ،که امکان مشاهده آسان موقعیتهای قاب

شناسایی و

اندازهگیری کمییا آزمایشهای اندگانه ای با شرایط یکسانص حتی بوسیله کاربران متفاو را فراه میکند
يادآوري -2بعضی از مواد بدون استفاده از فیل نگهدارنده اضافی بر روی توری TEMقرار میگیرند برای مطالعه ریخت
شناسی پیچیده ماکروسکوپیک نانولولههای کربنی معموالً نیاز به برشی نازک میباشد که تمایو و تفکیک مطلوبی بدست
آید استفاده از فیل نگهدارنده اضافی بر روی توری بدون انجام فرآیندهای خاصص تمایو و تفکیک را مشک مینماید کربن و
فیل کربنی (لیسیی 1و هولی )2برای نگهداری نانولولههای کربنی مناسب میباشند (فیل های هراه نازک تر ترجیح داده
میشوند) برای اطالعا بیشتر به بند 1-1مراجعه شود
 1-8نمونههاي پودري و فیلمي
 1 -1-8نمونه پودري خشک

در این مورد در آمادهسازی نمونه مستقیماً از  SWCNTsخشک استفاده شده است
الف -توری  TEMرا درون نگهدارنده مناسب قرار دهید
ب -توری را زیر هود مکشی یا جعنه دستکشدار قرار دهیدص جایی که آمادهسازی نمونه انجام خواهدشد
پ -ماده نمونه  SWCNTرا انتخا و آن را به داخ هود مکشی یا جعنه دستکشدار منتق کنیدص سپ
در ظر حاوی نمونه را باز کنید
ت -مقدار بسیار کمی(تقریناً  )3/31 mgاز ماده  SWCNTرا با استفاده از سوزنی تیو یا اننرکی بر روی
سطح توری TEMقرارداده و با اعمال فشاری اندک بچسنانید
ث -ماده نمونه که بر روی توری  TEMنچسنیده را با ضربه زدن نگاهدارنده به سطحی سخت بردارید از
جریان آرام و تمیو گاز نیتروژنص به مد کوتاهص نیو میتوان برای برداشتن  SWCNTنچسنیده به توری
استفاده نمود
ج -روش دیگر این است کهص از قطرهای از حالل آلی مانند  -2پروپانول (ایووپروپی الک ) یا  -2بوتانول بر
روی توری که نمونه بر روی آن قرار دارد ریخته شود و زمان کافی داده شود تا حالل تنخیر شود با تنخیر
حالل  SWCNT sخشک کامالً بر سطح توری میاسند
چ -توری حاوی نمونه را مستقیماً به دستگاه TEMص یا درون محف نگهدارنده برای کار در زمان آینده
منتق کنید

1-Lacey
2-Holley
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يادآوري  -1مویت این روش در حف ریخت شناسی ماکروسکوپی اولیه میباشدص اما بعضی اوقا همچنین باعث مشکالتی
میشود که نمونه بسیار ضخی شده و امکان عنور الکترونها میسر نمیشود
يادآوري -2بعلت اسنندگی ضعیفص  SWCNTکه محک به توری نچسنیدهص مقدار اضافی  SWCNTبراحتی میتواند از
سطح توری خالل پمپاژ برداشته شود ماده برداشته شده میتواند به قطعا قویاً آهنربایی دستگاه بچسند و این به نوبه خود
باعث اثرا مخر میشود که بنابراین باید از آن اجتنا نمود
 2-1-8نمونه فیلميخشک

تندی به فیلمینازک یا

در این مورد آمادهسازی نمونهص ابتدا  SWCNTsخشک در حاللی معلق شده و سپ
الیه ای میشود که سپ بر روی توری TEMالیه نشانی میشود
استفاده از فیلمیخشک میتواند اسنندگی  SWCNTsبه توری TEMرا بهنود بخشد اون بسیاری از
نانولولهها در مکان خود "قف " میشوند
الف -توری  TEMرا درون نگهدارنده مناسب قرار دهید
ب -توری را زیر هود مکشی یا جعنه دستکش دار قرار دهیدص جایی که آمادهسازی نمونه انجام خواهدشد
پ -ماده نمونه  SWCNTرا انتخا و آن را به داخ هود مکشی یا جعنه دستکش دار منتق کنیدص سپ
در ظر حاوی نمونه را باز کنید
ت -مقدار بسیار کمی(تقریناً  )3/31 mgاز ماده  SWCNTرا با استفاده از سوزنی تیو یا اننرکی در ظرفی
 23mlقرار دهید و 13 mlآ تمیو یا  -2پروپانول به ظر حاوی نمونه اضافه کنید
ث -وقتی که ماده  SWCNTکامالً خیسانده شدص با استفاده قطرهاکان قطرهای از نمونه بر روی فیلتری با
اندازه حفرا  3/2 µmتا3/5 µmبچکانید تا الیهای تشکی شود جن غشاء از پلی پروپیلن آ دوست یا
پلی کربنا است
ج -بخشی کواک از الیه خشک شده را از روی فیلتر جدا کنید و بر روی توری تمیو  TEMفشار
دهید(بدون استفاده از فیل )
چ -توری حاوی نمونه را مستقیماً به دستگاه TEMص یا درون محفره نگهدارنده عاری از ذرا آزاد برای کار
در زمان آینده منتق کنید
يادآوري -1بسیاری از قسمتهای الیه آمادهسازی شده بدین روش برای کار با  TEMبسیار ضخی بوده و یا حاوی
 SWCNTsبسیاری است که این امر اجتنا ناپییر است
يادآوري -2پ

از خشک شدن نمونه معلق SWCNTsص تفاو هایی در توزیع فضایی نانولولههای کربنی و ناخالبیها ایجاد

میشودص بعنار دیگرص توزیع اولیه اجوای تشکی دهنده متفاو درماده  SWCNTتغییر میکند عالوه بر آن استفاده از
حاللی نامناسب میتواند بعضی انواع ناخالبیها را حی کند که در نتیجه محاسنه خلوص مادهص دقیق نخواهد بود.
 4-8نمونه معلق در مايع

در این مورد در آمادهسازی نمونه از  SWCNTsمعلق در مایع یا اننوهه کواک  SWCNTsکه ابتدا در
حاللی معلق شده استفاده میشود جدا سازی  SWCNTsبه وسیله آمادهسازی فراصوتی در دمای اطاق قن
از الیهگیاری بر روی توری TEMاستفاده میشود
الف -توری TEMرا درون نگاهدارنده مناسب قرار دهید
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ب -توری را زیر هود مکشی یا جعنه دستکش دار قرار دهیدص جایی که آمادهسازی نمونه انجام خواهدشد
پ -ماده نمونه  SWCNTرا انتخا و آن را به داخ هود مکشی یا جعنه دستکش دار منتق کنیدص سپ
در ظر حاوی نمونه را باز کنید
ت -مقدار بسیار کمی(تقریناً  )3/31 mgاز ماده  SWCNTرا با استفاده از سوزنی تیو یا اننرکی در
ظرفی23mlقرار دهید و  13mlاز  -2پروپانول (یا کلروفرمص نکا ایمنی ضروری رعایت شود) به ظر حاوی
نمونه اضافه شود
ث -ظر را به حمام فراصو منتق و عملیا فراصو تا زمانی که جداسازی کافی  SWCNTsانجام شود
استفاده از دستگاه فراصو آزمایشگاهی اندازه کواکص بمد  5دقیقه تا  33دقیقه کفایت میکند
ج -قطرهای از مایع حاوی ماده  SWCNTرا برروی توری TEMقرار دهید
چ -نمونه باید در معرض هوا کامالً خشک شود
ح -ماده نمونه که بر روی توری نچسنیده را توسط ضربه زدن نگاهدارنده به سطحی سخت برداشته شود از
اثر جریان آرام و تمیو گاز نیتروژنص بمد کوتاهص نیو میتوان برای برداشتن  SWCNTنچسنیده به توری
استفاده نمود
خ -توری حاوی نمونه را مستقیماً به دستگاه TEMص یا درون محفرهای عاری از ذرا برای تبویربرداری در
زمان آینده منتق کنید
يادآوري-1آمادهسازی فراصوتی باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود در صورتیکه زمان آمادهسازی فراصوتی بسیار
طوالنی یا انرژی اعمالی بسیارزیاد باشد خواص نمونه بطور قاب مالحره ای تغییر خواهد یافت شرایط صحیح آمادهسازی
فراصوتی بستگی به نمونه و نوع دستگاه فراصو دارد و دستیابی به شرایط صحیح آمادهسازی ببور تجربی با آزمون بدست
میآید که از زمآنهای کوتاه آمادهسازی و انرژی ک آغاز میشود آمادهسازی فراصوتی در حمام آ یخ باعث به حداق رساندن
آسیبهای حرارتی به  SWCNTsمیشود
يادآوري -2با خشک شدن قطرهص نمونه معلق  SWCNTخشک شدهص تفاو هایی در توزیع فضایی نانولولههای کربنی و
ناخالبیها ایجاد میشودص بعنار دیگرص توزیع اولیه اجوای تشکی دهنده متفاو در ماده  SWCNTتغییر میکند پخش
توسط آمادهسازی فراصوتی همچنین اثر مشابهی دارد عالوه بر آنص استفاده از حاللی نامناسب میتواند باعث حی بعضی از
انواع ناخالبیها بشودص که در نتیجه محاسنه خلوص ماده دقیق نخواهد بود
8-8

نمونه کامپوزيت

در این موردص آمادهسازی نمونه SWCNTبا قرار دادن نانولولههای کربنی در زمینه پلیمری از جن اپوکسی
انجام میشود پ از سخت شدن اپوکسی الیهای نازک از نمونه کامپوزیت با استفاده ازالترامیکروتوم تهیه
میگردد این روش آمادهسازی به  SWCNTsآسیب رسانده و بعضی از آن ها را حی میکند اما بعضی
مشخبا مه  SWCNTرا هنوزمیتوان بررسی نمود
الف -توری TEMرا درون نگهدارنده مناسب قرار دهید
ب -توری را زیر هود مکشی یا جعنه دستکشدار قرار دهیدص جایی که آمادهسازی نمونه انجام خواهدشد
پ -ماده نمونه  SWCNTرا انتخا و آن را به زیر هود مکشی یا جعنه دستکشدار منتق کنیدص سپ در
ظر حاوی نمونه را باز کنید
3

ت -با استفاده از اننرکی  3/1میلیگرم از ماده  SWCNTرا به  13گرم اپوکسی حاوی عام پخت اضافه
کنید و با دقت آن را مخلو کنید
ث -تا پخت کام زمان کافی دهید تا ماده کامپوزیت در دمای اطاق سخت بشود
ج -از قطعه ماده کامپوزیت نمونهای میلهای شک به قطر  33میلیمتر تهیه و آن را در دستگاه الترا میکروتوم
قرار دهید
چ -برشهای نازک به ضخامت  23nmتا  33 nmاز نمونه کامپوزیت (نانولوله  -اپوکسی) تهیه کنید(ضخامت
نمونه باید طوری باشد که نور از الیه برش داده شده عنور کند) الیههای برش داده شده را از داخ حمام
آ جمعآوری کنید
ح -الیه برش داده شده را مستقیماً برروی توری  TEMبا اعمال اندک فشاری قرار دهید
خ -توری را مستقیماً به  TEMیا درون محفره نگهداری عاری از ذرا منتق کنید
يادآوري-

اهمیت این روش در مربو بودن روش آمادهسازی نمونه با روش استفاده از نمونه است تعداد خواصی که از

CNTsقرار داده شده (در اپوکسی) میتوان بدست آورد از نرر تعدادی محدودتر از خواصی است که میتوان از  CNTsآزاد
میتوان بدست آورد
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دستورالعمل اندازهگیري

 1-6بررسي يک نمونه  SWCNTبا استفاده از TEM
 1-1-6بررسي میدان ديده بزرگ (بزرگ تر از )1µm

پ از اینکه پارامترهای صحیح برای تنری دستگاه انتخا و اجرا شد و شرایط بهینه پرتو برای تفکیک باال
حاص شدص مه است که بررسی نمونه  SWCNTرا با بورگنماییهایی ک ص بعنار دیگر میدان دید بورگص
آغاز نمود بورگ ترین میدان دید (حداق بورگ نمایی) بستگی به تواناییهای دستگاه  TEMو نمونه دارد
ارزیابی سریع نمونه میتواند قاب قنول بودن کیفیت آمادهسازی نمونه و اینکه از حداق سه نمونه اطالعا
کافی حاص میشود یا خیر را تعیین نمود
در صور لوومص از تبویربرداری میدان تاریک نیو برای نشان دادن حضور ذرا کاتالیست یا دیگر ناخالبیها
در ماده  SWCNTصاستفاده کنید
ناخالبیهای بورگ و کواکص مانند کاتالیست و ذرا فلویص الیا کربنی بورگص  MWCNTsو دیگر مواد
کربنی در تبویرهایی از میدان دید متفاو قاب رویت هستند بنابراین میتوان بهترین میدان دید و قدر
تفکیک پیک سلی منتنی بر مشخبا  SWCNTو  TEMتعیین نمود هد بدست آوردن تباویری با
بهترین قدر تفکیک در میدان دید است که بتواند اطالعا مربو را ارائه کند
جدول ( )1خالصهای از تنریما دستگاه برای تبویربرداری میدانهای دید بورگ و آنالیوهای  EDSتوصیه
شده را ارایه میکند
 2-1-6بررسي میدان ديد کوچک (کمتر از )1µm
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ریوترین جوئیا نمونههای SWCNTص شام SWCNTمنفرد و بسیار کواکص ناخالبیهای در مقیاس
نانومتریص اجوای تشکی دهنده عنبریص ساختار جدارهص نقصهاص اطالعا شنکه ای 1و غیره را تنها در تباویر
میدان دید کواک میتوان بررسی و اندازه گیری نمود دستگاه  TEMدر میدان دید بسیار کواک اطالعاتی
را ارایه میکند که از هیچ دستگاه دیگر نمیتوان بدست آورد تباویر میدان دید کواکتر از 133nmص
جوئیا ریوی از  SWCNTsرا ارایه میکند در صور لوومص از تبویربرداری میدان تاریک نیو برای نشان
دادن حضور ذرا کاتالیست یا دیگر ناخالبیها در ماده  SWCNTص استفاده کنید
بورگنمایی تبویر  TEMدر هر دو جهت Xو Yباید با استفاده از دستورالعم مقرر شده در استاندارد ISO
 29301و یک ماده مرجع تائید شده )CRM( 2کالینره شود در صور در دسترس بودنص دستورالعم مقرر
شده ممکن است با آموزشهای الزم برای کالینره نمودن مناسب همراه باشد
راه دیگر این است کهص نمونههای مرجع با پارامترهای شناخته شده (بطور مثال پارامترهای شنکه کریستال)
استفاده شود تشخیص بورگنماییص و بنابراین مقیاس کالینراسیونص وابسته به جایابی نمونه در ستون
میکروسکوپ بوده و مه است بنابراینص قرار دادن نمونه در مکانی یکسان برای به حداق رساندن این مشک
اساسی استص بطور مثال با قرار دادن نمونه در آنچه "ارتفاع –خارج از مرکو" 3نامیده میشود این مکان
نمونه قاب تکرار است و بنابراین به حف مکانی پیوسته برای مکان و مقیاس کالینراسیون کمک میکند
جدول ( )1خالصهای از تنریما دستگاه برای تبویربرداری میدآنهای دید بورگ و کواک و آنالیوهای
 EDSتوصیه شده را ارایه میکند
کیفیت تباویر TEMص بخبوص در میدان دید کواکص بعلت باردارشدن نمونهص آلودگی با منشاء پرتو الکترون
و دیگر اثرا مضرصبطور قاب مالحره ای میتواند تغییر کند
پیوست صاطالعا اساسی درمورد عناصر کلیدی در تعیین مشخبا  SWCNTبا استفاده از  TEMرا ارایه
میکند اطالعا بیشتر در پیوستهای پ و ارایه شدهاست
 2-6آنالیزهاي يک نمونه  SWCNTبا استفاده از EDS

آنالیوهای  EDSبر پایه  TEMو  SEMقادر به ارایه اطالعا در میدآنهای دید بسیار کواک بوده و میتواند
اجوای تشکی دهنده و عنبری ذرا حتی در مقیاس نانو را شناسایی کند
دیگر مویت آنالیو  EDSبر پایه  TEMدر قلههای مربو به اجوای نمونه در پ زمینه پیوسته کواک است
بنابراینص نواحی بیشتری که درون توری TEMقرار میگیرد را میتوان با حساسیت بیشتری تشخیص داد
جریان پرتو بهینهصولتاژ شتا دهندهص زمان داده گیری 4و طیف انرژی بستگی به اجوای تشکی دهنده
عنبری نمونه  SWCNTدارد (برای اطالعا بیشتر به استاندارد  ISO22309مراجعه شود) بهینه سازی این
پارامترها به آشکار شدن مواد دیگری بجو  SWCNTدر تبویربرداری  TEMمیشود برای آنالیوهای EDSص
شام دادهگیری نقشه عنبریص ولتاژ شتا دهنده آغازین توصیه شده معموالً درکمترین تواناییهای
دستگاههای  TEMیا STEMمیباشد
1 -Lattice
)2 -Certified reference material(CRM
3 -Eucentric
4- Acquisition time
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دادهگیری نقشه و طیف بستگی به قلههای مشخبه نمونه  SWCNTبستگی داردص اگراه حدباالیی 23KeV
معموالً کافی است اگرعناصری غیر معمول آشکار شودص برای آنالیوهای  EDSبهینه یک ولتاژ شتا دهنده و
طیف انرژی متفاو الزم است آنالیوهای EDSباید بر روی ناحیهای مناسب انجام شود تا ترکیبهای
میانگین بدست آید آنالیوهای نقطهای اجوای تشکی دهنده عنبری ذرا کاتالیست یا ناخالبیها را (اگر
وجود داشته باشد) را میتواند تعیین کند برای تبحیح رانده شدن 1در طول دادهگیری نقشه یا طیف صاز یک
دستگاه کنترل روبش 2مجهو به نرم افوار باالخص برای زمآنهای دادهگیری طوالنیص توصیه میشود
یک طیف  EDSاز هر یک از سه میدان دید در سه موقعیت مشخص شده در جدول( )1باید ثنت شود این
یک طیف برای نمونههای  SWCNTخالص کافی است
تعداد اندازهگیری EDSالزم بستگی به نتای حاص از آنالیوهای اولیه دارد اگر آنالیوهای  EDSاولیه
تفاو های قاب توجهی در شد نسنی قلهها در نقا مختلف نمونه نشان دهدص در اینبور مناطق بسیاری
باید بررسی شود تا وقتی که جوئیا الزم برای بدستآوردن نتای مربو و قاب تکرار بدست آید برای آنالیو
نیمه کمیالزم است که میانگین نتای از سه مکان متفاو اولیه گرفته شود میانگین و انحرا از معیار را
محاسنه و گوارش کنید دادهها را اگر انحرا از معیار استاندارد نسنی کمتر از  ٪23باشد گوارش کنید
انحرا از معیار نسنیص نسنت انحرا از معیار به میانگین میباشد و بر حسب درصد بیان میشود اگر
انحرا بیش از  23در صد باشدصسه میدان دید با اندازه مشابه را آنالیو کنید و اگر الزم بود سه میدان
مشاهده دیگر را بررسی کنید تا اطمینان آماری رضایت بخش از نتای اندازهگیری حاص شود
اگر هنوز مقادیری یکنواخت نتواند حاص شودص در این صور تنها نتای کیفی را گوارش کنید (بعنار
دیگرص عناصر آشکارسازی شده)
سامانه  EDSباید مرتناً با استفاده از یک ماده مرجع تائید شده یا مواد مرجع طنق دستورالعم تولید کننده
و استانداردهای مربو کالینره شود (استاندارد ISO14595مالحره شود)

جدول -1تنظیمات توصیه شده براي آنالیزهاي TEMوEDS
آنالیزهاي TEMمیدان ديد بزرگ

آنالیزهايTEMمیدان ديد کوچک

آنالیزهاي EDS

3/5mm

533nm

53 µm

133 µm

133nm

13 µm

53 µm

53nm

1 µm

13 µm

23nm

133nm
آنالیوهای نقطه

5 µm
1 µm

1- Drift
2- Scan – control unit
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يادآوري -1بسته به توانایی دستگاه TEMص نوع توریص اندازه پنجرههای توری و نوع آزمونص انحرا های کواک از مقادیر ذکر
شده در جدول میدآنهای دید مجاز است هد حبول یکنواختی و گردآوری اطالعا مربو به مقدار مناسب میباشد
يادآوري -2در حضور ناخالبیهای بسیار بورگص در صور

لووم میدان دید را افوایش دهیدص تا اطالعا

کام و مربو را

بتوان ضنط کرد برای بدست آوردن تباویر میدان دید بورگ با کیفیت مناسبص اسناندن تباویر کنار یک دیگر مجاز است
يادآوري -1برای آنالیوهای میدان دید بورگ با استفاده از  TEMمجهو به سامانه تبویربرداری دیجیتالص تباویری با باالترین
قدر تفکیک پیکسلی الزم است برای آنالیوهای میدان دید کواکص تفکیک پیکس تباویر دیجیتالی باید معیارهای
نمونهبرداری نی کوئیست 1را با حاشیهای بیشتر  53درصدی تامین کند در هسیتوگرام سطح خاکستری باید استفاده از حداق
 83درصد سطح ممکن (اطمینان حاص نمود ) بدون پیکس هایی که در سطوح خاکستری در بیشینه یا کمینه ممکن باشد
سامانه هایی که دادهگیری تبویر آن آنالوگ میباشدص تباویر را ثنت و دیجیتالی شود بطوری که این شرایط در خاتمه فرآیند
تبویربرداری تامین شود
يادآوري -4برای آنالیوهای EDSص نواحی را در نمونه  SWCNTانتخا کنید که در پنجرههای توریTEMنگهدارنده باشد

7

آنالیز دادهها ،تفسیر و گزارش نتايج

 1-7اصول کلي

تباویر  SEMوTEMاطالعاتی درباره قطر نانولولهص طول و نقصهاص و در تعیین مشخبا ناخالبیها و
جس های خارجی بر روی نانولوله اطالعاتی را میتواند ارایه کند عرض یا قطر نانولولهها را میتوان با دقت
باال محاسنه کردص در صورتی که مقیاس ارایه شده برای میکروگرا بطور مناسنی کالینره شده باشد آنالیو
اشمیمیتواند تخمین کیفی از خلوص نمونه را بدهد اما بسیار مشک است که این آنالیو اشمیبتواند هیچ
داده کمی معناداری را ارایه کند اون TEMروشی تحلیلی نیست نتای بسیار وابسته به تعداد دفعا
نمونهبرداری و آزمونگیری دارد
اندازهگیری طول نانولولهها میتواند مشک باشدص بخبوص با SWCNTsبسیار بلندص اون ممکن است
دادهگیری و اسناندن تباویر بسیاری الزم باشد
گوارشی که شام تمام تباویر مربو و اندازهگیری نتای از نمونههای  SWCNTباشد باید با استفاده از
دستورالعم استاندارد بین المللی ببور دیجیتالی سره شود گوارش نتای باید مطابق با استاندارد
 ISO17025باشد ارزیابی دادههای اندازهگیری شده و محاسنه عدم قطعیت باید مطابق با استاندارد
 ISO29301باشد تباویر قرار داده شده در گوارش باید قدر تفکیک تباویر اولیه را حف کند و تمام
جوئیا اولیه را آشکار کند
اگر الزم بودص پرونده گوارشی با اندازه کواکتر (بقدر الزم) عالوه بر گوارش فوق را میتوان ایجاد کرد
2-7

آنالیز دادهها و تفسیر نتايج TEM

 1-2-7کلیات
2

سه تبویر مربو به هر میدان دید را در گوارش قرار دهید جهت تبویر افقی باشد تباویر دیگری که
دادهگیری آن برای بدست آوردن اطالعا کافی الزم است را نیو در گوارش قرار دهید
1 -Nyquist
2-Landscape
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بررسی این تباویرص مشاهده واضح از مشخبههایی که در نانولولههای کربنی و احتماالً دیگر مواد نمونه
SWCNTپایدار هستند را باید ممکن سازد
در صور لوومص تباویر میدان تاریک که حضور ذرا کاتالیست یا دیگر ناخالبیها در ماده SWCNTرا
نشان میدهد را نیو گوارش کنید
برای مقایسه بهترشرایط تبویربرداریص میدان دید و دیگر اطالعا مربو باید بطور واضح برای هر الکترون
میکروگرا گوارش شود
 2 -2-7ارزيابي خلوص SWCNTs

ناخالبیهای حاضر در نمونه  SWCNTsمتشک از کربن آمور ص گونههای گرافیتیص شام تمام مواد کربنی
که حاشیههای 1شنکه ای گرافیتی دارندص فلوا ص اکسیدهای فلوی و دیگر عناصر احتمالی مانند گوگردص کلر و
غیره میشود مقدار این مواد در نمونههایی با خلوص باالص نسنتاً ک ص و در مقیاس نانومتری واقعی میباشند
بنابراین برای ارزیابی خلوصص تبویربرداری میدان دید بورگ و کواک باید انجام شود شک الف  1-و الف -
 2مشخبههای ناخالبی با اندازهها و مواد متفاو را نشان میدهد
یافتههای خود را با مستند سازی مناسب مشخبههای خلوص نمونه  SWCNTو حضور و ریختشناسی
دیگر اجوای تشکی دهنده در SWCNTsص گوارش کنید
مکآنهای تمام ویژگیهای اساسی در تباویر مربو را شناسایی کنید موقعیت ذرا یا دیگر آلودگیهایی
که حین آمادهسازی یا نگهداری بطور تبادفی بر روی نمونه قرار گرفتهاند را توصیف کنید
 1-2-7ارزيابي ناخالصيها :فلزات ،MWCNTs ،کربن آمورف و ديگر مواد در نمونه SWCNT

در اکثر مواردص آنالیوهای اشمیمیتواند نتای کیفی از ناخالبیهای کربنی را ارایه کند حضور
ناخالبیهای غیر کربنی مانند فلوا ص مواد کاتالیست و دیگر مواد در تبویربرداری میدان تاریک باید قاب
مشاهده باشد و براحتی توسط روشهای  EDSیا مجموعهای از روشهای  EDSو  EELSقاب شناسایی
باشد در مواردی که ممکن باشدص اطالعا بلورشناسی 2باید جمعآوری شود تا مشخبهیابی دیگر اجوای
تشکی دهنده نمونه  SWCNTانجام شودص شک الف  1-و الف  2-مشخبههای ناخالبیها با اندازهها و مواد
متفاو را نشان میدهد
مشاهدا خود را با مستندسازی مناسب در مورد حضورص ریخت شناسی و جوئیا مشخبههای ناخالبیهای
نمونه SWCNTص و اجوای تشکی دهنده نمونه بجو SWCNTsص گوارش کنید
مکآنهای تمام ویژگیهای اساسی در تباویر مربو را شناسایی کنید موقعیت ذرا یا دیگر آلودگیهایی
که حین آمادهسازی یا نگهداری بر روی نمونه قرار گرفته اند را بیان کنید
 4-2-7بررسي دستهبندي ،جهتدارشدن و ريختشناسي فشردگي
نانولولههای کربنی تکجداره به طور نوعی ببور دستهای هستند دستهای از  SWCNTsببور خطو
موازی تیره با فاصله بین خطو بیشتر از فاصله خطو در گرافنص یعنی  3/334 nmمیتواند باشد وقتیکه
حضور  SWCNTsدر دسته تائید شدص اندازهگیری ضخامت دسته امکانپییر میشود اگالی نانولوله را بسته
1-Fringes
2 -Crystallography
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به جهتگیری دسته نانولوله و ریخت شناسی فشردگی میتوان بدست آوردص مخبوصاً وقتی که بسته نانولوله
عمود بر صفحه میکروسکوپ قرار داده شود (شک الف  4-بعنوان نمونه مالحره شود)
در نمونههایی با ضخامت زیاد بستهص تبویربرداری  STEMدر میدآنهای مشاهده بورگص نتای سریعتری را
میدهد با مستندسازی مناسب یافتهها از دسته بندیص جهتگیری و ریختشناسی فشردگیص دسته
 SWCNTsرا گوارش کنید موقعیت همه جننههای ضروری تباویر مربو را مشخص و توصیف کنید
8-2-7

بررسي کیفیت SWCNTs

به طور مطلو ص  SWCNTsمتشک از یک صفحه گرافن منفرد با ریختشناسی استوانهای بدون درز
میباشد در واقعیتص نقصهای نقطه ای در  SWCNTsوجود دارد
این نقصهای نقطهای زمانی که در رشد نانولوله اختاللی بعلت تداخ در شرایط رشد ایجاد شودص بوجود
میآید در بورگنمایی زیادص شاخصهای 1ساختاری یک نمونه نانولوله را میتوان بررسی کرد جائیکه نقص
وجود دارد بعنوان ناپیوستگی دیوارهای گرافیت در امتداد محور الیا توصیف میشود
این ناپیوستگی میتواند ببور یک "گرهخوردگی" باشدص جاییکه جدارههای جاننی دیگر از آن به بعد در
یکراستا نیستند (اگر غیر از این باشد عاری از نقص توصیف میشود)ص یا قسمتی از نانولوله کربنی وجود
نداشته باشدنشان دهنده یک "حفره" در جداره است
گرهخوردگی بعنوان نقطهای که دستوارگی اندازهگیری شده نانولوله تغییر میکند تعریف شده است

یادآوری -میدان نمایش  23nmمیباشد
شکل -1يک  SWCNTدر مرکز تصوير با ساختاري داراي نقايص زياد

1-Feature
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بررسی مشخبه ساختاری نانولوله نقصدار بسیار مشک است مگر اینکه یک نانولوله از دسته نانولوله جدا
شود یا یک نانولوله منفرد در نمونه وجود داشته باشد شک  1یک نانولوله کربنی که نقایص زیادی دارد را
نشان میدهد در این تبویر منر  TEMنقصها قاب مشاهده هستند
جدارهها ناموازی هستندص ناپیوستگی در اندین مکان وجود دارد و مواد اضافی حداق در دو نقطه به لوله
اسنیده است (مادهی اضافی به شک بیضی در سمت اپ در مرکو عک و یک ماده اضافی روی جداره
پایین ترصروی  SWCNTقرار دارد) بطور واضح قاب مشاهده نیستصاما احتماالً دستوارگی لوله اند دفعه
تغییر کرده است بعنارتی دیگر اندین گره در طول لوله وجود دارد
این احتمال نیو وجود دارد که ناپیوستگیها بعلت حفرههایی که وجود دارد باشدص بطور مثالص ات های کربن
در اندین مکان حی شده است در صورتیکه جداره لوله کیفیت خوبی داشته باشد قسمتهایی در جداره
وجود دارد که موازی بنرر میرسد و تمایو خوبی را نشان میدهد
با استفاده از  HRTEMکه انحرا کروی آن تبحیح شدهص این امکان وجود دارد که ات های کربن در
 SWCNTرا تبویربرداری نمود و مشاهده نقایص سطح در مقیاس اتمیساده تر قاب مشاهده است
مستندسازی کام یافتهها از دسته بندیصجهتدار شدن و مشخبه ریختشناسی فشردگی از تمام انواع
 SWCNTsرا گوارش کنید مکآنهای تمامیویژگیهای اساسی را در تباویر مربو به خود شناسایی و
توصیف کنید
 6-2-7اندازه گیري توزيع قطر SWCNTs

توزیع قطر  SWCNTsبعنوان رابط بین قطرهای نانولوله اندازه گیری شده و تعداد نانولولههایی که انین
قطرهایی دارند تعریف شده است
یک نمودار نوعی توزیع قطر نانولوله نمونه در شک  2نشان داده شده استص مقدار این توزیع به مقدار توزیع
نرمال نودیک است در این نمودار شاخبههایی وجود دارد که میتواند بعنوان نتیجه (توزیع قطر) تفسیر
شود
1
"مد " اندازه ی بیشینه نمودار توزیع است
"میانه" اندازهای است که در آن به تعداد مساوی از نانولولههای کواکتر و بورگتر وجود دارد قطر متوسط
معموال به صور قطر میانگین واقعی برای یک نمونه در نرر گرفته میشود .
)(1
که در آن:
 dmقطر متوسط بر حسب نانومتر
 nتعداد
 diقطر اندازه گیری شده  SWCNTsمنفردص برحسب نانومتر
میانگین قطر با استفاده از TEMص  STEMیا  SEMتوسط آنالیو اشمیمقدار متوسط حسابی است
نتای حاص از اندازهگیری قطر میانگین بستگی به روش اندازهگیری دارد

=dm

1 -Mode
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در صورتیکه روشهای دیگری اعمال شودص قطر میانگین ممکن است مساحت یا وزن حجمیشده باشدص که
در مواردی نتای بسیار متفاو حاص میشود زمانی که این دادهها با نتای بدست آمده از روش  TEMیا
 SEMمقایسه شودصاگر توزیع قطر نانولوله وسیع باشدص کاربر باید بداند که نتای مساحت یا میانگین وزن
حجمی یا سطحی ممکن است در مقایسه با نتای متوسط حسابی بیشتر باشد

راهنما:

 Xقطر
 Yکثر وقوع
 1مد
 2میانه
 3متوسط
شکل  -2توزيع قطر نانولوله
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تاشدن و پیچش بطور معمول در دستههای  SWCNTاتفاق میافتد اگر مقدار پیچش بسیار شدید نناشدص
پارامتر شنکه را میتوان از دوره تناو نوارها1ص زمانی که جهت مشاهده دانسته شدص ک نمود
با این وجودص وقتی که دسته بدور محورهای خود پیچیده شدهص این باعث تغییرا پیوسته در جهت مشاهده
میشود و بنابراین یک تناو فاصله نوارها را میتوان مشاهده کرد که بتوان تناوبی که به خوبی تعریف شده
مانند  l1و  l2را دننال کرد پارامتر شنکه  aاز شنکه ای که توسط دستهای از لولهها تشکی شده را میتوان
با اندازهگیری فضای بین نوارهای متفاو تعیین نمود از این اندازهگیریهامیتوان میانگین قطر نانولوله در
دسته را تعیین نمودص در صورتی که فاصله داخ لوله ای را داشته باشی
اندازهگیری انتهای نانولوله کربنی که در جهت موازی با پرتو الکترون قرار گرفتهص قاب اطمینان ترین روش
اندازهگیری قطر  SWCNTمیباشد شک الف 4-میکروگرا تعدادی نانولوله را نشان میدهد متاسفانهص در
اکثر مواردص لولهها دسته را تشکی داده و بر روی سطح توری TEMقرار میگیرند
وقتی که دسته  SWCNTدر جهت موازی با پرتو الکترون قرار میگیردص تبویر  TEMآرایش تناوبی از
دایرههای تیرهای که دارای نقا سفید در مرکو هر کدام هستند را نشان میدهند
این تبویر بطور مستقی ترتیب قرارگرفتن نانولولههای شش وجهی را که به طور نودیک به یکدیگر فشرده
شدهاند را نشان میدهد هر دایره تیره تبویر یک الیه از لنه SWCNTمیباشدص تعداد  SWCNTsو تناو
آرایش آنها را در دستهص براحتی میتوان مشاهده کرد ارتنا ابعادی و قطر هر دایره تیره لولهها وقتی معتنر
است که کانون نودیک به آنچه مقدار شرر 2نامیده میشود باشد وقتی که کانون از مقدار شرر منحر شودص
تبویر ببور آرایهای از نقا سفید که در مرکوهای  SWCNTsقرار گرفته ظاهر میشود تعیین قطر
نانولولهها از این تباویرصدر صورتی که کانون دقیق نامعلوم باشدص مشک است
برای بدست آوردن نتای مربو و نمونهص توصیه شده است قطر یا عرض لوله در تعدادی از تباویر
اندازهگیری شود این اندازهگیری بر روی تعدادی از  SWCNTsکه بطور تبادفی انتخا شدهاندصانجام گردد
و در اینبور عدم قطعیت در اندازه گیری دیگر وجود ندارد
میانگین و انحرا از معیار نتای را محاسنه کنیدص و به ارزیابی قطر نانولولههای بیشتری ادامه دهیدص تا زمانی
که انحرا از معیار نسنی کمتر از  13درصد بشود انحرا از معیار نسنی نسنت انحرا از معیار به میانگین
و بر حسب درصد میباشد
تعداد اندازهگیری های الزم مستق بعنوان تعداد الزم برای تامین مالکهای این انحرا از معیار باید تعیین
شود توصیه میشود که اند قا تبویر از سطحهای مختلف نمونه تهیه شود تا از مشکال ناشی از تعداد
نمونهبرداری ناکافی اجتنا شود
استفاده از روشهای تحلیلی مناسب تبویر در دستیابی به نتای قاب اطمینان کمک میکند (استاندارد ISO
 13322 – 1مالحره شود)

1 -Fringes
2-Scherzer value
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نتای اندازهگیری قطر یا عرض  SWCNTرا با تخمین عدم قطعیت آنها گوارش کنید و بطور صحیحصدسته
بندیص جهتگیری و مشخبه ریختشناسی فشردگی از تمام انواع ارایه شده  SWCNTsرا مستندسازی
نمائید
موقعیت مکانی تمامینانولولههای مورد استفاده در محاسنا در تباویر مربو به خود را شناسایی و توصیف
کنید
 7-2-7بررسي دستوارگي هر نانولوله با استفاده از  HRTEMو SAED

دستوارگی هر  SWCNTsرا میتوان از میکروگرا های الکترون بدست آمده از انحرا کروی تبحیح شده
 1TEMبا تفکیک باال و پراش الکترون در سطح انتخابی اندازهگیری نمود یک دستگاه  HRTEMمیتواند
آرایش ات  Cدر  SWCNTsرا به کمک شنیهسازی کامپیوتری تبویرنگاری کند بهر صور ص تبویربرداری
نانولولهها در دسته یا در لوله که دارای پوشش کربن آمور باشند معموالً مشک است
وقتی که  SWCNTsببور فشردهای نودیک به ببور شش ضلعی آرایش یافتهاندصحتی اگر قطر آنها
یکسان باشدص دلی بر این نیست که دستوارگی تمام لولهها یکسان باشد
بنرر میرسد بسیاری بحثهای تئوری و آنالیوهای هندسی مورد فوق را تائید کند
روش دیگر برای دستیابی به دادههای دستوارگیص روش پراش الکترون در سطح انتخابی میباشد معمول
است که دادههای قاب اطمینان را میتوان از لولههای منفرد و مستقی بدست آورد دسته بندی و داشتن
سطح انحنا میتواند باعث همپوشانی الگوهای پراش در یک تبویر تکی شده و ایجاد مشک در تشخیص
الگوهای حاص از هر لوله تکی میشود
در آینده دستگاههای  TEMپیشرفتهص بخبوص آنهایی که آنالیوها به کمک کامپیوتر انجام میشود میتواند
در فائق شدن بر این مشکال کمک کند
اگر تنها یکی از روشهای ذکر شده در فوق در دسترس باشدص نتای حاص از اندازهگیری دستوارگی
تمامیانواع  SWCNTsرا گوارش کنید
موقعیت مکانی تمامینانولولههای مورد استفاده در محاسنا در تباویر مربو به خود را شناسایی و توصیف
کنید
 1-7آنالیز دادهها و تفسیر نتايج EDS

طیف مشخبه  EDSاز  3KeVتا 23KeVرا از سطحی که بررسی شده گوارش کنید (جدول  1مالحره
شود) فهرستی از تمام عناصر شناسایی شده عالوه بر کربن تهیه شود هر سیگنالی که ممکن است منشاء آن
از ماده زیرپایه باشد را شناسایی کنید در صور امکان گوارش شام ص جدولی که به طور مختبر بطور نیمه
کمیآنالیو دادههای  EDSو کسرهای جرمیو مقدار کسری ماده (آروماتیک) را بر حسب درصد عناصر
شناسایی شده با مقدار انحرا از معیار آن ها و مقدار انحرا از معیار نسنی را ارایه میکندص باشد
در صور امکانص نقشههای پرتو ایک عنبری همراه با تباویر  STEMمربو را گوارش کنید مکآنهای
عناصر متفاو حاضر در تباویر و نقشههای پرتو ایک را شناسایی و توصیف کنید
1-Spherical aberration – corrected TEM
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يادآوري  -اطالعا

بیشتر در مورد آنالیو  SWCNTsتوسط  EDSدر استاندارد ملی ایران به شماره  14335ارایه شده

است
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پیوست الف
(اطالعاتي)
مطالعات موردي
الف 1 -ارزيابي خلوص

یک نمونه خام  SWCNTکه حدود  3/31 mgوزن دارد را درون ظرفی شیشهای قرار دهید  13میلیلیتر از
 -2پروپانول به نمونه اضافه کنید ظر شیشهای حاوی نمونه در حمام تمیو مافوق صو بمد  33ثانیه
عم آوری شود
در اثر این عم آوری محلول خاکستری رنگ تشکی میشودصسپ قطرهای از این محلول برروی توری با
عالمت انحباری هولی(مش  )233قرار دهید و اجازه بدهید تا قطره در دمای اطاق خشک شود
از دستگاه  TEMمجهو به مننع الکترون گسی میدانی 1استفاده شده است در این موردص ولتاژ شتا دهنده
 233KVانتخا شد و تنریما همراستایی پرتو الکترون در شرایط بهینه باشد (توجه داشته باشید که در
بسیاری از اوقا استفاده از  83KVیا 63KVص یا حتی ولتاژ شتا دهنده نتای عالی ارایه میکند)
نمونه سپ در ایستگاه پیش پمپ کردن وارد میشود پیش از اینکه بطور کام درون دستگاه قرار گیرد
سطوح مورد توجه ابتدا در تباویر میدان دید بورگ مشخص میگرددص سپ بورگنمایی در  133333تا
153333برابر برای بررسی با قدر تفکیک باال تنری میگردد
تباویر دیجیتالی متفاوتی همانند شک الف 1-ثنت میشود همانطوریکه در این تباویر دیده میشود
اجسامیلیف مانند که ببور خطو موازی خوابانیده شدهاند نمایانگر دستههای  SWCNTنوعی را نشان
میدهد عالوه بر این مشخبههای عملکردی SWCNTsص اجسامیدیگر نیو مشاهده شده است
در تباویر الف تا در شک الف 1-سطوحی بورگ از ماده آمور صکه میتواند باقیمانده پایه کاتالیست یا
ماده کربن آمور باشد مشاهده شده است که برروی تباویر دستههای نانولوله کربنی همپوشانی شده قرار
گرفته است ذرا فلوی بورگ به شک شش گوش منر در بسیاری از تباویر برروی دستههای نانولوله یا
ببور همپوشانی یا دستههای نانولولهها و ماده آمور قاب مشاهده شده است (شک الف  1تبویر پ
مالحره شود) ماده مانند نانو میله گونه بر پایه گرافیت در بعضی از مناطق نیو مشاهده شده است
همانطویکه در شک الف 1-تبویر پ نشانداده شده است
معموالً ضخامت دسته در محدوده  5nmتا  43nmمیباشد نانو لولههای منفرد در کسر کمتری در مقایسه
با نوع دستهای در شک قاب مشاهده است

1-Field Emission
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یادآوری -میدان دید در تمام تباویر  542nmمیباشد
شکل الف 1-میکروگرافهاي میدان ديد بزرگ براي ارزيابي خلوص
الف2 -ص دستههای لیف مانند وجود دارد که تائید شده SWCNTs

در تباویر میدان دیدکواک در شک
میباشد و قطر اندازهگیری شده آن ها در محدود  1nmتا  2nmباشد
عالوه براینصبرروی سطوح این دستههاص ذرا بسیار ریوی احتماالً از جن فلو یا کاربید فلوی وجود دارد این
ذرا در بورگ نماییهای پایینتر قاب مشاهده نیستند این نمونه به طور کلی حاوی  SWCNTsمیباشد
که بیشتر آن ببور دستهای میباشد ناخالبیهایی مانند ذرا فلویص درشت و ریو (احتماالً کاربیدها)ص
ماده آمور و ماده گرافیتی میلهای مانند نیو مشاهده شده است آزمون  EDSاز مناطق مختلف داللت بر
حضور احتمالی آهنص مولیندنی ص منیوی و م دارد که میتواند مربو به ماده توری  TEMباشد
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یادآوری -میدان دید برای تبویر سمت اپ  133nmو برای تبویر سمت راست  63nmمیباشد
شکل الف 2-میکروگراف میدان ديد کوچک براي ارزيابي خلوص
الف 2-اندازه گیري قطر

از  TEMاغلب برای اندازهگیری قطرهای نانولوله استفاده میشود هراندص نانولولهها تقریناً منحبراً ببور
دستهها هستند این امر تمایو جدارههای هر نانولوله در دستهای که ببور صا برروی فیل نگهدارنده قرار
گرفته بمنرور اندازهگیری قطر هر نانولولهص را تقریناً غیر ممکن سازد عالوه بر آن اگر شنکه سه ضلعی یک
دسته بسیار منر در جهتی مشخص نسنت به پرتو الکترون قرار داده شودص خط فاصله گیار (شک پ-
مالحره شود)ص  lمشاهده شده در تبویر  TEMنشان دهنده l1یا l2بشرح زیر تعریف شده است:
) ( dt+di

()2

= l1

یا
)l2 = ( dt+di

()3
که در آن:
 dtقطر نانو لوله بر حسب نانومتر
 diفاصله بین دیواره واندروال ص برحسب نانومتر است
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یادآوری -میدان دید در هر دو تبویر  16nmمیباشد
شکل الف 1 -اندازه گیري قطر در دستههاي SWCNT

شک الف 3-همان دسته از نانولولهها را که بدور محور خود  0°و 33°ارخیده نشان میدهد فاصله بین
خطی از معادله فوق الیکر پیروی میکند
بنابراین تنها مگر اینکه نمونهص حاوی تعداد زیادی نانولولههای منفرد به خوبی جدا از یکدیگر باشدص
اندازهگیری قطر پیچیده شده و نتای در معرض خطا میباشدص اون جدارههای نانولولهها بوضوح قاب
مشاهده نیست
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یادآوری -میدان دید  42nmمیباشد
شکل الف4-میکروگراف از سطح مقطع يک دسته  SWCNTبراي اندازه گیري قطر

اگر یک دسته از میان صفحه کانونی  TEMحلقه شود بطوری که نانولولهها موازی پرتو الکترون باشندص امکان
تبویربرداری سطح مقطع دسته وجود دارد در این حالت بسیاری از نانولولهها ببور دایرههایی دیده
میشوند (شک الف 4-مالحره شود) []16
در این حالت تمایو بین نانولولهها بسیار آسانتر است و براحتی میتوان قطر تعداد زیادی از نانو لولهها را
اندازهگیری کرد برای افوایش تعداد انین مواردیص نمونه را میتوان به روش زیر آمادهسازی نمود
از یک اننوهه خشک از نانولولههای کربنی "تازه تولیدی"1اندین ذره بسیار کواک جدا شود ذرا جدا
شده را برروی توری هولی کربنی  TEMکه توسط الیه ای از کاغی قرار دارد قرار دهید و آن را با قطرهای از
متانول تر کنید تا به توری بچسند وقتی بدین روش آمادهسازی شودص ذرا نانولوله توسط نیروی موئینهای
بر اثر خ شدن ذرا بر روی خود فشرده شده و حلقهای را بوجود میآورند اکثر این ذرا خ شده در یک
سطح یا بازاویهای با پرتو الکترون قراردارند
1 -As grown
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کسری از این ذرا نانولوله خ شدهص به هر صور ص معموالً موازی با پرتو الکترون میشوند که در این مورد
تباویر سطح مقطعها مانند آنچه در باال ذکر شده را ایجاد میکنند
در غیر این صور ص نمونه را میتوان اندکی منحر نمود تا بهترین نتای را بدست آورد
تکمی اندازهگیری قطرص پ از دننال نمودن روش آمادهسازی نمونه بروش فوق الیکرص توسط برهمنهی 1یک
دایره بر روی تبویر سطح مقطع نانولوله تا وقتی که بهترین تناسب ظاهری قاب مشاهده حاص شود
اند نرم افوار نیو برای این کار وجود دارد کاربردهای موفق این روش در اندازهگیری قطر در اندین مقاله
مستند سازی و ااپ شده است[]15-13
2
مثالی برای اندازهگیری توزیع قطر نانولوله با استفاده فرآیند تنخیر لیوری پالسی ( )PLVدر شک الف5-
نشان داده شده است[]15

راهنما:
X
1

قطرص برحسب نانومتر
 13سانتی متر از ماده
شکل الف 8 -توزيع قطر يک نمونه  SWCNTبا استفاده از فرآيندPLVA

در مورد باال توزیع نسنتاً یکنواخت قطر  SWCNTsبه روش فرآیند  VLDمشاهده شدص ضمن اینکه
 SWCNTsکه بهروش رسو شیمیایی از فاز بخار )CVD( 1ساخته شده توزیع قطر متفاوتی دارند
1 - Superimposing
2 - Pulsed Laser Vaporation
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در انین مواردیص نانولولهها غالنا ببور لولههای منفرد یا دستههای کواک بجای دستههای بورگ
(ضخی ) میباشند همانطوریکه در شک الف 6-نشان داده شده است علت این پدیده میتواند توزیع وسیع
قطر نانولوله و تفاو در دستوارگی آنها باشد از آنجایی که اکثر نانولولهها تکی هستندصمشکال مربو به
همپوشانی یا پیچش درون یک دسته به حداق میرسد توزیع قطر انین نمونه ای اندازهگیری شده و در
شک الف 3-نشان داده شده است

يادآوري -میدان دید در تبویر باال اپ 1/8 µmص در تبویر باال راست 133nmو در هر تبویر پایین  145nmمیباشد
شکل الف 6-میکروگرافهاي اندازهگیریهاي قطر  SWCNTsکه توسط فرآيند CVDساخته شده است

1-Chemical Vapour Deposition

23

راهنما:
 Xقطرص بر حسب نانومتر
 Yنانولولههاص برحسب درصد
شکل الف 7 -توزيع قطر بر حسب در صد  SWCNTsساخته شده توسط فرآيند CVD
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پیوست ب
(اطالعاتي)
اطالعات بیشتري درمورد آمادهسازي نمونه و دستورالعملهاي آزمايشگاهي
ب 1-آمادهسازي نمونه
ب 1 -1-مواد نگهدارنده روي يک توريTEM

انتخا توری TEMدر آمادهسازی نمونهصتبویربرداری و اندازهگیریها مه است نوع و مناسب بودن توری
بستگی به نمونه  SWCNTو مورد استفاده آن دارد مویت استفاده از فیل کربنی آمور کمک به تراز کردن
میکروسکوپص مخبوصا کمک در نگاهداشتن نمونههای پودری و اصالح انحرا آستیگماتیس  1مربو به
عدسیهای شیئی است
هولی در فیل کربنی شنکه دار یا سوراخ دارص سطوحی "تمیو" را ارایه میکند که نمونه را میتوان بدون هیچ
تداخلی مشاهده کرده متاسفانه حرکت 2سیست تبویربرداری هیچگاه صفر نیست
عالوه براینص فیل کربنی شکننده استص و توریهای لیسیی و هولی شکنندگی بیشتری دارند
برای اغلب کاربرانصبهرصور صنرخ حرکت بحد کافی ک است که از قدر تفکیک تباویر حاص بطور زیادی
کاسته نمیشود و نتای برای آنها قاب قنول است عالوه براینص قرار گرفتن قسمتهایی از نمونه بر روی
سطح کربن آمور اجتنا ناپییر استص بنابراین تمایو فاز از پ زمینه را کاهش میدهد اعمال بعضی
فیل های معدنی میتواند تمایو فاز در تبویربرداری با قدر تفکیک باال را بهنود دهد
ب 2 -1-نمونه کامپوزيت

1

یکی از کاربردهای عملی مه نانولولههای کربنی در تشکی مواد کامپوزیت است که دارای خواص پر مویتی
است ارزیابی خواص متفاو  CNTsوارد شده در ماتریک محدودتر از خواص  CNTآزاد 4است اما بعضی
مشخبا مه آن را هنوز میتوان بررسی کرد
مشک اصلی درمورد  CNTsهایی که در ماتریک بمنرور آمادهسازی نمونه خوابانیده شدهاند ایناست که
در این روش ساختار لولهها تا اندازهای تغییر میکند بنابراین این روش اغلب در مواردی که اطالعا درمورد
ساختار اولیه مه نیست مورد استفاده قرار میگیرد آمادهسازی نمونههای کامپوزیت SWCNTشام بریدن
یا تغییر شک دادن نانولولههای کربنی است که واضح نمودن تبویر از حالت اننوهه اولیه و توزیع طول اولیه
را بسیار مشک میسازد
برای به حداق رساندن اثرا ناخواسته آمادهسازی نمونهص یک الترا میکروتوم مجهو به ااقوی الماسی معموالً
الزم است

1 -Astigmatism
2 -Drift
3 -Composite
4 -Freestanding
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ب 2-مالحظات نظري و دستگاهي
ب 1 -2-منبع الکترون

در دستگاههای  TEMو  STEMمننع الکترون مورد استفاده گرمایونی و گسی میدانی ) (FEمیباشد
"تفنگ "1الکترونی رشتهای حرار داده شده برای که مننع گرمایونی است درصورتیکه مننع گسی میدانی
الکترونها را از طریق استخراج از یک میدان الکتریکی شدید تولید میکند
الکترونهای ایجاد شده از طریق گسی میدانی در مقایسه با گرمایونی بیشتر تک انرژی هستند این نوع
مننع الکترون مشخبههای پرتو الکترون را تعریف میکند
2
پارامترهای قاب توجه شام تابع کارص دمای عملیاتیص دانسیته جریانص اندازه عنور عرضی ص روشناییص پخش
انرژیصپایداری جریان گسی ص تجهیوا خالء و طول عمر مننع میباشد
رشتههای تنگستن و کریستالهای  LaB6حرار دیده و بخوبی شک داده شده به عنوان منابع الکترون مورد
استفاده در تولید الکترون گرمایونی در بسیاری از دستگاههای TEMمیباشد ارزیابی اولیه خلوص
نانولولههای کربنی را میتوان با استفاده از دستگاه  TEMمجهو به این نوع مننع تولید الکترون انجام داد
تنگستن اقتبادیص بادوام و براحتی تعویضپییر است و خالء کمتری نسنت به  LaB6نیاز دارد یک دستگاه
 TEMمجهو به رشته تنگستن برای آنالیوهای معمولی  TEMمحهو به رشته تنگستن برای آنالیوهای
معمولی  TEMبسیار عالی است ارزیابی خلوص اولیه نانو لولههای کربنی میتواند با استفاده از یک دستگاه
 TEMمجهو به این نوع مننع الکترونی انجام شود برای آنالیو خلوص نانولولهص  LaB6بطور قاب مالحره ای
دارای توانایی دانسیته جریان بیشترص روشناییص طول عمر گسی کننده و تفکیک بیشتر و وسیلهای بسیار
قویتر میباشد
مننع گسی میدانی دارای دانسیته جریان زیادص و پخش انرژی الکترون آن ک است برای آنالیو متداول
تعیین خلوص نانولولههای کربنی ص مننع الکترون گسی میدانی در تمامیموارد ایدهآل نیست اون مننع
جریان کواکتر است به موجب آن نورانی نمودن سطوح نمونه با دانسیته جریان کافی مشک است
منابع الکترون  FEقدر تفکیک پییری کافی در  HRTEMو همینطور برای حالتهای کارکردن تحلیلیص
مانند  STEMیا الکترون هولوگرافی را فراه میکند برای آنالیوهای طیف بینی ناخالبیها توسط EELSص
یک مننع گسی میدانی دارای تفکیک فضایی و انرژی بمراتب بیشتر در مقایسه با منابع تنگستن یا LaB6
دارد
ب 2- 2-عدسيهاي متراکم کننده

عملکرد سامانه عدسی متراک کننده که بین تفنگ الکترون و صفحه ماده قرار گرفتهص تنری پرتو الکترون
خروجی از تفنگ الکترون به سوی نمونه است تا شرایط بهینه روشن شدن جهت مشاهده و ثنت تبویر
فراه شود حین بیشترین عملیا معمولص عدسیهای متراک کننده طوری تنری شدهاند که پرتو الکترون
(که برروی عنور از روی ه تنری نشده اند)را پخش کند تا از گرمایش اضافه جلوگیری شود

1 -Gun
2 -Cross Over
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ب 1- 2-عدسي شیئي و نگهدارنده نمونه

سامانه بورگنمایی نوری یک میکروسکوپ الکترونی شام یک عدسی شیئی و یک یا بیش از یک عدسیهای
پخشکننده است عدسی شیئی تفکیک و تمایو در تبویر را تعیین میکند عدسیهای بعدی تبویر نهایی را
در بورگنمایی مناسب برای مشاهده و ثنت حاضر میکنند
عدسی شیئیص عدسی است که بیش از همه مه تر است اون این عدسی است که تعیین کننده قدر
تفکیک دستگاه بوده و اولین مرحله تبویربرداری را انجام میدهد انحرا در تبویر تشکی شده توسط
عدسی شیئی نیاز به بورگنمایی بیشتر توسط سامانههای پخشکننده و عک برداری دارد عدسیهای واسطه
ای و پخشکننده تحت شرایطی استفاده میشوند که خطاها در این عدسیها با تبویربرداریص مگر در
بورگنمایی ک تداخ نمیکند علت این است که روزنه زاویه ای پرتو الکترون که داخ عدسیهای
پخشکننده میشود و بقدری کواک است که انحرا کروی قاب صر نرر است توجه کنیدص هراند که
درمورد تبویربرداری دربورگنمایی کواک ممکن است صادق نناشد (کمتر از 13333مرتنه) جایی که سوزن
گیر شنکه و اعوجاجهای ناهمسان گردمیتواند اتفاق بیفتد اون بخش زیادی از تبویر میانی تشکی شده
توسط عدسی شیئی در عدسیهای پخشکننده داخ میشود
عدسی شیئی در فاصلهای نسنتاً زیاد تبویری از یک جس که نودیک به نقطه کانونی جلو قرار گرفته را
تشکی میدهد از آنجایی که جس در عم در اولین صفحه کانونی میباشدص پرتوهایی که همان نقطه را
ترک میکنند تقریناً موازی با آنهایی است که عدسی را ترک میکنند (از انحرا کروی صر نرر شده
است) و در صفحه تبویر در فاصلهای نسنتاً زیاد پایین عدسی یکی میشوند
در عدم حضور یک روزنه شیئیص الکترونهای پخش شده از طریق زاویههای بسیار بورگتر از روزنه موثر
عدسی به سطح تبویر دورتر از نقطه تبویری مناسب میرسند بطوری که آنها یک پ زمینه "مه آلود" را
تشکی میدهند یک ناحیه در جس با قدر پراکندگی نسنتاً زیاد بنابراین بسیار تیره تر از اطرا خود در
تبویر ظاهر میشودص اگر اه جی قاب اغماضی وجود دارد
حی پرتوهای ناخواسته توسط روزنه به بهنود تمایو تباویر کمک میکند
ب 4 -2-عدسي پخشکننده

عدسی پخشکننده اغلب با تعدادی از عدسیهای میانی استفاده میگردد عدسی پخشکننده مسئول انتقال
تبویر اولیه از عدسی شیئی بر روی یک صفحه مشاهده است عدسی پخشکننده میتواند تبویر بورگ شده
اولیه از بخش روش شده نمونه را بورگنمایی بیشتری نماید
ب 8- 2-دوربین و سیستمهاي ديد

صفحه دید TEMمعموالً با ماده فسفرسان  1مانند سولفیدروی ()ZnSص برای ایجاد تبویر با رنگ سنو که
برای اش انسان که در طول موج تقرینا  553nmحساس میباشدص پوشش داده میشود
دستگاه  TEMتباویر را ببور فیل های نگاتیو عکاسی ببور سیاه و سفید ثنت میکند (یک الیه فیل
عک برداری یا صفحه تبویربرداری) دستگاههای پیشرفته مجهو به یک حسگر تبویر مانند یک دوربین بر

1- Phosphorescent

31

پایه  CCDشده است که تباویر دیجیتال (داده) تولید میکند که تبویر را میتوان برروی صفحه کامپیوتر
نمایش و بعنوان یک پرونده تبویری حف کرد
ب 6-2-انحراف عدسي و ديگر خواص تصويربرداري غیر ايده آل

انواع عدسیهای شیشهایص مغناطیسی و الکترواستاتیک تمام تا حدودی تحت تاثیر پن انحرا ناخواسته قرار
گرفته اند این پن انحرا شام انحرا کرویص اعوجاجص قوس میدانص استیگما و کما میشود بعلت اثر
ارخش میدآنهای مغناطیسی برروی الکترونهاص عدسیها مغناطیسی نیو از اعوجاجص استیگما و کمای
ناهمسان گرد 1میشوند
اضافه بر اینهاص فاکتورهای دیگری که میتواند باعث نقبان در تبویر شود شام انحرا رنگیص انحرا رنگی
ارخشی و انحرا بارفضایی شود
انحرا کروی یکی از اصلی ترین فاکتورهای محدود کننده تفکیک در دستگاه TEMمیباشد علت این
انحرا کروی این است که پرتوهای محیطی در نقا کانونی جمع میشود که از نقا کانونی از پرتوهایی که
نودیکتر به محور است متفاو است در نتیجه باعث میشود که پرتوهای الکترون از یک نقطه جس از
نقطه تبویر مربو در یک فضای تبویری عنور نکند
اعوجاج نوعی دیگر از انحرا کروی است این انحرا به طور عمده عدسیهای پخشکننده را تحت تاثیر
قرار میدهد اون جس آنها تبویری بورگنمایی شده است (تبویر میانی توسط عدسی شیئی تشکی شده
است) پرتوها از هر نقطه در "تبویر" در نقا مربو در صفحه تبویر یکی شده استص اما بورگنمایی در
تمام طول صفحه متفاو است
انحرا رنگی وقتی اتفاق میافتد که الکترونهای طول موجهای مختلف (سرعت) که نقطه ای را در فضای
جس ترک میکند به همان کانون در فضای تبویر آورده نشود همانند انحرا کرویص انحرا رنگی تفکیک
را محدود میکندص هر اند که ص نمونههای نازک تر آسیب کمتری از انحرا رنگی میبیند
در دستگاه TEMص برای نمونههایی با ضخامت "نرمال" (کمتر از  133 nmتا)233nmص بخش جی شده
پرتو در حداق است وقتی که پرتو جی شودصالکترون تمام انرژی خود را به نمونه میدهد به الکترونهایی
که بخشی از انرژی خود را از دست دادهاند پراکندگی غیر کشسان هستندص در صورتی که الکترونهایی که
انرژی خود را اصالً هنگام پراکندگی از دست ندادهاند پراکندگی غیر کشسان شده هستند
میوان پراکندگی که در هر نقطه از نمونه خاصی اتفاق میافتد بستگی به وزن مخبوص و ضخامت کلی دارد
و نسنتاً مستق از عدد اتمیصاجوای شیمیایی تشکی دهنده و دیگر خواص نمونه است قدر پراکندگی
سطحی خاص از نمونه با ضخامت جرم خود ببور جرم بر واحد سطح کامالً متناسب است
ضخامت جرم را میتوان از حاصلضر وزن مخبوص توده و ضخامت بدست آورد با افوایش ضخامت جرمص
احتمال پراکندگی افوایش مییابد الکترونی که از نودیکی هسته یک ات عنور کند بطر بار مثنت جی
میشود الکترون مسیری هیلولی شک نودیک به هسته را طی میکند و سپ در مسیر خط مسقی اما در

1 - Anisotropic coma
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زاویهای در مقایسه با مسیر اولیه ادامه میدهد الکترونی که نودیک تر به هسته عنور کند بطور بسیار
قویتری به بار مثنت جی میشود و بنابراین به مقدار بورگتری منحر میشود
اندازه حرکت الکترونهای فرودی آنقدر هست که آنها از گیرافتادن توسط هستهها فرار کنند پراکندگی
کشسان باعث منحر شدن الکترونهای فرودی تا زاویه نه بیشتر از  13-2رادیان میشود نیروهای دافعه
تعیینکننده انحرا الکترون نودیک به الکترونهای نمونه است هراه نودیکتر باشدصانحرا از مسیر
الکترون بیشتر خواهد بود در صور برخوردها و بر ه کنشهای الکترواستاتیک بین الکترونهای فرودی و
الکترونهایی که دور هستههای ات هستندص الکترونهای منحر شده امکان دارد انرژی خود را از دست
بدهند (یعنیص انتقال به طول موجهای بلندتر و سرعت پایین تر)
همانطوریکه پیشتر ذکر شدص پراکندگیص که در آن الکترونهای فرودی مقداری از انرژی خود را از دست
میدهند پراکندگی غیرکشسان نامیده میشود اتال انرژی برای نمونههای نازک (کمتر از  )133nmمعموالً
 13eVتا  23eVمیباشد (در مواردی که فقط یک رویداد پراکندگی حین عنور الکترون از نمونه اتفاق
بیفتد)
-4
باریکه الکترونی که در معرض اینگونه اتال انرژی هستند و مقدار کمیانحرا زاویه دارند (حدود 13
رادیان) و بنابراین باریکه الکترونی که بر اثر انحرا با زاویه خیلی کواک این انین تلف میشودتقریناً
تمامی آنها از میان روزنه عدسی شیئی عنور میکنند اتال انرژی نسنی بعلت برخوردهای غیرکشسان
مربو به تغییر در ولتاژ شتا دهنده یک قسمت در  134تا  135دارد بنابراینص تغییر در طول موج که در
اثر پراکندگی یک الکترون تکی تولید میشود نسنتاً بیاهمیت است با وجود اینص پراکندگی اندگانهص که در
نمونههای نسنتاً ضخی میتواند اتفاق بیفتدص میتواند یک مننع جدی انحرا رنگی در تبویر باشد
همگن بودن مواد مغناطیسی و دقت در ماشین کاری این فلوا در تکههای قطب عدسی برای تولید مستقی
عدسیهایی قادر به نمایش با قدر تفکیک تئوری که توسط حد انکسار انحرا ثابت شده کافی نیست
عدم تقارنص حاص از فقدان تقارن محوری تباویری را تولید میکند که در آن صفحه کانونی با جهت تغییر
میکند استیگماتور وسیلهای است که برای جنران میدآنهای غیر متقارن استفاده میشود
ب 7 -2-دامنه  /تمايز فاز و کنترل آنها

تمایو تباویر توسط ماهیت و گستردگی بره کنشهای بین پرتو الکترون و نمونه تعیین میشود خواص
نمونه (تمایو ذاتی) و سامانه میکروسکوپ (تمایو دستگاهی) هر دو اهمیت دارند تمایو بعنوان تفاو نسنی
شد در نقطه تبویر و اطرا آن تعریف شده است
تبویربرداری تمایو فاز اغلب بعنوان مترادفی با  HRTEMدر نرر گرفته شده است در حقیقتص تمایو فاز در
اکثر تباویر  TEMحتی در بورگنماییهای نسنتاً ک ظاهر میشود
تمایو فاز هر وقتی که بیش از یک پرتو در تشکی تبویر مشارکت داشته باشد اتفاق میافتد تبویر بطور
مستقی به تناوبی بودن ساختار نمونه بلوری ربط دارد
يادآوري -تبویری که "کنتراست  -فرن  "1نامیده میشود توسط تمایو فاز ایجاد میشود نوارهای تداخلی فرنلی در نتیجه
تمایو فاز است که این نوارها از تداخ الکترونهای پراکنده شده با الکترونهای پراکنده نشده ایجاد میشود
1-Fresnel - Contrast
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تبویر معموالً با تغییرا کواک در ضخامتصجهت گیری یا فاکتور پراکندگی در یک نمونهص معلوم و تغییرا در کانون یا
استیگماتیس عدسیهای شیئیص تغییر میکند بنابراینص هنگام کارکردن با قسمتهای ضخی یا سطحی که بطور کانونی
تنری نشدهص احتیا بیشتری باید بعم آید بعلت همدوسی بیشترص نوارهای فرن در دستگاههای  TEMبا مننع الکترون
گسی میدانی در مقایسه با  TEMمننع گرمایونی برجستهتر است
ب 1-حالت هاي کاري ديگر

1

ب 1 -1-میکروآنالیز پرتو ايکس بر اساس پخش انرژي

پرتوهای

وقتی الکترونهای با سرعت باال با ماده بره کنش داشته باشندص پرتو الکترومغناطیسی (ببور
ایک و نور مرئی) نیو منتشر میشود
دو مننع برای پرتو الکترومغناطی با منشاء الکترون وجود دارد اولین مننع اتال انرژی بعلت برخورد
الکترون به الکترونهای الیه خارجی ات های نمونه میباشد از آنجایی که حرکت الکترون حین عنور از نمونه
آهسته میشود این اتال انرژی ببور کوانتای پرتو دهی پرتوایک ک انرژی ظاهر میشود از آنجاییکه
فرایند آهستهشدن فرایندی پیوسته نه فرایندی مرحلهای (پلهای) استص طیف پرتو ایک پیوسته یا "سفید"
منتشر میشود طول موجهای پرتوهای ایک منتشر شده بین  13nmتا  133nmمیباشد
با افوایش انرژی الکترونهای برخوردی به باالتر از 1KeVصالکترونها قادر به بر ه کنش با پوسته
داخلیترین ات های نمونه میباشد این بر همکنش باعث میشود که یک الکترون مداری از یک سطح انرژی
پایینتر پوسته به یک سطح انرژی باالتر پوسته برود وقتی که الکترون به حالت اولیه بازگرددص بسته انرژی به
صور پرتوایک "پرانرژی" یا طول موج کوتاه منتشر میشود انتقالهای الکترون از یک پوسته به پوسته
دیگر در برگیرنده بسته انرژی بسیار دقیق استص بنابراین پرتوایک منتشر شده دارای انرژی یا طول موج
بسیار دقیقی است
اون انرژیهای انتقال برای گونههای اتمیمنفرد متفاو استص طول موجهای منتشر شده شاخبه ات های
تشکی دهنده همان نمونه است
با اندازهگیری طول موج یا انرژی پرتوهای ایک منتشرشده با یک طیف سنجی پرتوایک ص آنالیو کیفی
ات های تشکی دهنده نمونه امکانپییر است
اگر شد نسنی پرتوایک مربو به یک ات ویژه اندازهگیری شودص آنالیو کمینمونه نیو ممکن است
طیف سنجی پرتوایک بر اساس پخش انرژی میتواند در حالت آنالیو نقطه ای یا در حالت روبشی مورد
استفاده قرارگیرد در حالت آنالیو نقطه ایص طیف پرتو ایک حجمیکواک از یک نمونه را آنالیو میکند در
حالت روبشیص آشکارساز روی انرژی یا خط طیف پرتو ایک مربو به عنبر مورد نرر تنری میشودص و
پرتوروی بخش مورد نرر از نمونه روبش میشود نقشهی عنبری نمونه توسط سامانه مجهو به رایانه بر روی
صفحه نمایش همومان ایجاد میشود و عک های گرفته شده را ثنت میکند
تفنگ الکترونی سپ در حالتی تنری میشود که پرتو پرقدر با زاویه عریض ایجاد شود و تبویر TEM
نهایی موردنرر بر روی صفحه نمایش تنری شده و تبوبربرداری بروش معمول انجام شود

1-Additional Working Mode

34

دو تبویر را میتوان بر روی ه قرار داد تا توزیع عنبر موردنرر را مالحره نمود محدودیت آشکارسازی
برای عناصر آنالیو شونده طیفی از بریلی تا اورانیوم از مناطق کواکی به قطر  133nmتا233 nm
میباشدصضمن اینکه مقدار عناصر آشکارسازی شده میتواند به کواکی  13-4gتا  13-13gباشد
انترار میرود پرتو ایک تنها از بخش کواکی از نمونه ایجاد شود اما به دلی پخش جاننی الکترون عنوری
از نمونهص پرتو از بخش بورگتری از نمونه ایجاد میشود
میکروسکوپ الکترونی روبشی یا میکروسکوپ الکترونی عنوری روبشی میتواند در حالت  EDSمورد استفاده
قرار گیرد
ب 2-1-تصويربرداري  TEMمیدان تاريک

در میکروسکوپ الکترونی تبویر میدان روشن وقتی تشکی میشود که الکترونهای پراکنده نشده پرتو
برخوردی با الکترونهای پراکنده شده یکی شده و با عنور از روزنه عدسی شیئی اصالح شود
سطوح تاریک در تبویر ناشی از مناطقی در نمونه است که الکترونها را به طور گستردهای پراکنده میکنند
و سپ از روزنه عدسی شیئی عنور داده شوند اگر الکترونهای پراکنده نشده حی شودص تبویری که
تشکی میشود فقط از الکترونهای پراکنده شده است(یعنیص آنهایی که با نمونه بره کنش داده شده اند)
و تبویری میدان تاریک ایجاد میشود این حالت تبویربرداری "میدان – تاریک "1نامیده میشودص اون
صفحه نمایشگر تاریک است مگر اینکه نمونهای حضور داشته باشد که الکترونها را پراکنده کند تباویر
میدان – تاریک معموالً دارای تمایو بیشتری در مقایسه تباویر میدان – روشن میباشدص اگراه شد به
مقدار بسیار زیادی کاهش یافته استص بنابراین زمان تابش بیشتری نیاز دارد
مویت تبویربرداری میدان – تاریکص که برای نمونههای بلورین انجام میشود آن است که ص نقا پراش یافته
ویژه را در پشت فاصله کانونی عدسیهای شیئی میتوان انتخا کرد تا با استفاده از آن تبویر میدان تاریک
از صفحا بلورین انتخا شده ایجاد گردد
بنابراینص حالت میدان تاریک ابواری قوی برای آشکارسازی ذرا بسیار ریوی است که در تباویر میدان
روشن قاب مشاهده نیست بهرصور تنری و اصالح انحرا آستیگماتیس بسیار مشک است از آنجاییکه
تمایو فاز وجود ندارد
روزنه شیئی فقط کسری کواک از پرتو پراکندهشده را عنور میدهد :روشنایی تبویر بسیار ک استص که
دراین صور زمان تابش بیشتری را باید اعمال کرد تا تباویر قاب استفادهای بدست آید در نتیجهص نمونهها
در معرض آسیب پرتودهی بیشتری هستند
2
وقتی که از میدان تاریک حلقوی ( )ADFیا میدان تاریک حلقوی زاویه باال ( )HAADFدر حالتSTEM
استفاده میشودص تمایو تبویر بر اساس تفاو های عدد اتمیمیباشد ذرا بسیارریوی وجود دارند که
جهتگیری آنها به شکلی است که فقط در خارج از روزنه شیئی TEMمیدان تاریک معمولی انعکاس ایجاد
میکنندص این روش بدلی کارآیی پرتوگیری باال برای شناسایی این ذرا مناسب است

1-Dark - Field
2- Annular dark field
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بنابراینص این روش میتواند اطالعا بسیار مفیدی درمورد وجود ذرا بسیار ریو فلویص که با تبویربرداری
میدان روشن قاب مشاهده ننود را ارایه کند
ب 1 -1-پراش الکترون سطح انتخابي ()SAED

روش  SAEDامکان کالینراسیون 1مقیاس  TEMرا با استفاده از الگوی پراش موادی که پارامترهای بلوری
شناخته شده دارند را میدهد بدین منرورص ثابت دوربینص Lص محاسنه میشود(که در آن Lطول دوربین
برحسب میلیمتر و طول موج الکترون میباشد که بر حسب نانومتر بیان شده است) پارامتر دیگرص
Rمیباشد که برحسب میلیمتر بیان شده است و به فاصله پرتوهای مستقی و پراش یافته که از روی صفحه
نمایش  TEMیا تبویر اندازهگیری شده مربو میشود وقتی ثابت دوربین معلوم است با اندازهگیری Rص
فاصله گیاریص dص که بر حسب نانومتر بیان میشودص در بلور را میتوان محاسنه کرد
توجه داشته باشید کهصبا کاهش ولتاژ شتا دهنده ( افوایش مییابد)ص مقیاس الگوی پراش افوایش مییابد
()4
با استفاده از قانون برگص
()5
= Rd
()6
بنابراینص
که در آن:
 Lطول دوربینص برحسب میلیمتر استص
 Rفاصله پرتو مستقی و پراش شده که بر روی صفحه نمایش  TEMاندازه گیری شده است و بر حسب
میلیمتر است
طول موج الکترونص برحسب نانومترص
 dفاصله بین صفحه ایص برحسب نانومترص
 θزاویه پراشصبرحسب درجه
اگر هندسه سامانه و طول موج پرتو الکترون را دقیقاً بدانی ص ثابت دوربین را میتوان بدست آورد و فاصله
صفحا در نمونه را میتوان از اندازهگیری های نقا یا حلقهها در الگوی پراش محاسنه کرد تعیین دقیق
طول موج بطور آزمایشگاهی مشک است و طول موج با زمان تغییر کند به طور کلی اندازهگیری ولتاژ باال
برای محاسنه طول موج با دقت کافی عملی نیست روش عملی برای کالینره کردن دستگاه استفاده از مواد
پراش دهنده کننده با ساختار شناخته شده است
از آنجایی که ثابت دستگاه بستگی به جریآنهای عدسی و موقعیت نمونه دارد بطور ایده آل الگوی
کالینراسیون باید همومان مجهول فرض شود این فرآیند با تنخیر ماده کالینراسیون روی توری قن و پ از
قراردهی ماده ناشناخته انجام میشود

1 - Calibration
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کالینراسیون با استفاده الگوی پراش از نمونه ای که مقدار  dآن شناخته شده است انجام شود همچنین
اندازهگیری فاصلههای شعاعی نقا تولید شده توسط پرتو پراش شدهص بطور مثالص 1و2و 3برای مقادیر
شناخته شدهای از dصو آماده نمودن نمودار فاصله  Rبرحسب فاصله گیاری بین صفحهایص dص انجام میشود
الیههای نازک طالص اکسید منگنو و کلراید تالی تنخیر شده موادی مناسب هستند که مقادیر  dآنها توسط
پراش پرتو ایک بطور دقیق تعیین شده است
ب 4-1-طیف سنجي اتالف انرژي الکترون)EELS( 1

وقتی که پرتو الکترون در دستگاه TEMبه نمونه ای برخورد کندص بر روی الیه  Kفوتونهای پرتو ایک ایجاد
میشود که این فوتونها الکترونهایی هستند که بخشی از انرژی خود را از دست دادهاند با اندازهگیری
انرژیهای اتال شده از منطقه محدود شده نمونهص شناسایی ترکیب شیمیایی نمونه امکانپییر خواهد بود
طیفسنجی اتال انرژی الکترون تکنیکی است که محدود به نمونههای نسنتاً نازک میشود و در مورد
عناصر سنک (بطور مثال سدی ) بطور موفقی اعمال میشود
"نازک" به معنای نازک به حدکافی برای الکترونهامیباشد که از برخورد غیر کشسان صدمه بنینید از
تبویربرداری  EELSه انین میتوان برای بررسی اتال لنه هسته در عناصر با  Zباال استفاده کرد این
روش که دقت باالیی داردص قدر تفکیک فضایی بسیار خوبی درحالت تبویربرداری انرژی فیلتر شده دارد
امروزه تعداد محدودی از میکروسکوپهامجهو به  EELSمیباشند
آنالیوگر انرژی در قسمت تحتانی ستون دستگاه  TEMزیر صفحه نمایشگر قرار دارد آنالیوگر انرژی طیفی از
توزیع انرژی در الکترونهای عنور داده شده نسنت به انرژی پرتو اولیه را تولید میکند اکثر الکترونها در
طیف در قله اتال صفر اولیه و قلههای اتال مشاهده شده است که در برگیرنده برهمکنشهای با
الکترونهای الیه هدایت یا ظرفیتی تا حدود  53eVمیباشد در مقادیر بیشتر از اینص یک پ زمینه نوولی
نرم بر روی لنههای یونیوه کننده ات هایی که انرژیهای جی پرتوایک به آنها رسیده اند قرار میگیرد
اینها قلههایی هستند که برای آنالیو مورد استفاده قرار میگیرد
يادآوري  -اطالعا

درمورد پیوندهای شیمیاییص ساختار مولکولی و ثابت دی الکتریک را میتوان از مطالعا

دقیق

منحنیهای اتال انرژی بدست آورد تفکیک ساختار بسیار ریو بستگی به طراحی طیفسن و پخش انرژی پرتو الکترون اولیه
دارد این مقدار ( )1/5eVاز رشته تنگستنی گرما یونی از یک گسی کننده میدان سرد مانند تفنگ گسی میدانی )3/3 eV
وسیع تر است تفکیک با استفاده از یک فیلتر انرژی برای بهنود پخش انرژی از پرتو الکترون اولیه بهنود بیشتری مییابد

)1-Electron energy loss spectroscopy (EELS
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پیوست پ
(اطالعاتي)
اطالعات بیشتر درمورد مشاهده SWCNTs
پ 1-تصاوير با قدرت تفکیک باال

تباویر  TEMبا قدر تفکیک باال تباویری با تمایو فاز از ساختار اتمی نانولوله میباشد که برروی صفحه
مشاهده عمود بر پرتو الکترون پخش شده است اطالعا مختلفی شام ماهیت خود آرایی لولههاص تعداد و
قطر لولهها را از این تباویر میتوان بدست آورد
مشخبهیابی براحتی و بطور عادی تعیین میشود و آزمایش نانولوله با دننال کردن دستورالعم معمول برای
کارکردن با میکروسکوپ الکترون عنوری انجام میشود
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راهنما:
 1پرتو الکترون
 2تبویر پخششده
شکل پ 1-نمودار شماتیک از تصويرهاي پخش شده از دستههاي  SWCNTبا جهت گیريهاي متفاوت براثر
تابش پرتوالکترون
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تعداد ک ات های کربن  SWCNTsتمایو کمیایجاد میکنندص مخبوصاً وقتی که برروی فیل کربنی نازک
نگهدارنده قرار گرفتهاند اگر نمونه برروی توری با فیل کربنی لیسیی یا هولی آمادهسازی شده باشدص
سوراخها در فیل کربن سطوحی هستند که تمایو در آن نقا عالی است
مشک دیگر تبویر برداری از نانولولههایی است در ماده آمور مدفون یا همپوشانی شده است ماده آمور
میتواند فیل توریTEMص کاتالیست باقیمانده در فیل نگهدارنده و یا کربن آمور باشد سیگنال ایجاد شده
توسط  SWCNTsغالناً در مقایسه با سیگنالهایی که از بقیه مواد ایجاد میشود بسیار ضعیف است
وجود نوارهایی که بطور مساوی از یکدیگر فاصله دارندصبراینکه  SWCNTsدر دستهها بطور منر فشرده
شده اند و یک شنکه شش گوشی متناو تشکی داده اند قویاً داللت دارد
قطرهای نانولولههای منفرد نسنتاً نودیک به یکدیگر میباشد تمایو نوارهاص بههرصور ص تغییر میکند و حتی
برروی تبویر ناپدید میشود علت این امر خ شدن و پیچش کام دسته مانند یک طنا واقعی است تمام
اینها در شک پ 1-نشان داده شده استص این خ شدن و پیچش احتماالً همراه با انتقال نانولولهها درون
دسته میباشدص وباعث انحرا از تقارن شش ضلعی میشود
انحرا از تقارن شش ضلعی میتواند همچنین باعث ک رنگ شدن نوارها بشود
تبویربرداری  SWCNTsبا استفاده از  TEMبه مقدار زیادی بستگی به جهتگیری دستهها یا لولهها نسنت
به پرتوالکترون فرودی دارد در اکثر مواردص نانولولهها یا دستههای آنها در سطح خارجی و بنابراین عمود بر
پرتو الکترون میباشد
تحت شرایط مناسبص از تبویربرداری میدان روشن برای ارزیابی  SWCNTsببور منفرد یا ببور
دستهای میتوان استفاده نمود
یک دسته از نوارهای فرن سفید یا سیاهص( نشان دهنده دو لنه) به یک SWCNTاشاره دارد شنیهسازی
تبویر این تفسیر را تائید میکند
فاصلهص( )dبین نوار بستگی به قطر)  )dtدارد ص اما اندازهگیری ممکن است دارای خطا باشد
نهایتاً موقعیت نسنی و ضخامت نوارهای تاریک نسنت به لنههای لوله بسیار حساس به تنری ننودن و
شرایط مشاهده است درمورد یک دسته SWCNTsص مشاهده وقتی که پرتو الکترون عمود بر یا موازی با
محور دسته باشد امکانپییر است وقتی که مشاهدا عمود بر محور دسته باشدص تبویر دستهای از نوارهای
منر را نشان میدهد شنیهسازی تبویر نشان میدهد که بسته به عدم تمرکو پرتو الکترونیص نوارهای
تاریک میتواند یا در مرکو ردیف لولهها باشد یا بین آنها باشد (شک پ 1 -مالحره شود)
ناخالبیهایی مانند باقیماندهها را کاتالیست فلوی و پایه کاتالیست را میتوان در حالت تبویربرداری میدان
روشن آنالیو نمود النته این بشرطی است که این گونهها بتوانند تمایو بحد کافی در پ زمینه فیل کربنی
ایجاد کنند در همین منحثص ناخالبیهای فلوی میتواند در باقیمانده کاتالیست مورد استفاده در رشد
نانولوله باشد این ناخالبیها بیشتر برروی سطح دستههای نانولوله کربنی یا خوابانده شده در پایه کاتالیست
یا در انتهای نانولولهها است که در این مورد پیدا کردن آنها بعلت اندازه آنها و سطح مشاهده محدود تحت
بورگنمایی زیاد محدود است وقتی که ذرا این فلوا به کواکی  1تا  2نانومتر باشدص شناسایی آنها تحت
شرایط تبویربرداری میدان روشن در مواردی بسیار مشک میشود
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در مقایسهص تبویربرداری تاریک راهی بهتر برای بررسی ذرا ریو فلو یا اکسید فلوص کاربید و غیره است
کربن آمور ص معموالً بعنوان مادهای بدون نر در نرر گرفته شده که باعث تولید تباویری مشابه به تباویر
فیل کربنی نگهدارنده یا دیوارههای گرافن نانولولههای کربنی میشود
کربن آمور معموالً روی سطوح دستههای نانولوله کربن و کاتالیست باقیمانده یا پایه کاتالیست مشاهده
میشود عالوه بر آنص بسته به روش سنتو و خالص سازیص شک های دیگر کربن ممکن است در نمونه وجود
داشته باشد
نانولولههای کربنی اند جدارهص نانو الیا کربنص پیازهای گرافیت و غیره معموالً در نمونه یافت میشود
نانولولههای کربنی اند جدارهص نانولولههایی با الیههای موازی یکدیگر از صفحا گرافن به شک لولههای
استوانهای شک است که در جهت محور طولی الیا قرار گرفته اند
آنالیو با استفاده از دستگاه HRTEMص خطو سیاه موازی با فاصله ای حدود  3/334نانومتر با خط دیگر
معموالً نشان دهنده سطح مقطع صفحا گرافن استوانهای در  MWCNTsاست نانوالیا کربنی مواد کربنی
هستند که صفحه گرافن عمود بر محور لیف در یک ساختار "استخوان ماهی" ایده شده اند
پیازهای گرافیت ات های کربن به صور حلقههای گرافیتی تکالیه یا اندالیه بسته هستند
آنها اغلب به شک پوشش برروی سطح ذرا فلوی باقیماندهص یا در بعضی مواد ببور ساختارهای کربنی
به تنهایی مشاهده شده است
پ 2 -دستورالعملهاي کلي براي آنالیز نمونه

دستورالعم کلیص همانطوریکه در شک پ 2-نشان داده شدهص برای ارزیابی نمونه  SWCNTبا بورگنمایی
پائین بطور مثال 5333برابر آغاز میشودص سپ مرحله بورگنمایی به 433333برابر افوایش داده میشود در
بورگنماییهای پایینص ناخالبیهایی مانند پایه کاتالیست و ذرا بورگ فلو را باید آنالیو نمودص از آنجایی که
صفحه نمایشگر برای این منرور بسیار بورگ میباشد در این مرحله از روشهای EDSو  EELSمیتوان
استفاده نمود تا اطالعا جامع و کمیبیشتری درباره ناخالبیهای نمونه بدست آورد
تحت بورگنمایی باالص  SWCNTsو همچنین حضور کربن آمور و دیگر ماده کربنی را میتوان شناسایی
نمود نهایتاً پراش الکترون سطح انتخابی امکان مشخبهیابی بیشتر جس مورد نرر را امکانپییر مینماید
اگر مطالعا بر اساس تبویربرداری در بورگنمایی پایین اجوای تشکی دهنده دیگری بجو SWCNTs
مشاهده شود در اینبور آزمایش EDSو  EELSباید انجام شود
اگر همان اجوای تشکی دهنده (بجو  )SWCNTsبا بورگنمایی باال نیو مشاهده شودص در اینبور بجو
 EELSو  EDSص تبویربرداری میدان تاریک میتواند به شناسایی و اندازهگیری تمام اجوای تشکی دهنده
کمک کند
اگر در تباویر فقط  SWCNTsتمیو حضور داشته باشند در اینبور آنالیو بر پایه تبویر بر روی تعدادی
از نانولولهها مربوطه به تنهایی برای مشخبه یابی ک نمونه  SWCNTsکافی است
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شکل پ 2-نمودار شماتیک دستورالعمل کلي براي آنالیز TEMنمونههاي SWCNT
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پیوست ت
(اطالعاتي)
اطالعات بیشتر درمورد عوامل موثر در مشاهده SWCNTs
ت 1-اصول کلي

عوام زیادی هستند که در ارزیابی نتای  TEMموثرهستند بعضی از نمونههای  SWCNTنیاز به
آمادهسازی زیادی دارد تا نمونهای بحد کافی نازک (پخش شده) که در برابر الکترون شفا باشد تهیه گردد
در اینبور آنالیو  TEMفرآیندی نسنتاً زمان بر بوده و مقدار نمونه خروجی ک است ساختار نمونه میتواند
حین فرآیند آمادهسازی تغییر کند برای مثالص باز شدن دسته از ه و کوتاه شدن حین آمادهسازی فراصوتی
میتواند اتفاق بیفتد عالوه برآنص میدان دید نسنتاً کواک بوده که به نوبه خود امکان اینکه مشخبههای
منطقهای که مورد بررسی قرار میگیرد نماینده خوبی از تمام نمونه نناشد را افوایش میدهد عالوه بر آنص
پرتو الکترون میتواند به نانولولههای کربن آسیب برساند
ت 2-اختالل در عملکرد میکروسکوپ

تعدادی از اختاللها قادر به اثرگیاری بر کیفیت سامانه تبویربرداری  TEMمیباشد که به حداق رساندن
این تداخ هامیتواند بطور قاب مالحره ای عملکرد دستگاهی و احتمال موفقیت و کاری با کیفیت باال را
بهنود میدهد
ت 1 -آلودگي

آستیگاتیس ص و حرکت تمایو را کاهش میدهد و میتواند از آلودگی ستون نوری الکترونص روزنهها و نمونهای
که هدایت الکتریکی پایین داردص ناشی شود اینگونه مواد تحت پرتو در اثر الکترونهای پراکنده شده باردار
میشوند ودر نتیجه میدان الکترواستاتیکی را ایجاد میکند استحکام میدان الکترواستاتیکی بعلت باردار
شدن وتخلیهشدن ماده آلودهکننده میتواند تغییر کند منشاء آلودگی معموالً از ماده فرار داخ دستگاه
است ماده (فرار) برحسب شرایط عملیاتی میتواند به آرامیاز ستون نفوذ نموده و برروی نمونه تحت مشاهده
قرارگیرد آلودگی را در عم میتوان حی نمود اگر از یک ضد – آلوده کننده استفاده شود تا آلوده
کنندههای بالقوه را توسط پالسما انرژی ک یا با تراک محیطی برداشته شود
ت 4-ناپايداري مکانیکي

دستگاه  TEMدستگاهی سنگین وزن است ارتعاشا ساختاری ساختمان میتواند باعث ناپایداری در
دستگاه شود که منجر به لرزش و مشکالتی در تنری نمودن دستگاه میشود انتخا مکان مناسب و روش
سوارکردن دستگاه برای حی ارتعاشا ستون میکروسکوپ ضروری است
الزم است که میکروسکوپ در برابر ارتعاشا پمپ مکانیکی محافرت شود استفاده از یک میو ضد ارتعاش
(بالشتک) معموالً راه ح مناسنی است
ت 8-ناپايداري الکتريکي و مغناطیسي

جریانهای عدسی در سطح یک قسمت از  135متغیر است این تغییرا باعث ایجاد تغییراتی در استحکام
عدسیهامیشود (طول کانونی) از آنجایی که این تغییرا سریع هستندص تباویری با بورگنماییهای متفاو
و ارخشها روی آن قرار میگیرند
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استفاده از عدسیهای ابررساناص در مواردی که یک پال تکی از ولتاژ باعث میشود که جریان برای مد بی
نهایتی جریان داشته باشدص انین نوسانا جریانی را کاهش میدهد
سطح جریانی که به این روش تولید میشود مستق از تغییرا در سطح ولتاژ اعمالی میباشد
ستونهای  TEMاز موادی طراحی و ساخته شده که از پرتو الکترون در مقاب میدآنهای الکترومغناطیسی
با منشا مننع خارجی محافرت کند ناگفته نماند کهص میدآنهای قوی سرگردان میتوانند باعث بدترشدن
کیفیت تبویر بطور قاب توجهی بشود
میکروسکوپ باید دور از خطو برقص آهنرباهای جریان متغیرص مانند آنهایی که در تجهیوا میکروسکوپ
رزونان مغناطیسی هسته ای ( )NMRو غیره وجود داردص نبب شود
اثر میدآنهای الکترومغناطیسی خارجی در عرض میدان دید یکسان است و در همین رابطه از نرر شک
ظاهری مشابه اثر ارتعاشا مکانیکی میباشد اگر منشا ایجاد اختالل یک میدان باشدصتیرگی در ولتاژهای
شتا دهنده باالتر کاهش مییابد در مقاب ص اگر عام تیرگی ارتعاشا مکانیکی باشدص مقدار تیرگی در
ولتاژهای متفاو بدون تغییر باقی میماند
ت 6-باردار شدن نمونه

هدایت ک نمونه میتواند باعث پراکندگی قاب مالحره غیرکشسان پرتوالکترون بشود و در نتیجه گرم شدن
و باردارشدن نمونه اتفاق بیفتد انین اثر گرمایی میتواند به فیل نگهدارنده برروی توری TEMآسیب
برساند
حرکت گرمایی نمونه بعلت اننسا یا کاهش حج فیل نگهدارندهص یا اننسا نامتقارن توری یا نگاهدارنده
توری وقتی که در معرض پرتو قرار میگیردص یکی از منابع معمول در تیرگی تباویر میباشد
حرکت گرمایی وقتی که فیل نگهدارنده بسیار نازک استصوقتی که ذرا جریان بر روی فیل در سطح تابیده
شده حضور داردص یا وقتی که تماس ناکافی (ک ) بین فیل نگهدارنده و توری وجود داشته باشدصمیتواند اتفاق
بیفتد
یک راه برای به حداق رساندن حرکت گرمایی کاهش سطح نمونه در معرض پرتو میباشدص و بدینوسیله گرم
شدن نمونه کاهش مییابد فیل های نگهدارنده سال (کربنی) با پایداری باال به حداق رسیدن مشکال
کمک میکنند همچنین شنکههای مسیهادی حرارتی خوبی هستند که در به حداق رساندن حرکا
(جابجایی) حرارتی نمونه کمک میکنند
یک الیههادی مانند طال میتواند به هدایت بهتر در نمونهای عایق کمک کند بهرصور ص این مشک مشاهده
کردن برای  SWCNTsمعموالً اتفاق نمیافتد که بعلت هدایت الکتریکی باالی  SWCNTsاست درمورد
نمونهای کامپوزیت (که نمونه با استفاده میکروتوم تهیه شده است)ص از روش ذکر شده در فوق میتوان
استفاده کرد
ت7-جابجايي کانون پرتو

1

وقتی که تغییرا کانونی کواکی تنری در تبویر مشاهده شدص این تغییرا کواک میتواند بعلت وجود
آلودگی در تفنگ تا مشکلی در جریان الکتریکی باشد هرگونه آلودگیص بدون توجه به اینکه اقدر کواک
1-Focus drift
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باشدص میتواند منجر به ریو تخلیه در تفنگ و بنابراین تغییری در ولتاژ شتا دهنده شودص که در نهایت باعث
جابجایی کانون پرتومیشود
قسمتهایی از دستگاه که نیاز به تمیوکردن دورهای دارند (معموالً وقتی که رشته عوض میشود) شام
مجموعه رشتهص آند و بدنه تفنگ میشود
ت 0-آمادهسازي نمونه

با توجه به عمق نفوذ محدود الکترونهاصحتی وقتی که الکترونهای با انرژی باال که با ولتاژ شتا دهنده باال
ایجاد شدهص کاربر را ملوم به استفاده از نمونههای نازک نموده است همانطوریکه در قسمتهای قنلی بیان
شدهص راههای زیادی برای نشاندن یک نمونه  SWCNTبر روی توری  TEMوجود دارد بهرصور هر روش
اند ایرادص با توجه به آسیبزدن یا تغییر نانولولهها دارد ضربه زدن1به نگهدارنده نمونه خشک برروی
توری TEMمیتواند باعث تهیه نمونهای بسیار ضخی در آزمون TEMشود که بعلت اننوهه شدن و دستهای
شدن نانولولههامیباشد این روش آمادهسازی نمونه میتواند همچنین باعث مدفونشدن ناخالبیها شود
نانولولههای کربنی که بطور ش بر روی فیل اسنیدهاند نیو میتوانند به محیط حجره  TEMتحت خالء
بروند
آمادهسازی سوسپانسیون  SWCNTمایع توسط آمادهسازی فراصوتی میتواند باعث وارد شدن آلودگی از
حالل بشود جداسازی ناخالبیهاص مانند ذرا فلوص کربن آمور و نانولولههاص میتواند حین آمادهسازی
فراصو انجام شودص بنابراین یک اثر مبنوعی ایجاد میشود مشاهده شده است که عم آوری بیش از حد با
فراصو میتواند باعث کوتاه شدن نانولولهها شده و نقص ایجاد کند
استفاده از میکروتومیبا ااقوی از جن الماس میتواند نانولولههای خوابانیده شده را ببور نمونههای
نازک مناسب بنرد این فرآیند میتواند به ضرور باعث تغییر طولص تمیوی سطحص ریختشناسی و
یکپاراگی ساختار SWCNTsبشود
هد این است که آمادهسازی نمونه ساده و حداق تغییرا در نمونه ایجاد شود
این امر با نانولولههای کربنی ببور اننوهه و دسته اغلب مشک است آمادهسازی نمونههای  TEMبا
کیفیت باال مستلوم این است که کاربریا شخص آزمونکننده مراقنتهای الزم را بعم آورد و پشتکار الزم را
داشته باشد
ت 3-برهمکنش پرتو الکترون ـ نمونه

پراکندگی کشسان الکترونها توسط نمونه مسئول اثر پراش و تمایو تفکیک باقدر باالی نهایی میباشد به
هر صور ص حادثه پراکندگی غیرکشسان همچنین اتفاق میافتد وبطور مثال منجر به تولید پرتوهای ایک و
الکترونهای اوژه شده و باعث تغییراتی در ساختار نمونه میشود که عام آن پرتو الکترون است
آزمون TEMبرروی نمونههایی از نانولوله کربنی آمادهسازی نشده 2ممکن است مشکالتی را ایجاد کند اون
برهمکنش بعضی از پ ماندههای کاتالیست و پرتوالکترون انرژی باال باعث مشکال متفاوتی میشود بطور
مثالص نمونههای  SWCNTکه از کاتالیستهای بر روی پایهای قرار گرفته اند ساخته شده است میتواند
1 -Tapping
2-As-received
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موادی مانند  SiO2یا  Al2O3داشته باشد که هر دو عایق الکتریکی و گرمایی هستند این خاصیت به تنهایی
 SWCNTرا ذاتاً برای آزمون TEMنامناسب میگرداند
متمرکو کردن مستقی پرتوالکترون برروی بلوراه میتواند باعث ایجاد حرار شدیدی شود اگر اتال انرژی
بحد کافی سویع نناشدص ذرا فلوی مجاورص یا حتی کربنهای گرافیتی ک ص میتواند ذو یا تنخیر شود
بلورینهشدن مجدد بعضی فلوا میتواند اتفاق بیفتدص اما این بلورینهشدن مجدد الواماً در ارزیابی خلوص
نانولولههای کربنی اثری نمیگیارد
از نرر ساختاری SWCNTsناپایدارتر از دیگر ساختارهای گرافیتیص مانند  MWCNTsیا گرافیت پیرولیتیکی
که بسیار جهتگیری شده ()HOPGص میباشد
وقتی که  SWCNTsدر معرض تابش پرتوالکترون در میکروسکوپ الکترونی عنوری قرار گیردص تخریبص تغییر
شک  1یا فروپاشی ساختارهای استوانهای گرافیت اغلب اتفاق میافتد در نتیجهصتغییرشک به کربن آمور یا
ساختارهای گرافیتی پیاز مانند معموالً اتفاق خواهد افتاد در بعضی آرایشهای خاصص جوشخوردگی یا
اتبال اند لوله به با استفاده از تابش پرتو الکترون برای دستکاری نانولولهها گوارش شده است
بهینه نمودن تنریما ستون نوری الکترون و شرایط عملیاتی برای اجتنا یا به حداق رساندن آسیب به
نمونه مه است
ت 18 -اندازه نمونه و شمارش آماري

یکی از بورگترین مشکال در مطالعا  TEMک بودن مقدار ماده مورد آزمایش است وقتی که مقدار
کمیاز نمونه برای مشخبهیابی  TEMاستفاده میشود مشک تخمین درجه ای است که جمعیت مشاهده
اقدر میتواند نمایانگر مشخبه ک نمونه نانولولههای کربنی باشد
آمادهسازی و بررسی اند نمونه باعث اطمینان از نتای مربو و آنالیو صحیح آماری میشود
ت 11-اندازهگیري اندازه تصاوير پخش شده

مشاهده اشیاء سه بعدی در میکروسکوپ الکترونی عنوری مشک ذاتی تفسیر تبویر مشاهده دوبعدی از
اشیاءسه بعدی است این مشک در ارزیابی نانولولههای کربنی منفرد دوبعدی شد کمتری دارد اون آنها
معموالً به صور اشیاء دو بعدی حضور دارند درمورد دستههای نانولولههای کربنیص موضوع دیگری ممکن
است مطرح باشد که مربو به الگوی فشردگی و دانسیته است در مواردی که نانولولههایی با قطرهای کمترص
نانولولههای دیگر را همپوشانی کنندص در تبویر این مواد تداخ ایجاد میشود
در مواردی که قطر نانولولهها کمتر از  3/3nmبوده و از دو خط تیره موازی دیواره نانولوله برای تعیین قطر
استفاده شود مراقنت بیشتری باید بعم آید برای نانولولههای کربنی کواک فاصله بین دو خط سیاه و
دیواره کمتر از قطر واقعی نانولوله است که این بستگی به پارامترهای تبویربرداری و جهتگیری نانولوله
دارد
وقتی قطر بسیار کواک باشدص بورگترین پتانسی پخش شده ( فاصله بین دو خط) ممکن است الواماً برابر با
فاصله ات های دو دیواره نناشد
1-Transformation
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فاصله مشاهدهشده میان دو خط موازی در میکروگرا هامیتواند اندکی به سمت داخ جابجا شود
ت 12-تمايز و تفسیر تصوير

اثرا بره کنش تمایو ها یکی از فاکتورهای مه است که بر کیفیت مشاهدا  TEMاز نانولولههای کربنی
اثر میگیارد عدم تمرکو پرتو ( بیرون فاصله کانونی یا داخ فاصله کانونی) باعث میشود دیگر نانولولهها
مانند  MWCNTsکه دارای دو یا سه جداره هستند براحتی با  SWCNTsاشتناه شوند
تمایو تبویر میتواند همچنین مشاهده مواد آمور مانند پایه کاتالیست اکسیدی و کربن آمور ص و غیره را
تحت تاثیرقرار دهد
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