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 به نام خدا

 د ایراناستاندار یملآشنایی با سازمان 

، وظیفال   3159شالده در د  مالاه   قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابالال   9سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

  .روزرسانی و نشر استانداردها  ملی را برعهده داردتعیین، تدوین، به

، یز و مؤسسالا  علمال  کنظران مراصاحب ،ناسان سازمانارشکب از کمر یفن  ها ونیسیمکها  مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

و   ، فنالاور  دیال ط تولیو با توجه به شالرا  یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می  و اقتصاد  دی، تولیپژوهش

-نندگان و واردننالدگان، صالادرک  کننالدگان، مصالر   کدیصاحبان حق و نفع، شامل تول  ت آگاهانه و منصفانکتجار  است که از مشار

ایران برا   یمل  س استانداردهاینو شیشود. پدولتی حاصل میو غیر یدولت  ها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مرا

 یملال   تال یمکشالنهادها در  یافالت نظرهالا و پ  یشود و پس از در یمربوط ارسال م  ها ونیسیمک  نفع و اعضا به مراجع ذ ینظرخواه

 شود.ی( ایران چاپ و منتشر می)رسم یملاستاندارد  عنوان به ،بیته طرح و در صور  تصومرتبط با آن رش

کنند درکمیته  یه مین شده تهییت ضوابط تعینیز با رعا صالحذ مند و  عالقه  ها ه مؤسسا  و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

 یتلقال  یملال  ییب، استانداردهاین ترتیشود. بد چاپ و منتشر می ایران یمل استاندارد عنوان بهب، یو درصور  تصو یبررس ،طرح یمل

اسالتاندارد   یملال در سازمان ه کاستاندارد مربوط  یمل  ن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  را مقره بر اساس کشود یم

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود یل مکیتشایران 

(ISO) استاندارد یالملل نیمان بساز یاصل  ران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
و  2(IEC) المللالی الکتروتکنیالک   کمیسیون بالین  ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدکس غذایی 5تنها رابط عنوان بهاست و  1

در کشور فعالیالت   9

، یعلم  ها شرفتین پیشور، از آخرکخاص   ها  ندازمیو ن یلکط یایران ضمن تالوجه به شرا یمل  ن استانداردهایکند. در تدو می

 شود. گیر  می بهره یالملل نیب  جهان و استانداردها یو صنعت یفن

کننالدگان، حفالس سالالمت و     ت از مصالر  یشده در قانون، برا  حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از اسالتانداردها    یبعض  ، اجرا و اقتصاد یطیمح ستیت محصوال  و مالحظا  زیفکینان از ی، حصول اطمیو عموم  فرد یمنیا

تواند ی. سازمان مکند  ایران را برا  محصوال  تولید  داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورا  عالی استاندارد، اجبار یمل

. کنالد   آن را اجبالار   بنالد  و درجاله  یصالادرات   االهاکاندارد است  شور، اجراکمحصوال    برا یالملل نیب  به منظور حفس بازارها

، یمشالاوره، آمالوز ، بازرسال     نال یها و مؤسسا  فعال در زم نندگان از خدما  سازمانک به استفاده بخشیدننان ین برا  اطمیهمچن

وسالایل   (الیبراسیونک)ها و مراکز واسنجی  شگاهی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد ها سیستم یگواه و صدور  زیمم

کنالد و در   مالی  یابیال ران ارزیت اید صالحییها و مؤسسا  را بر اساس ضوابط نظام تأ گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان سنجش، 

، اهایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو یها نظار  مرد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینام  تأیط الزم، گواهیصور  احراز شرا

ایالران از دیگالر    یمل  سطح استانداردها  ارتقا  برا  اربردکقا  یار فلزا  گرانبها و انجام تحقین عییل سنجش، تعیواسنجی وسا

 .است سازمانن یف ایوظا

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 » ها هگرافن حاصل از پودرها و پراکن :1قسمت  -یابی ساختاری گرافنمشخصه -فناوری نانو»

 سمت و/یا محل اشتغال: :رئیس

 صدیقه، صادق حسنی

 (دکتر  شیمی تجزیه)

 نفتصنعت  پژوهشگاه -علمیعضو هیئت 

  

  دبیر:

  روشنک، شاکر 

 (مولکولی -ارشد فیزیک اتمی  کارشناسی)

 سازمان ملی استاندارد ایران -کارشناس

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

  الهه، پور اسالمی

 (شناسی ارشد زیست  اسیکارشن)

سالتاد توسالعه    محصالوال   د و ارزیالابی رگالروه اسالتاندا   -سکارشنا

 فناور  نانو
  

   هد ، علی آل 

 (دکتر  فیزیک)

  استاندارد پژوهشگاه -علمیعضو هیئت 

  

 ابوذر، سهرابی جهرمی

 )نانو فناور  دکتر )

 پیشرفته ها  فناور  توسعه راصد شرکت -لعام مدیر

  

 و مه، سیفی

 (دولتی مدیریت ارشد کارشناسی)

 نانو  متناظر فناور یفن تهیکم سیرئ   بینا -استاندارد سکارشنا
ISIR/TC     

  

 گشتی آذر، سمانه

   (ارشد مهندسی مواد  کارشناسی)

سالتاد  محصالوال   گالروه اسالتاندارد و ارزیالابی     -مسئول  کارشناس

 توسعه فناور  نانو

  
  

 ویراستار:
 

  مهو ، سیفی

 دولتی( مدیریت ارشد کارشناسی)

 نانو  متناظر فناور یفن تهیکم سیرئ  بینا -استاندارد سکارشنا
ISIR/TC     
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 و گفتار شیپ

 ز مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد 3

 3 مراجع الزامی 2

 2 اصطالحا  و تعاریف 1

 9 ها نوشت کوته 5

 9 گیر  ازهها  اند توالی رو  9

 4 رامان یسنج یفبا استفاده از ط یتیگراف هدام یعسر ونآزم 9

 33 ساز  پراکنه مایع آماده 9

 33  کلیا  9-3

 33 ساز  پراکنه با غلظت مناسب آماده 9-2

 32 ها تعیین رو  4

و  SEM ،AFM ، نالالور یکروسالالکوپیمرو   بالالا اسالالتفاده از  سالالاختار یالالابی مشخصالاله 5

 رامانجی سن یفط 
31 

 TEM 35یابی ساختار  با استفاده از  مشخصه 38

 BET 39استفاده از رو  تعیین مساحت سطح با  33

 39  گرافن و محاسبه کسر عدد یاندازه جانب 32

 39 رامان سنجی یفاستفاده از ط با یتیماده گراف  برا یعآزمون سر دهنده( )آگاهی پیوست الف

و  SEM، AFM بالا اسالتفاده از    سالاختار  یالابی  پروتکل مشخصاله  دهنده( )آگاهی پیوست ب

 رامان سنجی یفط  

28 

 TEM 14با استفاده از   ساختار یابی مشخصه دهنده( )آگاهی پیوست پ

 59  و کسر عدد یمحاسبه اندازه جانب دهنده( )آگاهی پیوست  

 95 تلر(-یمتا-)برونر BET رو  دهنده( اهی)آگ پیوست ث

در  اکسید  د یلیکونس -نمونه  ساز آماده برا  بیشتر  ها پروتکل دهنده( )آگاهی جپیوست 

 یلیکونیس یفرکردن و یزو تم یهته  

95 

 

 98 نامه کتاب
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   گفتار پیش

کاله   » هالا  هاز پودرهالا و پراکنال  گالرافن حاصالل    :3قسمت  -یابی ساختار  گرافنمشخصه -فناور  نانو»استاندارد 

اسالتاندارد   عنوان بها   المللی/منطقه ها  مربوط بر مبنا  پذیر  استانداردها  بیننویس آن در کمیسیون پیش

یکصد و تهیه و تدوین شده، در  9شمارۀ  ملی ایران، استاندارد 9ملی ایران به رو  اشاره شده در مورد الف، بند 

اینک ایالن اسالتاندارد باله    تصویب شد.  39/32/3588مورخ  فناور  نانولی استاندارد اجالسیه کمیت  م یازدهمین

استاندارد ملی  عنوان به، 3159شده در د  ماه ، ابال تقویت و توسعه نظام استانداردقانون  9استناد بند یک مادۀ 

 .شود ایران منتشر می

سالاختار و شالیوۀ    -)اسالتانداردها  ملالی ایالران    9استانداردها  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شالمارۀ  

هالا  ملالی و جهالانی در زمیناله      شوند. برا  حفس همگامی و هماهنگی با تحوال  و پیشالرفت نگار ( تدوین می

لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهاد  که برا   صور در صنایع، علوم وخدما ، استانداردها  ملی ایران 

ردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنالی مربالوط، مالورد توجاله قالرار      اصالح یا تکمیل این استاندا

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردها  ملی ایران استفاده کرد.خواهد گرفت. 

 وتهیاله و تالدوین شالده    » معادل یکسالان »به رو  المللی زیر  این استاندارد ملی بر مبنا  پذیر  استاندارد بین

 مزبور است: المللی باشد و معادل یکسان استاندارد بینشامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می

ISO/TS      - :     , Nanotechnologies- Structural characterization of graphene- Part  : 

Graphene from powders and dispersions 
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   مقدمه

 وجالود دارد کاله   یار بسال   کاربرد ها  ینهمرتبط، زم (D )  بعد گرافن و مواد دو عالیبسیار  واصخ با توجه به

  حسالگرها، غشالاها   ،3هالا  چندسالازه نانو یر،پالذ  انعطالا   یالک ماننالد الکترون  هالایی  حالوزه در  تواننالد  یم نانومواد ینا

 .باشند آفرین تحول ، انرژ ساز  یرهو ذخ  ن فیلتراسیو

نیالاز اسالت   و  کنالد  جلالوگیر  مالی  گالرافن    محصوال  حاو یشرفتوجود دارد که از پ  ساز  تجار  برا یموانع

اسالت   بهتالر  ».یسالت  مالن چ  ادهم»سوال است که  ینپاسخ دادن به ا بسیار مهمموانع  یناز ا یکی. برطر  شود

 یاله کت یدر بالازار جهالان    گرافن تجالار  شدۀ یغتبل خواصگرافن بتوانند به   حاو مواد خامِ ییکنندگان نها مصر 

و اطمینالان   قابالل  یالر  گ اندازه  ها . پروتکلدنرا فراهم کن جهانی تجار  د و امکاننشو اعتماد ایجاد باعث، نندک

 است. نیاز موردچالش  ینا در ارتباط با پذیرتکرار

حاصل گرافن   تا خواص ساختار کند یارائه م یلگرانتحل  را برا گردشی  از نمودارها  ا مجموعه استاندارد ینا

 یالین تع  بالرا  یعسالر  یبررس یکشود  توصیه می کنند. در ابتدا یینتعرا ( ها هیق)تعل یعما ها  هپودرها و پراکن از

  بالرا  یشالتر  ب یالق دق آنالالیز  اشد،ب ینانجام شود. اگر چن یر،خ یاوجود دارد  یتیگرافمادۀ  یاگرافن و/ یاآ که ینا

گالرافن و    ها صفحهنانو ،الیه کمگرافن  یه،گرافن دوال ه،یال از گرافن تک یمخلوط  ها حاو نمونه یاآ که ینا یینتع

پالس از رسالوب    طور معمالول  بهها  استفاده، نمونهمورد  ها رو  متناسب بااست.  نیاز موردهستند،  یتذرا  گراف

نالو  نموناله    متناسب بالا را  الزم  ها یر گ اندازه یابیارز چگونگی استاندارد ینشوند. ا یم آنالیز ،زیرالیه یک  رو

 یالن کمک باله کالاربر اسالت. ا     برا جریان  و نمودارها ر گی یمتصم  یدرخت نمودارها شامل کند و یم یفتوص

 :از جملهدهد،  یرا شرح م نیاز مورد 2ها ( ده )اندازه  ها سنجیدنیاز  انتخابی ا  مجموعه استاندارد

 ؛1ها پرکها/ضخامت  هیتعداد ال -الف

 ها؛ پرک یابعاد جانب -ب

  ه؛یال تراز  هم -پ

 ؛ینظم یب سطح -ت

 ؛الیه کمگرافن  ایگرافن  ینیتخم عدد کسر  -ث

 گرافن.  پودر حاو ژهیسطح و مساحت -ج

یی هالا  عنالوان ماالال، نموناله    کنالد، باله   رییال تغ مالاده عمالر   و طالول  فالرآور  توانالد در طالول    یفوق م یکیزیخواص ف

آورنالالد. فهرسالالت  مالالی جالالود سالالطح را بالاله در یمختلفالال  دهالالاکارکر شالالوند،ا    کلوخالاله بیشالالتر تواننالالد یمالال کالاله

  هافراینالد کاله همالراه بالا     کنالد  یمال  فیال هالا را تعر  آن یذاتال   هالا  مشخصاله  ه،یال اول ادهم  باال برا  ها سنجیدنی

                                                 

 - Nanocomposites 

 - Measurands 

 - Flakes 
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 ادهخالواص مختلالف مال    یکلال  طالور  . باله کنالد  یمال  نیالی را تع یواقعال   ایال دن شده، عملکرد محصالوال   انتخاب دیلتو

 ، مهم باشد.هدام  درککارنقش  بسته به ، کاربرد مختلف  ها حوزه در تواند یم

  هالا  صالفحه نانو ه،یگرافن، گرافن دوال  مجزا  ها پرک  ساختار یابی مشخصه  را برا ییها رو  استاندارد نیا

 ایال آ کاله  نیال ا نیالی تع  برا ییها . رو کند یارائه م عیما  ها پراکنه ایشده از پودرها و/ جدا تیگراف گرافن و ذرا 

  بالرا  استاندارد نیرود ا یاگرچه انتظار نمدهد.  یارائه نم ،است شده لیاد تشکمو نیها فقط از ا پراکنه ایپودرها و/

 بالار  یالک  چنالد وقالت  زمالانی یالا    چاله کاله   ایالن در مورد   ا هیتوص چیه ،باشد استفاده یکسان قابل موادهر دسته از 

زمانی، چند  چه ،کند نییدارد که تع یبه کاربر بستگموضو   نیاست. ا نشدهارائه  انجام شود، ها نمونه  ریگ اندازه

 ،یکروسالکوپ یم قالا  یتحق تمالام کند. ماننالد   یرا ط استاندارد نیدر ا یابی مشخصه  رهایکدام مس بار و وقت یک

  الزم است. ،ندهینما بردار  وابسته به نمونه  آمار  ریگ جهیدر نتدقت 

و نحالوه   یالت قطع ها، منالابع عالدم   نهنمو آنالیزو   ساز در مورد نحوه آمادهرا  ییها پروتکل ،ها پیوستاز   امجموعه

 یروبشال  یالکترونال  یکروسالکوپ رامالان، م  یسالنج  یالف ط کار رفته شامل: به  هارو   دهد. یها ارائه م تحلیل داده

(SEM)3یاتم یرو ن یکروسکوپ، م (AFM)2عبور یالکترون یکروسکوپ، م  (TEM)1  و رو BET
 .شود می  5

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 - Scanning Electron Microscopy  
 - Atomic Force Microscopy  
 - Transmission Electron Microscopy 

 - Brunauer-Emmett-Teller 
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گرافن حاصل از پودرها و  :1قسمت  -رافنیابی ساختاری گمشخصه -فناوری نانو

  ها پراکنه

 هدف و دامنۀ کاربرد 1

و  یاله ال گالرافن دو  گرافن،  ساختار خواص یابی همشخص  ها برا رو  توالی تعیینن استاندارد، ین ایهد  از تدو

از  ا  ترهگسال بالا اسالتفاده از   معمالول  طالور   است کاله باله   یعما  هاپراکنهاز پودرها و حاصل گرافن   هاصفحهنانو

شالامل   خالواص این  .شود یمشخص مزیرالیه  یک  رو مجزا  ها پرک  پس از جداساز یر گ اندازه  ها فناور 

آن اسالت.   ویالژه سالطح   مسالاحت هالا و   الیاله  تالراز   همنظمی،  ، سطح بیپرکجانبی اندازه  ها/ضخامت، تعداد الیه

حاصل گرافن  یابی مشخصهبرا  را ها  تحلیل دادهساز  نمونه و  آماده ند، رو شدهگیر  پیشنهاد ها  اندازه پروتکل

 دهد. میارائه  ،ها پراکنهاز پودرها و 

 مراجع الزامی 1

 .اسالت  شالده هالا ارجالا  داده   صور  الزامی باله آن  در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

ها  بعالد  آن بالرا    تجدیالدنظر ها و هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجا  داده شده باشد، رتیدرصو

، همالواره  است شدهها ارجا  داده در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستاین استاندارد الزام

 آور است.لزامها  بعد  برا  این استاندارد اهاصالحیآخرین تجدیدنظر و 

 استفاده از مراجع زیر برا  کاربرد این استاندارد الزامی است:

1-1 اصالطالحا   :3قسالمت   -ناماله  واژه -، فناور  نانو3159 : سال48885-3 شماره ایزو -استاندارد ملی ایران 
 اصلی

1-1 نواشیاءنا :2قسمت  -نامه واژه -، فناور  نانو3159 : سال48885- 2 شماره ایزو -استاندارد ملی ایران 

گالرافن و   :31قسالمت   -ناماله  واژه -، فناور  نانو3159 : سال48885-31 شماره ایزو -استاندارد ملی ایران  1-1
 مرتبط (D ) بعد  دو مواد

 ISO/TS      - :      Nanotechnologies- Vocabulary- Part  : Nano-object 2-4

characterization 

با  یابی نانوشیء،مشخصه :9قسمت  -نامه واژه -نانو  ، فناور3159: سال 48885-9شماره  ایزو -یرانا یاستاندارد مل -یادآوری

 است. شده ینتدو      : -      ISO/TSاستفاده از استاندارد 
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 و تعاریف اصطالحات 1

 شالماره  ایالزو  -ملالی ایالران   ها اسالتاندارد مجموعاله  شالده در   بر اصطالحا  و تعاریف ارائه در این استاندارد، عالوه

                      و اسالالالالالالالتاندارد 3159: سالالالالالالالال48885 -31 ،3159: سالالالالالالالال 48885-2 ،3159سالالالالالالالال  :3-48885

ISO/TS      - :     ، 3.3رود کار میصطالحا  و تعاریف زیر نیز بها.  

1-1  

                                                                                                                                      گررافن 

                                                                                                                             الیره گررافن  

                                                                                                                     الیره  گررافن تر   

 الیه گرافن ی 

graphene 

graphene layer 

single-layer graphene 

monolayer graphene 

 است. شدهزنبور  متصل  ها  کربن که در آن هر اتم به سه اتم همسایه در یک ساختار النه ا  از اتم الیه تک

 .بسیار  از نانواشیاءکربنی است واحد سازنده مهم در ،گرافن -1یادآوری 

 ((FLG الیاله  کمگرافن ( و 1- 1( (LG ) الیه دو گرافن، گاهی برا  متمایزشدن از تاسالیه    گرافن تکاز آنجایی که  -1یادآوری 

 .شودنامیده میLG ) )الیه به اختصار  الیه یا یک (، گرافن تک5 -1)

 شود. ها از هم گسیخته می جا پیوند که درآن باشدا  داشته ها و مرزها  دانه قصتواند ن هایی دارد و می گرافن لبه -1یادآوری 

 ]3159سال  :48885-31ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ،3-2-3-1زیربند  :منبع[

1-1  

 گرافیت

graphite 

ر  مواز  صو است که به (3-1) ها  گرافن الیه)چند شکلی( عنصرکربن، متشکل از   2ها  آلوتروپی یکی از شکل

 .است شده انباشتدامنه رو  هم  بعد ، بلور  و با نظم بلند سهطور   با هم و به

3شناسی شیمی از فرهنگ جامع اصطالح  -1 یادآوری
 IUPAC   است شدهاقتباس. 

 

                                                 

 و /http://www.electropedia.orgهالالا   وبگالالاه در  ISO و IEC اسالالتانداردها  در رفتالاله کالالار بالاله تعالالاریف و اصالالطالحا  -3

http://www.iso.org/obp  است. دسترسقابل 
 - Allotropic 

 - International Union of  Pure and Applied Chemistry 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
http://www.iso.org/obp
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 .وجهی وجهی و لوز شش :متفاو  وجود دارد 3ا  الیه انباشت آرایش دو شکل آلوتروپی دیگر با -1  یادآوری

 ]3159سال  :48885-31ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ،2-2-3-1یربند ز :منبع[

1-1  

 گرافن دوالیه

bilayer graphene 

 LG 

 .است قرارگرفتهکه رو  یکدیگر  ی متمایزانباشت (3-1) الیه گرافنشامل دو  دوبعد  ماده

گالرافن دوالیاله   » ،برا  ماالجداگانه مشخص کرد،  رطو توان آن را به می معلوم باشد، ا  الیه انباشت )طبقه( 2ماهیتاگر  -یادآوری

 .»برنال  با انباشت

 ]تغییریافته -3159سال  :48885-31ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ،9-2-3-1زیربند  :منبع[

1-0  

  الیه کمگرافن 

few-layer graphene 

FLG 

 .است شده انباشترو  یکدیگر که  متمایز (3-1) گرافن  الیهشامل سه تا ده  بعد  دو ماده

 ]3159سال  :48885-31ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ،38-2-3-1زیربند  :منبع[

1-5  

                                                                                                                    نانوصفحه گرافن

 نانوپالکت گرافن

graphene nanoplate 

graphene nanoplatelet 

GNP 

 ( است.3-1) ها  گرافن الیهشامل که  ا  صفحه نانو

 .است  μm388   تا  nm388   ها از حدود دارند و ابعاد جانبی آن nm 1 تا nm 3 ضخامت بین     GNPs  طور معمول به -یادآوری

 ]3159سال  :48885-31ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ،33-2-3-1زیربند  :منبع[

 

 

                                                 

 - Stacking 

 - Registry 
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1-6  

 اندازه جانبی

 پرکاندازه 

lateral size 

flake size 

  .است بعد  دو پرکی مادهابعاد جانبی یک  <ماده دوبعد >

 ازا  نباشالد   اگالر دایالره  ا  معادل یا  با استفاده از قطر دایره طور معمول بهگیر   ا  باشد، این اندازه تقریباً دایره پرکاگر  -یادآوری

 شود. در امتداد و عمود بر بزرگترین سمت انجام می  x، y  گیر طریق اندازه

 ]3159سال  :48885-31ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ،39-2-3-1زیربند  :منبع[

1-7  

 اکسید گرافن

graphene oxide 

GO 

اصالالح   ( که باعالث 2-1) گرافیتبردار  از  وسیله اکسایش و الیه شده به شیمیایی، تهیهشده  اصالح  (3-1) گرافن

3گسترده اکسایشی سطوح پایه
 شود. می 

اسالت   8/2 تقریبا C/Oاتمی ها  طور معمول با نسبت است که به باال  الیه با محتوا  اکسیژن تکیک ماده  اکسید گرافن -یادآوری

 .شود یابی می مشخصه ،که براساس رو  سنتز

 ]3159سال  :48885-31ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ،31-2-3-1منبع: زیربند [

1-8  

 یافته کاهش اکسید  گرافن

reduced graphene oxide  

rGO 

 .است یافته کاهش اکسیژن مقداربا ( 9-1) اکسید  گرافناز  شکلی

/ میکروبالی  هالا   حرارتالی یالا رو    فوتو ،شیمیایی فوتو ،ریزموجها  شیمیایی، حرارتی،  وسیله رو  تواند به این ماده می -1 یادآوری

  ، تولید شود. یافته کاهش اکسید بردار  گرافیت با الیه باکتریایی یا

هالا    برخالی ازگالروه   ، درعمالل هرچنالد  .خواهد بالود  (3-1) گرافن ،محصول    طورکامل کاهش یابد، بهاکسید   گرافن اگر - 1 یادآوری

spعاملی حاو  اکسیژن باقی خواهند ماند و تمالام پیونالدها   
 

spباله پیکربنالد    
 

دهنالده موجالب    کالاهش عوامالل  . گالردد  بالاز نمالی   

 .شود یافته می کاهش اکسید  ها  شیمیایی مختلفی در گرافن بند  ها  گوناگون کربن به اکسیژن و ترکیب نسبت

                                                 

 - Basal  planes 
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 .دنمانند باش ها  کرمختارتوانند مانند صفحا  کوچک و سا شناسی می ها  متعدد ریخت گونه -1 یادآوری

 ]3159سال  :48885-31و شماره ایز -استاندارد ملی ایران ،35-2-3-1منبع: زیربند [

 ها نوشت کوته 0

 ها  زیر کاربرد دارد. نوشت استاندارد کوتهبرا  اهدا  این 

تواند  یم ،شرایطبه  با توجه، است شدهداده اختصاص  »ییکروسکوپم» واژهبه  که ها( نوشت کوته )در انتهایی «M» حر  -یادآوری

 گرفته شود.درنظر نیز  »یکروسکوپم» عنوان بهیکسان طور  به

 گیری های اندازه روش توالی 5

 الیه کمگرافن  ،یهگرافن دوال گرافن، یابی همشخص رو  ینترموثر  الزم برا یر گ اندازه  ها رو  توالی ،بند ینا

 ، گرافن،استاندارد یندر ا دهد. یرا ارائه م (ها تعلیقه) یعما  ها پراکنهاز پودرها و حاصل  یگرافن  ها صفحهو نانو

، هرچنالد محدود هسالتند.   یبا ابعاد جانب ییها پرکشکل  گرافن به  ها صفحهنانوو  الیه کم، گرافن یهال گرافن دو

 LG single-layer graphene الیه گرافن تک 

 D two dimensional  دوبعد 

 LG bilayer graphene گرافن دوالیه 

AFM atomic force microscopy میکروسکوپی نیرو  اتمی 

BET method Brunauer–Emmett–Teller method   روBET تلر( -ایمت-)برونر 

CVD chemical vapour deposition دهی شیمیایی فاز بخار  رسوب 

FLG few-layer graphene  الیه کمگرافن 

FWHM full width at half maximum پهنا در نصف مقدار بیشینه 

GNP 
graphene nanoplate or graphene 

nanoplatelet 
 پولالک( نانو) پالکتونان یا گرافن نانوصفحه

 گرافن

GO graphene oxide  اکسید گرافن 

NMP 
 -methyl- -pyrrolidinone also known as                     
N-methylpyrrolidone 

     عنالالوان کالاله بالالهپیرولیالالدون -2-متیالالل-3

  شود میشناخته  پیرولیدون متیل-اِن

rGO reduced graphene oxide یافته کاهش گرافن اکسید 

SAED  selected area electron diffraction انتخابی ناحیهرونی پرا  الکت 

SEM scanning electron microscopy الکترونی روبشی میکروسکوپی 

TEM transmission electron microscopy  میکروسکوپی الکترونی عبور 
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کاله طبالق    است یهاز ده ال یشضخامت ب  دارا  ها پرکاز  توجهی قابل یرمقاد  وحا طور معمول به نیزها  نمونه

 هستند. رافیتگ  ها پرک، یفتعر

 اسالت،  یتالی گراف یالا گالرافن   یتماه  که نمونه دارا ینرامان و با فرض ا یسنج یفط وسیله به یهاول یپس از بررس

، اسالت  شدهنشان داده  3که در شکل طور همانبنابراین  .مدنظر قرار گیرد  تر یقدقیابی  همشخص شود توصیه می

 به زمان و یمورداستفاده بستگ  ها رو  یا یابی مشخصهاست. رو  پذیر  امکان یمختلفیابی  مشخصه یرها مس

 کاربر دارد. یازموردن  ها سنجیدنیو  دردسترس یزا تجه 

 کیال   به رسالوب رو  ازین آنالیزقبل از  طور معمول به هستند، عیما پراکنه ایپودر  کیاز حاصل ها  پرککه  ییجا از آن -1 یادآوری

 دارند.زیرالیه 
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 .است شدهداده  شرحبه تفضیل  بند آن درگیر   رو  اندازه که کند یاشاره م ییاعداد داخل پرانتز به بندها -یادآوری

 از حاصل گرافن یخواص ساختار یینتع یمورداستفاده برا یریگ دازهان یها روش فرایندو توالی بر  کلی مرور  -1 شکل

یعما پراکنه یا ینمونه پودر ی   

 یالا گالرافن و/   نمونه حاو یاآ کهتعیین کنید  ،است شدهداده شرح  الف یوستو پ 9که در بند  طور همان، ابتدادر 

انجالام   از طریالق  یالت گراف یالا  ها  گرافن هنانوصفح ،الیه کمگرافن  ،یهال گرافن دووجود  یعنی است، یتیگراف ۀادم

 یاله ال یالک  شالکل  ، باله پودرصور   بهنمونه الزم است . شودمشخص  ،رامان یسنج یفبا استفاده از ط یعسر آنالیز

از  ادهمال  الزم اسالت باشد، ابتدا  شده ینتام یعما پراکنهاگر  ین، بنابراباشد شده  داده  رسوبزیرالیه  یک  نازک رو

  است. شدهداده  شرح 2-بند الف ،الفدر پیوست که  طور نهما، جدا شودال حلّ

   

 پودر پراکنه

گرافن/ مادۀ گرافیتی 

 موجود نیست

گرافن/ مادۀ گرافیتی 

 موجود نیست

رامان:   

 (9ید )تای

رامان: 

 (9تایید )
 پایان  

 

 پایان  

 

تشکیل پراکنه 

 (9مایع )

 

BET   
(33) 

گیر  برا  تصمیم

 (4ها )رو 

 

مساحت سطح 

 ویژه

 

 

 

 
 نظمی             سطح بی -  

   هاتعداد الیه -
TEM     

(38) 
SEM 
(5) 

AFM  

  (5 ) 

 

  رامان   

 (5  ) 

 

 یاندازه جانب

 

     اندازه جالانبی  -

 ضخامت -

نظمی سطح بی  -    

 هاتعداد الیه -
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 هالا   رو از  لفیقالی ت یالا  TEM رو  . ازشود استفاده  4بند  در شده مطرح  ها که از کدام رو  بگیرید یمتصم

SEM ،AFM  اسالتفاده   پالرک و ارتباط با ضخامت  پرک یجانب ها اندازه یعتوز یینتع  برا رامان یسنج یفطو

 یالن ا  سالاز  دهآمالا   است. بالرا  یازموردن زیرالیه یک  رو ،شده جداوضوح  به  ها پرکبه مرحله،  ینا  . براکنید

اگالر  است،  شدهداده  یحتوض 9که در بند طور همان، یناست، بنابرا یازن یعما پراکنهیک ، ابتدا به  ها با رسوب نمونه

  هالا  رو طبق  ،نمونهمناسب با  زیرالیه یک رو   بعد گذار  قبل از رسوب باشد، شده یهپودر ته شکل ماده به

 .استبه یک پراکنش در یک حلّال مناسب نیاز  ،است شده شرح داده  پو  ب  ها یوستدر پکه  اجرایی

مطالابق   TEM نالده تالور  نگهدار  یالک  رو را (، نمونه مراجعه شود 38بند به ) TEM رو  درصور  استفاده از

 را نموناله  ،2-بند ب ،بپیوست  مطابقصور   ینا یر، درغکنید آماده،  2-بند پ ،پپیوست در  شده حرطرو  م

 یعِسر یبررس یک برا   نور یکروسکوپ. سپس از مکنیدآماده  یلیکونسزیرالیه  رو  یداکس  د یلیکونس  رو

 درسالتی  باله آن را تالوان   ینمال  ینو بنالابرا  است شده ا  کلوخهاز حد  یشب نمونه یاآ که ینا یینتع منظور به یفیتک

 یناله به ،الیهیرزسطح  بر هدام یکنواخترسوب ایجاد تا زمان  را نمونه  ساز . آمادهکنیدکرد، استفاده  یر گ اندازه

( مراجعه شود ب یوستو پ 5بند به ) رامان یسنج یفطو  SEM ،AFM  ها یر گ از اندازه لفیقیس ت. سپکنید

و  SEM  ،AFMهالا   رو  شالود  یمال توصالیه   .دهیدانجام  (مراجعه شود پپیوست  و 38بند به ) TEMرو   یا

شالده در   ارائه ها  سنجیدنیتا  یردمورداستفاده قرار گ جداگانهصور   و نه به تلفیقیصور   به رامان یسنج یفط

 شوند. یینتع ،3شکل 

 ث یوسالت و پ 33بنالد  باله  ) کنیالد  پالودر اسالتفاده   ویژهسطح مساحت  یینتع  برا BETرو   درصور  لزوم، از

 (.مراجعه شود

الزم انجام شد،   ها یر گ که همه اندازه یهنگام ،است گرفتهموردبحث قرار  ت یوستو پ 32که در بند  طور همان

محاسبه  را الیه کمگرافن   کسر عدد و الیه تک گرافن  ها، کسر عدد پرکاندازه   دامن، پرک یاندازه جانب میانه

صور   به تواند یمکه ها است  پرکتعداد کل  رب الیه کمگرافن  یاکسر تعداد گرافن   ،عدد کسر ،جا ین. در اکنید

 شود. یانب یزدرصد ن

متفاو  باشالد،   ها نمونه شیمیِاست. اگر  یت/گرافالیه کمگرافن دوالیه/گرافن گرافن/ شاملاست که نمونه  ینفرض بر ا -1یادآوری 

 اسالتاندارد  ینچه در ا آنبا مشابه  یرامان یسنج یفط یجنتانمونه  ینباشد، ا شدهدار املگرافن ع یا یداکسگرافن   عنوان ماال دارا به

)امالا ناله تعالداد     یابعالاد و ضالخامت جالانب    AFMو  SEM،  نور یکروسکوپم یابی مشخصه، هرچندکند.  ینم یجاد، اشدهشرح داده 

 مواد اعمال شود. ینا  رو تواند یم هم ها( هنوز یهال

 درنموناله  کاله   یهنگام یتیماده گراف ویژهسطح  مساحت یینتع  برا ا  شده استاندارد یا یرو  کمّ یچحاضر ه حالدر -1 یادآوری

 ارد، وجود ندارد.آن قرار داز حاصل  یا یعما پراکنهشکل 

 رامان یسنج یفبا استفاده از ط یتیگراف هدام یعسر ونآزم 6

تعیالین    بالرا  رامالان  یسالنج  یالف اسالتفاده از ط  با ،شده سوب دادهر  زیرالی یک  رو پودرصور   به را ، نمونهابتدا

تواند اطالعا   یم ونآزم ین. اکنید  آزمون، یرخ یااست  یتیگراف ۀماد یاگرافن و/  حاو ،شده نمونه ارائه یاآکه  این
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ارائاله دهالد. اگالر نموناله در     نیالز  هالا را   پرکابعاد  و ینظم ی، از جمله سطح بادهم  ساختار خواصدر مورد  یفیک

 .کنید آنالیزصور  پودر  به را نمونهسپس و  جدا نهپراکاز را  یعشود، ما می ارائه یعما پراکنه

 یاله پودر ته که درصورتیاست.  یازنازک از پودر موردن یهال یک رامان، یعسر یسنج یفط آنالیز از مرحله ینا  برا

 2-الالف  بنالد  ،الفپیوست به ) دشومحکم  ،چسبنوار   از نمونه رو یتوجه مقدار قابلشود  توصیه می، باشد شده

 .شوند آنالیز زیرالیه  جا ها به پرکفقط  که طور  ( بهدمراجعه شو

 .است شده شرح داده الفپیوست نمونه در  یهو رو  ته یر گ پروتکل اندازه

، یتالی گراف ادهوجود مال  ییدتأ  براشود  توصیه می ،است شده نشان داده  2گرافن در شکل  یفکه در ط طور همان

cmکمتر از  (FWHM) پهنا در نصف مقدار بیشینه)  یزت یک
cm تقریبالاً  G )قلاله(  3پیالک  در (18 -

و  3948  -

2 یکپ یک
 D گاه(پیک عنوان به ی 'G  یمدرنظر گرفته  )تقریباًشود cm

  هالا یالف مالداوم در ط  طور به 2988  -

 G پیکاز   یشترب یا یکبا شد  نزد D  پیک  برا 1یسمتقارن لورنت یدشد پیکاگر شکل  رامان مشاهده شود.

  ا الیاله  کم یگرافن  ها پرک، هرچندباشد.  یهال گرافن تک  تواند حاو یدهد که نمونه م ینشان م نیشود، ا یافت

 D  پیالک ز نشالان دهنالد. اگالر    یال را ن D رامان  پیک یکتوانند  ی، ماست گرفتههم قرار   که رو 5شده بازانباشت

دهنالده   نشالان  شانه برجسالته یک  D  پیکدر  وجود دارد. الیه کم  ها پرکدهد که  ینشان م ینمتقارن نباشد، ا

وجود نداشته باشند،  D و  G  ها پیک( است. اگر یتگراف یعنیگرافن ) یهاز ده ال یشبا ضخامت ب شده یهال هدام

نسالبت  یالک   شود توصیه می هرچند، یستن یتگراف یاگرافن   نمونه حاو یرا، زیستالزم ن یشتر ب یابی مشخصه

انجام  را یر گ یجهنت ینبتوان ا ینکهشود. قبل از ا یجاد( اS/N) مینهس زپ فهرامان به نو یکپ سیگنالاز  مطلوب

تالوان از   یمال  9بردار  داده  ، براS/Nبهبود نسبت  منظور به. شودمراجعه  الف یوستبه پماال  یا جزئ  داد، برا

 .کرد ستفادها ،کوتاه  ها با زمان متعدد  ها روبش گیر  یانگینماز و یا   تر یطوالن  ها زمان

دهالد،   یرا نشان م G و D  ها یکرامان پ یسنج یفباشد، ط وجود داشته یداکس گرافن شده یادار اگر گرافن عامل

cm >تر ) بزرگ یاربس ا  پهنا در نصف مقدار بیشینه یرمقاد Gو  D  ها یکو پ یستن D یک اما لزوماً پ
( از 18 -

 یالین تع  بالرا  تکمیلالی  یمیاییشال  یالابی  همشخصود، ش جا توصیه می یندر ا .گرافن خواهند داشت  حد انتظار برا

اسالت کاله مالاده     یمعنال  ینبه ا میزان این اجزاء، بودنباال اجزاء انجام شود که درصور   یرو سا یژناکس  محتوا

 .است استاندارد یناکاربرد دامنه هد  و از  خارج

 

 

 

                                                 

 - Peak 

 - Secondary D peak  

 - Lorentzian 

 - Restacked 

 - Acquisition  



 1011 سال :)چاپ اول( 11111-1 ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با  یافته کاهش یداکسگرافن، گرافن  ،1(HOPGباال ) یریگ با جهت یرولیتی پ یتگراف رامانِ یفاز ط مثالی -1شکل 

 یداکسو گرافن  [rGO(H)]باالتر  یژناکس یبا محتوا یافته کاهش یداکس، گرافن [rGO(L)] کمتر یژناکس یمحتوا

(GO) 

 سالنجی  یالف طو  AFMرو   با مجزا  ها پرک یر گ اندازه  که بعداً برا هاییفرایندمرحله با  یناشود  توصیه می

اشالتباه   شالوند،  ینموناله اسالتفاده مال    یشترب  ساز ( پس از آمادهستا شدهشرح داده  بپیوست و  5رامان )در بند 

 شود.نگرفته 

 یکاز جالذب الکترواسالتات   یر جلوگهمچنین  و  یمنیو ا یبهداشت یلحرکت پودر به دال جلوگیر  از  نوار چسب برا -1یادآوری 

   .است شده تعین عدسی یو آلودگ یاحتمال

(TGA) سالنجی  گرمالاوزن  لیزاآنال مله گرافن از ج یمیاییش یابی مشخصه -1یادآوری 
 یکالس فوتالوالکترون پرتالو ا   سالنجی  یالف و ط 2

(XPS)
 شرح داده خواهدشد. تفصیل به ،دوین استت دستدر استاندارد  یندر زمان انتشار اکه   دیگر ISO استاندارد یکدر  3

اسالتفاده شالود.    یتالی گراف مالاده وجالود   یالین تع  توانالد بالرا   یمال  (XRD) یکالس ا پرتالو  مانند پالرا   یگر د  ها رو  -1یادآوری 

  هالا  پالرک  یالق دق آنالیز  رامان برا سنجی یفط یراز شود، یاستفاده م یعسر ییدمرحله تأ یکعنوان  به جا ینرامان در ا سنجی یفط

  (.شودمراجعه  5است )به بند  یازموردن یزن مجزا

                                                 

 - Highly Oriented Pyrolytic Graphite 

 - Thermogravimetric   
 - X-ray Photoelectron Spectroscopy 

  :راهنما

X جایی رامان،  جابهcm-  

Y دلخواه  اهیکاشده، شد  نرمال                                                                                                                                                  

 گرافن   3
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 مایع پراکنهسازی  آماده 7

 کلیات 7-1

 جدا زیرالیه یک  که روآماده شوند   ا گونه ها به پرکنمونه،  تر یقو دق یشترب یابی مشخصه  براشود  توصیه می

بالا    بعالد  یالابی  تا مراحل مشخصه شود امکان فراهم می نیا ،است شدهنشان داده  3که در شکل  طور همان .شوند

 زیرالیه  رو یداکس  د یلیکونس ا  از رامان با نمونه یسنج یفطو  SEM ،AFM ها  رو  از لفیقیتاستفاده از 

، ابتالدا  زیرالیه یک رو ها  پرک ساز  آماده  انجام شود. برا TEM تور   رو با نمونه TEM رو  یا یلیکونیس

ال مناسالب  حلّال  یکدر  شبه پراکن یازشود، ن یهصور  پودر تهاگر ماده به یناست، بنابرا یازن یعما پراکنه یک هب

 دارد.

 غلظت مناسببا  پراکنه یساز آماده 7-1

1-1-7 های پودری نمونه 

ال از مناسب بودن حلّ شود توصیه می .یددست آ هب mg/ml 3/8 یباًتا غلظت تقر کنیدال پخش حلّ یکدر  را رپود

ال مختلف وجود دارد حلّ  شود. تعداد یینصور  وجود، تع در ماده،شدن  یننش تهو سرعت  یزانمشاهده م یقطر

هالا بالا    پرکدهد  یمامکان کند و  یم دهر را پراکنکه پود کنیداستفاده  یالها استفاده کرد. از حلّ توان از آن یکه م

 .است شده ارائه 1ال در شکل سه حلّ یتاولو یبسطح مشخص شوند. ترت  مانده ناخواسته رو یباق کمینه

  

 

 

 

 

 

 .است شده ال مورداستفاده مشخصحلّ یتاولو یبترت -یادآوری

 پراکنه ی  یجادا یبرا دارگردشیونم -1شکل 

 هیدد قرار  ا یشهش  بطر یا یالو یکدر  را و پودر یع. ماشودپخش شده  زدایی یونآب  در رپود کنید یابتدا سع

بالا   kHz 58 اتال  kHz 18بالا فرکالانس    یالز  روم 3فراصو در حمام دقیقه  38حداکار تا را  پراکنه. زده شود و هم

                                                 

 - Ultrasonic   

آب -3

 شدهزدایییون

ایزوپروپیل  -2

 الکل

  -متیل-اِن -1

 پیرولیدون-2
(NMP) 

 پودر

 

 پراکنه
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، از  در خالواص سالاختار   تیییراتغ عثتواند با یتر م یطوالن 2صو با  ساز  آماده زمان .کنید 3ساز  آماده ،صو 

را  پراکنه .شود (یه)کاهش ضخامت/تعداد ال یشترب  بردار یه( و الی)کاهش اندازه جانب یهصفحه پا یدگیجمله بر

بالا  را  اجرایی رخ داد، رو  سرعت بهرخ داد و  نشینی ته توجهی قابل. اگر مقدار کنیدمشاهده  یقهدر مد  چند دق

  .کنید ارتکر یگرال دحلّ یکاستفاده از 

ال بالا اسالتفاده از همالان    حلّ عنوان به یزوپروپانولاز ا شود توصیه میرا پراکنده نکند،  ادهم ،شده زدایی یوناگر آب 

ال حلّال  عنوان به پیرولیدون متیل-اِن ازشود  توصیه می ،نکند ایجاد پراکنه نیز یزوپروپانولا اگر .شودرو  استفاده 

                   جالالالو  بالالالاال ه،  نقطالالالهرچنالالالدشالالالود.  یپخالالالش مالالال آن در یخالالالوب گالالالرافن بالالاله یالالالراز ،اسالالالتفاده شالالالود

 بگذارد. یرال تأثحلّ ۀماند یشکل باقبه  یابی مشخصه یجتواند بر نتا یم ،(C° 281) پیرولیدون متیل-اِن 

 است. ارائه شده یلتفص به پو  ب  ها پیوستدر  یژهو و به 38و  5  در بندها زیرالیه یک رو  ادهرسوب م

عامالل   یالک شالوند کاله    یپراکنالده مال   شالده  زدایالی  یالون در آب  یدرصالورت  فقالط گالرافن    ها پرکعمول، طور م به

 ضرور  است، هرچندوجود داشته باشد.  یدتول فراینداز  یعنوان بخش ، بهفعال سطح ماده یککننده، مانند  یتتاب

بگالذارد،   یرمواد تأث  بعد یر گ هنمونه و انداز یطتواند بر شرا یها م فعال سطحتوجه از  که استفاده قابل شودتوجه 

 .شودمراجعه  2-بند ب ،بپیوست   ها به ماال

 ینشود و بنابرا پرک یدگیتواند باعث بر یم ادهکردن م پراکنده  برا فراصو فرایند  از یتوجه قابلاستفاده مقدار 

طالور   باله )نوسالان  دامنه د شو توصیه میگذارد.  یم یرتأث ،نمونه  دست آمده برا به  ساختار یابی مشخصه یجبر نتا

 درحالد هالا   پالرک پراکنالده کالردن    ا بالر  فراصالو  فراینالد  زمالان   شالود( و مالد    یمال  یالان تالوان ب  عنوان به معمول

 یالر  گ انالدازه ایالن موضالو ،    یبررس  براتوان  می ،دهد رخ  یدگیبر پرک اگر درشود.  نگه داشته ،یازموردن کمینه

 یطشالرا  ،و درصالور  لالزوم   یساله مقارا  فراینالد فراصالو   زمالان   و مد نوسان از دامنه  یتابع عنوان به پرکاندازه 

 .کرد ساز  ینهبه را ساز  با صو  آماده

 پراکناله  یتو وضالع  فالرآور  دهد و به  یارائه م پراکنه  قابلیت یفدر مورد تعر یکل ییراهنما       ISO/TS استاندارد -یادآوری

 پردازد. یدست آمده م به یینها

1-1-7 پراکنهی   در موجود یقبل های نمونه  

حالدود   درال با استفاده از همالان حلّال   نمونه ینا شود توصیه میباشد،  شده تهیه پراکنه صور  به از قبل اگر نمونه

mg/ml 3/8بالا   سالاز   یالق رق شود توصیه می باشد،فعال  سطحماده  آب/ یبترک یکال ، اگر حلّهرچندشود.  یقرق

 انجام شود. فعال سطحه میزان مادکاهش   برا شده، زدایی یوناستفاده از آب 

 یالد تول  غلظت برا ین. اباشد تقریبیساز   یقرق است تانیاز  نباشد،شده  شناخته ،شده تهیه پراکنهکه غلظت   در موارد -یادآوری

  .شود میانتخاب  زیرالیه رو  مجزا  ها پرکپراکنده در محلول و   ها پرک

                                                 

 - Sonicate 

 - Sonication   
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 ها تعین روش 8

 یین. تعامکان دارد یابی مشخصه یردو مس یق،دق یابی مشخصه  برا ،تاس شدهنشان داده  3در شکل  که طور همان

 از یالا ( مراجعه شود بپیوست و  5رامان )به بند  سنجی طیف و SEM ،AFM لفیقیت  ها یر گ اندازه یاآ که ینا

TEM  رو  ،  پالودر   ها نمونه ا (. برمراجعه شود پپیوست و  38بند به ) شوداستفادهBET   یالین تع  بالرا 

 هر کدام از .استفاده شود تواند  یم ،است شدهشرح داده  ثپیوست و  33در بند که طور همان، ویژهسطح  تمساح

 .دارد یبستگکاربر  موردنیاز  ها سنجیدنیموجود و  یزا تجه ،به زمان ،شود یاستفاده م یی کهها رو  یارو  

هالا   نموناله  بایالد ابتدا  ،ییکروسکوپم  ها  هر کدام از رو  برا ،است شدهدقیق شرح داده  ،9در بند  کهطور همان

 2-پ بنالد  ،پپیوسالت   یا 2-ب دبن ،بپیوست  در که مناسب زیرالیه رو شوند و سپس  آماده پراکنه صور  به

 د.نشو رسوب دادهاست،  گرفتهموردبحث قرار 

 جیسرن  فیر و ط SEM ،AFM ی،نرور  یکروسکوپیمروش  با استفاده از یساختار یابی مشخصه 9

 رامان 

و  نظمالی  بالی ، سالطح  وابسته پرکضخامت  ی،جانب پرکابعاد  یینتع  ها را برا یر گ اندازه توالی یا بند جزئ ینا

 ایالن  دهالد. از  یم ارائه رامان سنجی طیف و SEM ،AFM ها  رو  از لفیقیگرافن با استفاده از ت  ها یهتعداد ال

  .کنیداستفاده است،  ارائه شده 5در شکل  به ترتیبی که ها رو 
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ها و  هیها، تعداد ال پرک ضخامت ،یابعاد جانب محدوده نییتع یبرا یریگ میتصم فرایندو  انینمودار جر -0شکل       

ینظم یسطح ب  

  سالاز  آمالاده  یبررسال   . براردیمناسب قرار گ الیه زیر  رو شده و هیته عیما پراکنهابتدا نمونه از شود  توصیه می

نمونه  کیکه  یهنگام ،است شدهداده  حیتوض 5در شکل  که طور همان. شوداستفاده   نور کروسکوپیاز م نمونه

 جینتالا  آنالالیز نموناله و   یالابی  همشخصال   رامالان بالرا   یسالنج  فیو ط SEM ،AFM ها  رو از  ،شد دیمناسب تول

 .کنیداستفاده  ها سنجیدنی شده از استخراج

 است. ارائه شده ب وستیها در پ تحلیل دادهو   ریگ اندازه  اه نمونه، پروتکل  ساز آماده  ها رو 

و  AFM  هالا   ریال گ انالدازه   بالرا  متفالاوتی   ها پرکو از  شود یانجام م یمتفاوت زیرالیه  رو SEM  ها  ریگ اندازه -1یادآوری 

 .شود یرامان استفاده م یسنج فیط

  سالاز  آمالاده  ،یشکل نانوذرا  از جملاله اصالول کلال    عیاندازه و توز  ریگ اندازه  برا ییراهنما       ISOاستاندارد  -1یادآوری 

 دهد. یرا ارائه م  و داده هذرآنالیز  ر،یتصو بردار  داده، SEM رو  کیفیتنمونه، 

 TEM با استفاده از یساختار یابی مشخصه 11

نازک در  یلکتروننمونه شفا  ا کیها از  از الکترون  پرانرژ باریکه کی (TEM)  عبور یالکترون کروسکوپیم در

 شود. یباال عبور داده م خأل طیمح کی

 ساز  نمونهآماده 

 درصور  نیاز تکرار شود

 -میکروسکوپی نور 

 بررسی نمونه

SEM 

AFM 

 رامان

 یعما پراکنه

 سطح جانبی

سطح جانبی              -      

 ضخامت -

     نظمی  بی سطح -   

 هاالیه عدادت -
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 قیال هالا از طر  هیال تراز  هم نیها و همچن پرکها در  هیو تعداد ال یاندازه جانب نییتع  توان برا یرا م TEM رو 

(SAED) یانتخاب ناحیه یشبکه و پرا  الکترون 3توان تفکیکبا   ربرداری، تصوTEM  ربرداریتصو پرا  تباین
2
 

  هالا  پالرک   کاله بالرا   شالود  توجاله اسالت.   یابیدسالت  قابالل  TEM جدیالد   هالا  دسالتگاه  بیشتراده کرد که با استف

( Cl و H، C، O، Si، Na) طیاز محال ناشالی   متالداول   ها ودگیو آل فعال سطحمواد وجود  ع،یفاز ما ۀشد  بردار هیال

 کند. جادیمشکل ا  ربرداریدر تصو تواند یم

استاندارد ملالی ایالران شالماره    از  هذر آنالیزو  دستگاه میدر مورد تنظ دیا  مفاطالع  کاربران براشود  می  توصیه

 استفاده کنند. ]1[ 3155: سال 22451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیال ترازی همها و  هیتعداد ال ،یاندازه جانب نییتع یبرا TEM یبرا نمودارگردشی -5شکل 

 9 مطالابق شالکل   یاتیال عملاز  بیترت به مختلف، ها   رکپ  یال تراز  همو  ها هیتعداد ال ،یاندازه جانب نییتع  برا

 زی. قبل از آنالال رسوب داده شوند پراکنه کیمناسب از  TEM تور  کی  ها رو پرکشود  توصیه می. پیرو  شود

شالود.   دهها اسالتفا  پرک تینمونه و موقع  ساز آماده یبررس  برا  نور کروسکوپیاز مشود  توصیه می، TEMدر 

 شوند. آنالیز ازیموردن  ها  سنجیدنی نییتع  ها برا دادهشود  میتوصیه ، TEMپس از 

 است. ارائه شده لیبه تفص پ وستیها در پ تحلیل دادهو رو    ریگ نمونه، پروتکل اندازه  ساز رو  آماده

                                                 

 - Resolution 

 - Selected Area Electron Diffraction 

  پراکنه مایع

 -میکروسکوپی نور 

 بررسی نمونه

TEM 

 ساز  نمونهآماده

 درصور  نیاز تکرار شود

 پراکنه مایع

                 یاندازه جانب

                   ها یهال تعداد

 هیتراز ال
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 BETبا استفاده از روش  سطحمساحت  یینتع 11

شده  جذببرمقدار گاز  یر گ را با اندازه پراکنده  پودرها یژهو سطحمساحت کل  تلر( -مت یا -ربرون)BET  رو 

 دما  ها  هم جذببر یرتفس  برا مت و تلریبرونر، اتوسط  شده ارائهاز مدل  رو  ینادر کند.  یم یینتع یزیکیف

 .کنیداستفاده   نمونه پودر یک یژهسطح ومساحت  یینتع  برا BET. از رو  شود یگاز استفاده م

 .است ارائه شده یلتفص به ث یوستها در پ تحلیل داده اجرایی رو  و یر گ نمونه، پروتکل اندازه یهرو  ته

 یگرافن و محاسبه کسر عدد یاندازه جانب 11

، کسالر  پالرک   هالا  محدوده اندازه ،پرکی جانباندازه  انهیم .آنالیز شود ابعاد  یابی مشخصهشده از   دیتول  ها داده

  هالا  گیالر   انالدازه  نیال انجام ا  برا ها رو   که کدام شود  محاسبه و گزار الیه کمگرافن و  الیه تکگرافن   عدد

 .است شده ارائه ت وستیها در پ داده نیمحاسبه ا  برا ی. روششونداستفاده 
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 پیوست الف

 دهنده( )آگاهی

 رامان یسنج فیبا استفاده از ط یتیگرافاده م یبرا عیسر ونآزم

 کلیات 1 -الف

وجالود   دییال تأ  بالرا  عیسالر  ونآزمال   را بالرا   ریگ نمونه و پروتکل اندازه  ساز آماده یمراحل احتمال پیوست نیا

 .دهد یرامان شرح م یسنج فیبا استفاده از ط تیگراف ایگرافن و/  ها صفحهنانو ه،یگرافن، گرافن دوال

 سازی نمونه آماده 1 -الف

 عیما پراکنهنمونه از  یساز آماده 1 -1 -الف

از  ،مانالد  مالی  یغشالا بالاق    کالوچکتر رو   هالا  پرکاکار که  از این نانیاطمبرا  ، ألخ ونیلتراسیف تیدر ک -الف

 .کنیداستفاده  μm 2/8 کمتر ازبا اندازه منافذ  ییغشا 

 باشد.   داشتهسازگار پراکنه  ال مورداستفاده برابا حلّ غشا هدامنیاز است  -1 

               ای زوپروپانولیآب، ا گرافن مانند متداول  ها الحلّ  برا  سلولز ای نایآلوم  غشاهاشود  توصیه می -1 

 استفاده شوند. پیرولیدون متیل-ناِ  

 شود. کاربرده به ~mbar 388فشار  ،خأل ونیلتراسیمرحله ف  براشود  توصیه می -ب

 3سالتا یاخود حالالت  ایال  رو  پایاله گالرافن   فیلم کی عنوان به لتریف رو را شده  خشک ماده ،فرایند انیدر پا -پ

 .کنید  آور جمع 

 طالی در   رامالان قالو    سالیگنال  کیال باشالد تالا    μm 3حالداقل  شالده   دیال تول لمیضخامت فال  شود توصیه می 

  کاله  یلمال یف هیال ته  بالرا  یکاف پراکنهمقدار  ای یکاف  باال غلظت نیشود و بنابرا فراهم  بعد  ریگ اندازه 

 است. ازیموردن ،باشد بررسی قابل        

 یلمضالخامت فال   درسالت  یالر  گ به اندازه یاز ن ،انجام شود 1-بند الف یزِباال نباشد تا آنال یده به اندازه کافما سیگنالاگر  -یادآوری

 .یستن یمضخ یبه اندازه کاف یلمف بنایراین ،یستن

 یپودر شکلنمونه از  یساز آماده 1 -1 -لفا

انجالام شالود و    یسالک رب مناسال  یالابی ارزشالود   توصالیه مالی   یاء،از نانواشال   نمونه پالودر  بررسی یکقبل از  -الف

 کار گرفته شود. به یمنیا ها فرایندو   حفاظت فرد یزا تجه یاز،موردن یمهندس  ها کنترل

  .دهیدتمیز میکروسکوپ قرار  المرو  یک  را طرفه نوار چسب دو -ب

                                                 

 - Free-standing 
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 یتا از چسبندگ کنیدفشرده  یکاردک به آرام یکو با  رسوب دهیدنوار چسب   رورا از پودر  یمقدار کم -پ

 یر و جلالوگ  یمنیو ا یبهداشت یلاز حرکت پودر به دال یر جلوگ  برا ،حاصل شود. نوار چسب یناناطم

 نیتعیال  ،یعدسال  یآلالودگ  یجاله و در نت یکروسالکوپ م یپالودر باله عدسال    یاحتمال یکیجذب الکترواستاتاز 

ماال باال، وسالط   نعنوا به) پیمانه از بیش از یک قسمت توان میماده را  ،برا  ارزیابی یکنواختی .است شده

   تکسریع است، یک نمونآنالیز که این مرحله برا   هرچندکرد.  ساز  و آماده آور  جمع ظر (و پایین 

 است. کافی

 بالالا  یمنایالالرو غ یاضالالاف ادهمالالشالالود  توصالالیه مالالینالالوار چسالالب محکالالم شالالد،    رو ادهکالاله مالال یهنگالالام -ت

از  یر جلالالوگ  بالالرا شالالود توصالالیه مالالیشالالود.  حالالذ  یکروسالالکوپم یداسالالال رو   زدن عمالالود ضالالربه

ماالالال در شالالکل  یالالک. شالالود  آور مرطالالوب جمالالع  دسالالتمال کاغالالذ  رو ادهبرخاسالالتن گردوغبالالار، مالال

نشالان داده   3-الالف در شالکل   و داده شالد  یحتوضال  االدر بال  کاله  طالور  همالان . اسالت  شالده نشالان داده   3-الف

ر شالود. اگال   داده رسالوب رامالان    قالو  سالیگنال  یالک  ایجالاد   بالرا  یکالاف  هدامال  شالود  توصیه می ،است شده

 .شودداده رسوب  یشتر ب ادهم شود توصیه میمشاهده شد،  یرالیهاز ز یسیگنال

 

 

 

 

 

 نوار چسب  یرو شده داده رسوبگرافن  یعکس پودر حاو -1-شکل الف

 است.قرص  یکشکل پودر به  نکردرده نمونه، فش  ساز آماده  برا یگزینرو  جا یک -یادآوری

 روش 1 -الف

برابالر   388 یا برابر 98 یئیش یعدسبا  یحاًترج 3یپراکندگ پسهندسه  یکن در راما سنجی یفط شود توصیه می

(99/ 8NA ≥)
 یبرهکاربر کالال  رو  ینبا استفاده از بهتر ها  یرگ قبل از اندازه سامانه شود توصیه میانجام شود.  2

    یالا  nm912  طالور معمالول   باله سالبز )  یالا ( nm911  طالور معمالول   باله قرمز ) یکتحر یزراز ل شودتوصیه میشود. 

nm  935در  یالک، تحر یالزر شالده بسالته باله طالول مالوج ل     مشاهده  ها یکاز پ یبرخ ها  یت( استفاده شود. موقع

 خواهد بود. یمتفاوت یفیط  ها یتموقع

                                                 

 - Backscattering 

 - Numerical aperture  
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D (cm]باند  به آن انتخاب شود که خطوط رامان مربوط  طور یفیمحدوده طشود  توصیه می
 G ، باند(~3198 -

(cm
D (cm ، باند (~3948 -

cm ماالال از  عنالوان  باله شالود،   را شالامل   مرتبط  هاپهنا[ و (~2988 -
    تالا  3288  -

cm
  .باشد 1888  -

کاله   کنیالد  میتنظال   ا گوناله  باله را  Z یکانون تیموقع ، نور کروسکوپیبا کمک م  ریگ محل اندازه نییپس از تع

بالا   mW 3 کمتالر از  فالرود   زریال را با تالوان ل تک رامان  یسنج فیط  ریگ اندازه کیباشد.  کانونسطح پودر در 

 نیال ادر شالود   توصیه می. شودکمینه به نمونه  بیتا آس ددهینمونه انجام  رو  3تجمعو دو  s 38تا  s 9 ینورده

صالور ،   نیال ا ریال . درغشالود  هادد قرار ،38 حداقل (S/N) نهیزم پس فهرامان به نو کینسبت شد  پ سنجی، طیف

 استفاده کرد. ،S/Nنسبت  شیافزا  برا  تر یطوالن  ریگ از زمان اندازه توان یم

تشخیص در نمونه  یموضع را ییمختلف نمونه انجام شود تا تغ هیحداقل از سه ناح ها  ریگ اندازهشود  توصیه می

 .است ههانبوبه شکل  طورکلی ماده به رایز ،شود داده

cm کمتالر از ) زیال ت G کیپ کی ت،یگراف ایوجود گرافن و/ دییتا  براشود  توصیه می
پهنالا در نصالف مقالدار     18 -

cm( بیشینه
D، cm  کیپ کیو ~3948 -

شالکل   کیال رامان مشاهده شود. اگالر  طیف طور مداوم در  به ~2988 -

 هدهد ک ینشان م نیشود، ا افتی G پیکاز  شتریب ای کیبا شد  نزد D  پیک  برا شدیدمتقارن  یلورنتس پیک

رامان را  D  کیپ کی توانند یم شده بازانباشت  یال کمرافن گ  ها پرک، هرچنداست.  هیال گرافن تک  نمونه حاو

 D  پیالک در  2شانه برجسته کیوجود دارد.  هیال نیدهد که چند ینشان م ،متقارن نباشد پیکفراهم کنند. اگر 

وجالود   D  و G  هالا  کیال ( است. اگر پتیگراف یعنیگرافن ) هیاز ده ال شیبا ضخامت ب  ا هیال مادهدهنده  نشان

توصالیه  ، هرچنالد  سالت، ین تیگراف ایگرافن   نمونه حاو رایز ست،ین شتریب یابی مشخصهبه   ازیباشند، ن نداشته

 شود. جادیا ،یکاف S/Nنسبت   ریگ جهینت نیقبل از ا شود می

یالک   طور معمالول  به زین یتیگراف ادهم  حاو  پودرها  ریگ اندازه ،است شدهنشان داده  2که در شکل  طور همان

cm یباًتقررا  D پیک
 نیکنالد و همچنال   یرا فعالال مال   Dکه نالوار   یپرک  ها لبه دلیل بهکه دهد ینشان م 3198  -

هالا   پالرک  یبالا انالدازه جالانب    G ((ID/IGپیالک  نسبت به  D پیکنسبت شد   نیبرابنا .است  هیصفحه پا   ها نقص

دهالد. نسالبت    ینشان مال  کوچکتر را یبا ابعاد جانب ییها پرک ،نسبت بزرگتریک با  طور معمول که بهمرتبط است 

ID/IG  مطالابق   شالوند،  یاسالتفاده مال   پالس   از ایالن که   بعد یابی مشخصه  ها رو  جیو با نتا کنید  ریگ اندازهرا

 .کنید سهیمقا ،3شده در شکل  نشان داده گردشینمودار

امالا لزومالاً    دهالد،  یرا نشان م Gو  D  ها کیپ ،رامان یسنج فیباشد، ط وجود داشته دیاکسگرافن  ای دار عاملاگر گرافن  -یادآوری

cm >)  تالر  بزرگ اریبس  پهنا در نصف مقدار بیشین ریمقاد Gو  D  ها کیو پ ستین D  کیپ
  بالرا ، ( از حالد انتظالار دارنالد   18 -

شالود   یمال  هیتوص نیباشند، بنابرا ها را داشته  کیپ نیتوانند ا یم زین یمواد کربن ریسا هرچند،. شود[ مراجعه 9[ و ]9ماال به مراجع ]

 .طور جداگانه انجام شود به ییایمیش یابی مشخصهکه 

 

                                                 

 - Accumulation 

 - Prominent shoulder 
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 پیوست ب

دهنده( )آگاهی  

 رامان یسنج فیو ط  SEM،AFM با استفاده از یساختار یابی مشخصهپروتکل 

 کلیات 1-ب

 انالدازه  ،SEMبا اسالتفاده از   پرک یجانباندازه  نییتع  را برا  ریگ اندازه  ها از پروتکل  ا مجموعه وستیپ نیا

رامان شرح  یسنج فیبا استفاده از ط ها هیو تعداد ال ینظم یو سطح ب AFMبا استفاده از ضخامت  و پرکانبی ج

تا  1-ب بندها در  که طور همان ،آنالیزاز  پیش 2-بند ب ا ینمونه طبق جزئ  ساز آمادهشود  توصیه می. دهد یم

 ، انجام شود.است شدهشرح داده  9-ب

 سازی نمونه آماده  1-ب

 رامان یسنج فیو ط SEM ،AFM یبرا چکانی قطرهروش  1-1-ب

 ایال  SEM ،AFM ، نالور  کروسالکوپ یبا استفاده از م پرک ینچند  برا پرکابعاد   ریگ کردن اندازه فراهم  برا

 زیرالیاله  کیو  SEM  برا زیرالیه کی، زیرالیهدو نو   رو  شده آماده پراکنه شود توصیه میرامان،  یسنج فیط

 .داده شود رسوبرامان  یسنج فیطو  AFM  برا

توصیه  استفاده شود. زیرالیه عنوان بهنازک  خالص دیاکس کیبا  یکونیلیس فریو کی، SEM  براشود  توصیه می

بالا    ربرداریدر هنگالام تصالو  و  شود حاصل نانیخوب اطم یینازک باشد تا از رسانا یبه اندازه کاف دیاکس شود می

 فالر یو کیال رامالان،   یسالنج  فیال و ط AFM  بالرا  شود توصیه می .کند  ریوگجل ،شارژ شدناز  SEMاستفاده از 

 3تبالاین اسالتفاده شالود تالا     nm 9 ± 58 ایال  nm 9 ± 188 با ضخامت دیاکس  د کونیلیس هیال کیبا  یکونیلیس

 .بیشینه شود هیرالیها و ز پرک نیب  نور

جدا  یکدیگرها از  از آن یتوجه بخش قابلکه  شوندداده رسوب طور  ها  پرکهر سه رو ،   براشود  توصیه می

باله   μm  3اًیبشود که با فاصله تقر یزآنال یدرصورت فقط پرک یکرامان،  سنجی یفط  براشود  توصیه میشوند. 

 باریکه وسیله بهزمان  یکدر  پرک یک از یشب آنالیزاز  یر جلوگ  برارو   ینشده باشد. ا جدا یگر وضوح از د

 است.  نور

 است. یربه شرح ز  ارگذ رسوب اجرایی رو 

 .کنیدآماده  یدارپا پراکنه یک ،است شدهداده  یحتوض 9در بند  که طور همان -الف

  .کنید یزتم را یرالیهزشود  توصیه می ،است شدهداده  یحتوض ث یوستدر پ که طور همان -ب

 را مورداستفاده الاز نقطه جو  حلّ یشترب  دماو  دهیدصفحه دا  قرار  یک  رورا شده  یزتم  زیرالی -پ

                                                 

 - Contrast   
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 .کنیدتنظیم  پراکنه برا  

 یالک در  ینالده نما  نمونال  یالک  سالرعت  باله و سالپس   کنیالد مخلالوط  طورکامالل   باله را  پراکناله  ،دادن با تکالان  -ت

 طالور معمالول   باله ) بریزیالد  یرالیاله ز  رورا قطالره قطالره    پراکناله از  یحجالم کمال   .کنیالد اسالتخراج   پالت  پی

 ازشالالدۀ مناسالالب  هپراکنالالد یالالهال یالالک ودشالال توصالالیه مالالیاسالالت(. سالالپس  یکالالاف μl 388 تالالا μl 38 ینبالال

مراجعاله   2-2-زیربنالد ب )باله   کنیالد  یبررسال   نالور  یکروسالکوپ م یالر بمانالد. ز  یسالطح بالاق    ها رو پرک

توصالیه   ،صالور   ایالن  درغیالر . یالر خ یالا اسالت   مناسالب  آنالالیز   نموناله بالرا   یالا کاله آ  مشخص کنید  و( شود

  هالالا الحلّالال یالالاو/ پراکنالاله مختلالالف  هالالا حجالالم یالالاهالالا و/ نمونالاله بالالا غلظالالت  سالالاز آمالالاده فراینالالد شالالود مالالی

 است.  شده داده نشان 3-بدر شکل  مناسبنمونه  یکاز  ماالیمختلف تکرار شود. 

 منظالور   باله  C 58°  بالا دمالا   خالأل  کالن  خشالک در  یشترب یاساعت  2نمونه به مد  سپس  شود توصیه می -ث

 د.بمان یباق فعال سطحماده  یاال و/حلّ ۀیماندباق کاهش 

 

رسوب   یتیگراف یها پرکو  الیه کمگرافن  /الیه/ گرافن دوالیه گرافن ت از  ینور یوسکوپیکرم یرتصو -1-بشکل 

 ۀنمون ی از  مثالی برای ارائه ،یلیکونیس یفرو یرو ،یداکس ید یلیکوناز س nm 91 یمضخ یهال ی  رویشده  داده

 شده خوبی آماده به

 SEM  برا متداولرو   یک ،SEM یربردار قبل از تصو ،نمونهسطح  رو طال(  طور معمول بهرسانا )  یال یکرسوب  -یادآوری

 یالابی ارز توانالد  یم  گذار نو  رسوب ینا شوند، یم بردار  یرکه تصو ییها پرکاندازه کوچک  دلیل به، هرچندنارسانا است.   ها نمونه

 جالا  یالن اسالتفاده از روکالش طالال در ا    ینابرارسانا مختل کند. بن مادهاز  تر یمضخ یا شابهم یهال یکگرافن را با رسوب   ها پرکابعاد 

 شود. ینم یهتوص

 نوری یمیکروسکوپ 1-1-ب

مناسب  ییبا بزرگنما  نور ییکروسکوپاز م یشتر،ب آنالیز  شده برا ناسب بودن نمونه آمادهو م یعسر یابیارز  برا

 ها تا حد پرک شود توصیه می، کرد یر گ را اندازه ها پرکو ضخامت  یبتوان اندازه جانب که ینا  . براکنید استفاده
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  هالا  یالر  گ انالدازه  د تالا نده یم امکان موارد ینباشند. ا وانحال تا حد ممکن فرا یندرع و شوند جدا هم از امکان

SEM  وAFM برا ،دست آمده به یرشود که مقاد میحاصل  یناناطم ینانجام شوند و همچن یشتر با سرعت ب  

 ها هستند. کپر یرسا مشارکتو بدون  مجزا  ها پرک

نشالان   3-بدر شالکل   یلیکونسال  زیرالیاله   رو یداکس  د یلیکونس رو شده  داده رسوب  ها پرکاز  ییها ماال

 گی ازدگسالتر  ینبالا چنال  از سالطح   نالواحی  یاشده  جدا  ها پرکاز  یفراوان گستردگیها  نمونه ین. ااست شدهداده 

کالرد.   مشالخص   نالور  یوپیکروسالک اسالتفاده از م بالا   یراحتال  باله هالا را   آن تالوان  یکه م دهند یها را نشان م پرک

  نالور  ییکروسکوپم آنالیز یدر ط تا دقت شود شود توصیه می، است شدهنشان داده  2-بدر شکل  که طور همان

ماننالد   گالذارد،  یم یرتأث  نور تباینکه بر  یگر د مادهبا  یسهها در مقا پرکحاصل شود که محل وجود  یناناطم

  است. تشخیص قابل شود، یم زیرالیهدر رنگ  ییرتغال که باعث حلّ مانده یباق

 

 

 

 

 

 

 

 یلیکونسۀ زیرالی یرو ،یداکس ید یلیکونس ی مانده  یاز باق ینور ییکروسکوپم یرتصو ی از  مثالی -1-بشکل 

 مختلف  یرنگ نواحی با شده دادهنشان  ،ها پرکاز  یعما پراکنه پس از رسوب

 ،یسالت اسالتفاده ن  قابالل  ادهمال  کلالوخگی  یلدل به  ساز که پس از آماده  ا نمونهاز   نور یرتصویک  1-بدر شکل 

کالاهش   یالاد  را تا حد ز یابی مشخصه یزان، ممناسب کم ۀادموجود با  زیرالیه یکعالوه،  ه. باست شدهنشان داده 

طح در سال  ادهم یکل یعتوز یینتع  برا شود توصیه می. شوداز آن اجتناب  شود توصیه می به این دلیل و دهد یم

نشالده   یهطور مناسب ته مختلف استفاده شود. اگر نمونه به  ها ییمختلف با بزرگنما یئیش  ها عدسیاز  زیرالیه

  هالا  نموناله بالا غلظالت     سالاز  آماده فرایند شود توصیه میاز حد،  یشال بحلّ یماندهباق یلدل ماال، به  باشد، برا

 1 شالکل در  وشالده   داده یحتوضال  3-2-زیربنالد ب و  9د در بن که طور همانمختلف،   ها الحلّ یا/و پراکنهمختلف 

 تکرار شود.  ،است شدهنشان داده 

 یکاله باله انالدازه کالاف     یبا ابعاد جانب ییها پرک  ، اگر ماده حاواست شدهنشان داده  3-بدر شکل  که طور همان

از انجالام  بهتالر نموناله قبالل     تشالخیص باشالند،   یصتشالخ  قابالل   نالور  ییکروسالکوپ با استفاده از م و دنباش بزرگ

شالواهد   توانالد  یم ادهاز م  نور یکروسکوپیم یربردار تصو یب،ترت ینا است. به یرپذ امکان SEM  ها یر گ اندازه
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 دلیالل  باله  مجالزا   هالا  پالرک اگالر  طور مشالابه،   ارائه دهد. به SEM  ها داده ییدتأ  را برا پرک یجانباندازه  یفیک

موجالود فالراهم    پالرک  یجالانب   هالا  محدوده انالدازه  یابیارز  امکان را برا ینمشاهده نباشند، ا کوچک بودن قابل

 .کند یم

 

 یرو یداکس ید یلیکونسی   یروشده  آماده یها پرک پراکنهاز  ینور ییکروسکوپم یراز تصو مثالی  -1-بشکل 

  یکلوخگ دلیل به یگر،د های روشاز استفاده با  ،ها پرکابعاد  یینتع یبراغیرقابل استفاده  ،یلیکونیس زیرالیه

که رنالگ تالداخل آن را بالا     اضافه شود  نور یرمس یکشفا  است تا به  یگرافن به اندازه کافاین واقعیت که سبب به  -1یادآوری 

 یرپذ امکان ،یلیکونیس زیرالیه  رو ،یداکس  د یلیکونسیک   رو پرک یکضخامت  ینتخم، دهد توجه به یک ویفر خالی تغییر می

 یتعداد کمال بتوان تا  کند یم یجادا یکاف تباین یزن یهال تک یک ی، حتnm  188یا nm  58یدکسا  د یلیکونس ضخامت  است. برا

 ،اسالت  شالده  پخالش  متر یلیاندازه م به ناحی  یککه در  را یفراوان تر یمضخ  ها پرک یاندر م یکرومترگرافن با اندازه م ها  بلورکاز 

  .تاس شدهداده  یح[ توض9در مرجع ] موضو  ین. اکرد ییشناسا

  خودکالار بالرا    نالور  یکروسالکوپ از رو  م تالوان  یمال  ،μm 3 تالر از  ها همه بزرگ باشند، مالاالً بالزرگ   پرکاگر اندازه  -1یادآوری 

   استفاده کرد. پرکاندازه  یعتوز یینتع یجهگرافن و در نت  ها پرکاز  یربردار تصو

 SEMآنالیز   1-ب

  لیاتک 1-1-ب

  بالرا  SEM رو  در د.کالر و نالانو اسالتفاده    یکالرو م یالاس در مق یاءاشال  اندازه یینتع  برا توان می SEM رو  از

 ها فراینالد هالا پالس از    الکتالرون   آور هالا و جمالع   سطح با الکتالرون  یکاز بمباران سطح  از ساختار یربردار تصو

 یجالانب  تالوان تفکیالک  است کاله    ها نانومتر ده یجانب توان تفکیک  دارا SEMرو  . شود یبرخورد استفاده م

 دارد.  نور ییکروسکوپنسبت به م  ترار باالیبس

 اسالت  یسالطوح  رو  یکربناده و رسوب م شارژ ها ممکن است رخ دهد شامل اثر یر گ اندازه که در اشکاالتی

 طالر  شالوند، امالا     طور کامل بر به  شکال م ینااست که  یدبعشود.  یم بردار یرتصو یالکترون وسیله باریکه بهکه 
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  ها رو پرک شود توصیه می شد، اشاره پیشتر که طور همانکاهش داد.  هنمونمناسب   ساز با آماده آن را توان یم

 یداکس  د یلیکونس یهال یک این که تا ،نازک دارد خالص یداکس یککه فقط  یرندقرار گ یلیکونیس زیرالیه یک

رسالاناتر   ،نمونه  زیرالی یراز ،دیاب یم شده کاهش مشاهده اثر شارژِ ،صور  این در. باشد تر یمضخ یحرارت یافته رشد

ایجالاد   یلیکونسالطح نموناله سال    رو  شده داده  رسوبکربن ا  از  الیه ،SEM یربردار دلیل تصو به، هرچنداست. 

به  یلیکونیس  ها زیرالیه  رو جداگانه ،یداکس  د یلیکونس رو  AFM آنالیز شود توصیه می ینو بنابرا شود می

 ادهمال  مداخلال  گوناله   از هالر  یر جلالوگ   کار برا ین، انجام شود. ا3-2-زیربند بدر شده  داده یحتوض همان رو 

 شود. یانجام م ،شده یر گ اندازه پرکشده در ضخامت  اضافه یکربن

جدا شوند تا  یکدیگراز  یخوب به ها پرک  یناشود  توصیه میشود.  یربردار تصو پرک 288از  یشبشود  توصیه می

 288 حالداقل   بالرا  هالا  پرک یابعاد جانبشود  توصیه میباشد.  یرپذ ا امکانه پرک یجانباندازه  واضحِ یر گ اندازه

 مشالخص  یرتصو یکدر  آنالیز قابل  ها پرک  در آن همو  شود یین، تعاست انتخاب شده یطور تصادف که به پرک

 .است شده مطرح 1-1-ب زیربند در ،ها تحلیل دادهو  2-1-زیربند بدر  یر گ پروتکل اندازه. گنجانده شوند

 گیری پروتکل اندازه 1-1-ب

، یالابی رد لقاب ۀشد یبرهکال  ابعاد یبراسیونکال  با استفاده از استانداردها ،SEMکه  کنیدحاصل  یناناطم -الف

مورداسالتفاده در   دهنالده  و ولتالاژ شالتاب    فاصله کار  برا یبراسیونکالشود  توصیه می .است شده یبرهکال

 معتبر باشد. ، بعد  ها یر گ اندازه

 در ه رانمونال  شالود،  یبانیپشالت  یخالوب و باله شالده   داشته نگهتا محکم  کنیدنصب  SEM پایهرو  را  یرالیهز -ب

 SEM   کنیدپمپ  خأل تا رسیدن بهمحکم و. 

ر درصالو  ینبنالابرا  ،یسالت ن یالاز موردن دیگالر   یشترب یر گ اندازه  نمونه برا ،SEM یربردار پس از تصو 

  نصب کرد. یرناپذ برگشت فرایند یکز توان نمونه را با استفاده ا یم یازن 

 کمتالر،  یالا  kV 9دهنده  با ولتاژ شتابر معمول طو به یه،ثانو  ها الکترون  آور با جمعرا  SEM یکربند پ -پ

 .کنید یمتنظ ،بردار یرتصو برا  شارژ کمینه کردن منظور به 

  فاصالل  ،3دریچاله )روزناله(  نظالر  از  سالامانه   ساز ینهو به SEM یربردار تصو یقاز طررا نمونه  سطح محل -ت

 که گونه  همان ،کنید ییشناساممکن، توان تفکیک  ینبه بهتر یابیدست  برا تمرکزو  2یگماتوراست   ،کار

 است. الزامی ،خاص SEM دستگاه  برا

 هالا  پالرک  باله  یهانجام شود که از نظر انالدازه شالب   خصیصهیک  رو  ساز  ینهبه فرایند ینا شود توصیه می 

 ،ناحیالالالاله    رو ساز  ینهبه ا بر یازموردن یطوالن  زمان ماندگار یراز یست،ن نظرمورد پرک ینا باشد، اما 

 .خواهد گذاشت یرتأث 

                                                 

 - Aperture 

 - Stigmator 
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 هسالتند  پالرک   که حاو نواحی  برا (~38888 × یی)بزرگنما را کم ییبا بزرگنما یرتصاوشود  توصیه می -ث

 .آوریددست  به 

 یشالتر ب ییبزرگنمالا  بالرا  نمونه از نظر مناسب بودن  شوند، یم مشاهدهها  پرکاز  ها احیهن ینکه ا یهنگام 

، نباشالند  جداشالده  فالراوان و  زیرالیاله  رو هالا   پالرک کاله   یدرصورت .شود یم یابیارز AFM و SEM یرتصاو 

  دوباره آماده شود. نمونهشود  توصیه می 

آنالالیز تالا امکالان    دیال دسالت آ  ها باله  پرک  برا یشترب ییو بزرگنما توان تفکیکبا  یر تصاوشود  توصیه می -ج

 یالد د یالدان در م پالرک انتخاب شالود کاله کالل      طور ییبزرگنماشود  توصیه می فراهم شود.   عدبَ یرتصو 

 .باشد 

                      یعنالی دهنالد،   یرا کالاهش مال   یجالانب  انالدازه  یر گ در اندازه یتقطععدم ،االترب ییبا بزرگنما یرتصاو -1 

                            را اشالالالغال کننالالالد و تعالالالداد یراز تصالالو  یتالالالوجه هالالا قسالالالمت قابالالالل  پالالالرکشالالالود  مالالالی توصالالیه   

 nm 38 مونه( کمتر ازآز یکسلها )اندازه پ یکسلپ ینب یکه فاصله جانب باشد  ا اندازهبه  ها یکسلپ  

 باشد.  

    هالا  پالرک  یرتعداد تصالاو  بیشینه کردنبا هد   ،است شدهنشان داده  5-بکه در شکل  طور ن     هما -1 

   گرفت. ،خاص  ها پرک  برا یازمان  را هم پرکچندین  یرتوان تصاو یم ،جداشده  

 یرالیاله زمختلف از سراسالر سالطح     ها ها با اندازه پرکاز   یندهنما یعتوزیک است که  یننکته مهم ا -1 

یینها یجانت تر، آسان یرساز تصوبا  ،یانتخاب تر بزرگ  ها پرکانتخاب ماال،   برا. یددست آ به یدبا  

استفاده شالود  ییبزرگنما دامنه )محدوده( یکاز شود  توصیه می ین،. بنابرادهد یم ییرشد  تغ را به  

 شود. یربردار تصو یزمختلف نمونه ن ینواح باید و  

 کنید تکرار د،وشتصویربردار   یتصادف ۀشد انتخاب رکپ 288از  یشکه ب یتا زمان ،را جو  ثمراحل     -چ

  کرد. یزرا بتوان آنال جداشده پرک 288 داقلحکه   طور به 

  ی،اندازه و شکل نانوذرا  از جمله اصول کل یعتوز یر گ اندازه  برارا  یمرجع کل  راهنما یک       ISOاستاندارد   -یادآوری

   دهد. یارائه م ،ها ذرا  و داده آنالیز یر،تصو بردار  داده، SEM کیفیتنمونه،   ساز آماده

 ها داده تحلیل 1-1-ب

که  پرک 288 حداقل  برا ها پرک یابعاد جانبشود  توصیه میشد،  یربردار تصو پرک 288از  یشکه ب یهنگام

گنجانالده   مشخص یرتصو یکدر  آنالیز قابل  ها پرک  در آن هم و شود یین، تعاست انتخاب شده یطور تصادف به

هالا و   پالرک طالول(   یالر  گ پس عرض )عمود بالر انالدازه  طول و س ،ابتدا یر گ با اندازه پرکهر  یاندازه جانب شوند.

 یالز ن پالرک )طول(  یر گ اندازه ینکه اول کنیدتوجه شود  توصیه میشود.  یمشخص م ،دو مقدار یانگینممحاسبه 

بر طول  منصف عنوان عمود عرض بهشود  توصیه می .یددست آ به نماینده عرض یر گ اندازه یکدهد تا  یم امکان

 درسالتی و نادرسالتی   یاز چگالونگ   ا . نموناله نباشالد   عمالود  ،عالد بُ  بیشالین که  ییدر جا یحت ،نظر گرفته شود در
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 چشم باطول از  یانتخاب واضح پرککه شکل  ییجا . دراست شدهنشان داده  5-بدر شکل  پرک یک یر گ ازهاند

عالرض درنظالر    عنالوان  توان به یقطر فر  را م کمینهعنوان طول و  توان به یرا م 1 رِفِ قطر بیشینهدهد،  یارائه نم

 گرفت.

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

               

 

  

 

  SEM یرتصو ی  یبراشده  انجام ،پرک یجانباندازه  های یریگ از اندازه ییها نمونه -0شکل 

 ییهالا  خصیصاله شود  توصیه می یعنیها مبهم نباشد،  آن یبکه ترک شود یر گ اندازه  شود فقط موارد توصیه می

 پالرک کامالل  محیط که  ییها  پرکشود  توصیه میشوند. ن یر گ باشد، اندازه ها پرکط به مربورسد  ینظر نم که به

 یکالدیگر کاله بالا    ییها پرکشود  توصیه می شوند.ن یر گ اندازه ،یزننیست  مشاهده قابلها     پرک پوشانی هم دلیل به

 شوند.ن یر گ اندازه ،یزتماس دارند ن

 نگاشالت  بافالت صالور    باله دسالت آمالده    هالا  باله   محاسبهسبه شد، محا پرک 288 حداقل یکه اندازه جانب یهنگام

  .است شدهداده  نشاننگاشت  بافتنمونه  یک 9-بدر شکل  داده شوند. یشنما 2خانک 28 حداقلبا )هیستوگرام( 

                                                 

 - Feret 

 - Bin 

                            یهاگیریاندازه نمایش طرحواره -پ

 و نادرست  درست

 یافتنابتدا با گرفتن طول و سپس  درست، آنالیز   -الف

 منصفصورت عمود عرض به

 گیری نادرستاندازه -ب
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  یستوگرام(  

 

 

 

 

 

 

 

 یقشده از طر یینتع یتی،ماده گراف ی  یها پرک یجانب یها ندازهمحدوده ا نگاشت بافتاز  مثالی -5-بشکل 

  SEM یها یریگ اندازه

خود موجود در ها  یتمحدود جا  به ،ها پرک یاندازه جانب متوسط ییندر تع (یر سوگ) 3اریبیمنبع  ینتر بزرگ

مهم است که  یاربس ین،بنابرا. دکن یانتخاب م آنالیز  برا کاربراست که  ییها پرک دلیل به ور معمولط به ،دستگاه

 یرتصالو  یالک ممکالن را در    هالا  پالرک بلکه همه  ،دنکن یر گ را اندازهها  پرک ویژه بهاندازه  یاشکل  یحاًکاربر ترج

 کند. آنالیزمشخص 

مانند شکل  یثبت کند و مسائل یاندازه جانب یر گ هر اندازه  را برا یقطعیت  عدم ،کاربر شود توصیه می ینهمچن

 .یردرا درنظر بگ دستگاه یبراسیونو کال یرتصو ها  یکسلپ  از، جداسپرک

 AFMآنالیز  0-ب

 کلیات 1-0-ب

نصب تیرک  یک  رو واست  یزس تأر یکدارا  است که در آن پروب روشی  AFM یپروب روبش ییکروسکوپم

 یجانب وان تفکیکتسطح با  یک یاز توپوگراف یربردار امکان تصو ،ارتفا  ییرا به تغ تیرک ینپاسخ ا. است شده

  رو ،یداکسال   د یلیکونسال  سالطح صالا ، ماننالد    یالک  رو که  یکند. هنگام یرا فراهم م نانو یاسمق در ارتفا  و

 کرد. یینگرافن از جمله ضخامت را تع پرک یکتوان ابعاد  یقرار دارد، م یلیکونس

                                                 

 - Bias 

  :راهنما

X پرک ابعاد جانبی، nm 

Y  ها  پرکتعداد 
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دست  به SEM  ها یر گ از اندازه یاندازه جانب  ها یر گ توان در کنار اندازه یضخامت را م یرمقاد طور معمول به

 کرد. یینتوان تع یرا م خواص ینا ینب یگونه همبستگ هر که طور  آورد، به

 یجالانب   هالا  پالرک انالدازه   گیدگسالتر  در آن انجام شود کاله  ا  ادهم  برا AFM ها  یر گ اندازهشود  توصیه می

با ضخامت  یارتباط اندازه جانب  برا AFM یجااز نت وانبت که طور  ، بهباشد شده یینتع SEMبا استفاده از پیشتر 

 متنالاظر  ،یجانب  ها اندازه محدودۀیک از  جداشده  ها پرک، شود توصیه می منظور ینا  استفاده کرد. برا پرک

 عنالوان  باله شالوند.   یربردار تصو AFM، با است شده یافت SEMاستفاده از  با که یابعاد جانبمربوط به محدوده  با

 شالود  توصالیه مالی   نشالان دهالد،   μm38  و nm388  ینب یجانب  ها را با اندازه ییها پرک SEM یجماال، اگر نتا

 انجام شود. μm38  و nm388 ن یب یجانب  ها با اندازه ییها پرک  رو AFM یر گ اندازه

 گیری پروتکل اندازه 1-0-ب

در   نظالر ابعالاد   از AFM  هاروبشالگر در حالت حلقاله بسالته کالار کنالد و      AFM سامانهشود  توصیه می -الف

 پلاله  ارتفالا    اسالتانداردها شده و  یبرهو کال یابیرد قابل یجانب  ها تور با استفاده از  X ،Y ،Z  ها جهت 

 هالا  اجرایالی   رو را طبالق   AFM یطالی، مح یطمتناوب در شرا یاستفاده از حالت تماس شوند. با یبرهکال 

 .یدبر کار به معمول لیاتیعم 

 یالک    باشالد کاله رو   شالده  یلتشالک  ییهالا  پرکشده باشد و از ناستفاده  قبالً SEM نمونهشود  می توصیه -ب

 قالالرار  nm 58 یالالا nm 188   یبالالاًتقر یدبالالا ضالالخامت اکسالال یلیکونیسالال زیرالیالاله  رو ،یداکسالال  د یلیکونسالال

 یالاد  ز ادتعالد  یالد تول  بالرا  است شدهنشان داده  SEM وسیله بهنمونه که   ساز آماده رو  . ازاست گرفته

 داشته شود. نگهمحکم یکه طور به ،کنید نصب AFMدر  را . نمونهکنیدفاده است شده جدا  ها پرک

 AFM یربردار رامالان پالس از تصالو    سنجی یفط یشترب ها  یر گ اندازه  برا تواند ینمونه موجود  -1 

 سالنجی  یالف طبتوان  همچناننصب شود که   ا گونه به زیرالیه شود توصیه می ینبنابرا باشد، الزامی  

 پس از آن انجام داد.را ان رام  

9-ببند رامان )به  سنجی یفط ها  یر گ ، اندازهرامان -AFM لفیقیت سامانهدرصور  استفاده از  -1 

 انجام داد. ،پرکهمان   رو AFMبالفاصله بعد از  توان ی( را مشودمراجعه   

کنیالد   یمتنظرا نوسان  مدبساو  دهیدقرار  سامانهدر را متناوب مناسب  یبا حالت تماس AFM تیرک یک -پ

 شود. جبران تشدید پیک پهنا در نصف مقدار بیشینهاز  9%  یزانبه م تیرک یدتشد بسامداز  تا 

  پروب از رأس اندازه و kHz  258 یدتشد بسامد، ~N/m 58ثابت فنر شامل تیرک  معمول برا  پارامترها 

 nm 9  تاnm 39 .است 

کاله در آن   را نموناله سالطح   از  ا یاله ناح ،AFM سالامانه  بالر  مبتنی  نوریکروسکوپی م یربا استفاده از تصو -ت

 .کنید یینتع ،وجود دارد یفراوان جداشده  ها پرک 

 یالدار تا امکالان بالازخورد پا  کنید  یکبه سطح نزد ،دامنه نوسان ممکن کمینهبا استفاده از را  AFMپروب  -ث

 AFM دامنه نوسان فراهم شود. 48%  یمبا نقطه تنظ 
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تالا امکالان    کنیالد  روبالش را منطقاله بالزرگ    یالک و کنید  یمتنظ تیرکعمود بر طول  را یعسر روبش جهت -ج

 وجود داشته باشد. پرک ینچند ییشناسا 

 از دهد تالا  یبزرگ را پوشش م یبه اندازه کاف ناحیه یک μm 28 ×μm 28روبشاندازه کلی  رطو به   -1

تالوان  ب کاله  طور  به یابد، یدست م یک الزمتوان تفککند، اما همچنان به  ایجاد یرتصو پرک ینچند

 بیشالالالالینه تر از  ها بزرگ پرک. اگر  یگرد ادهم یاهستند  پرک ،ها خصیصهاین  یامشخص کرد که آ

مشالخص کالردن     بالرا   نالور  هالا   رو  یالا  SEMاز   شود توصیه میهستند،  AFM روبش اندازه

 .کنیدها استفاده  پرک

 299×  لیکسال پ 299 تالوان تفکیالک  با  μm/sec 38 ر ازکمت روبشسرعت خط از د وش توصیه می  -1

     یزمالان  همچنینشود،  یربردار تصو قبول قابلدر زمان  موردنظر ناحیهاستفاده شود تا از  لیکسپ      

 د.کنیفراهم  را یدارپا یربردار کند، امکان تصو یباال عبور م یتوپوگراف ها  خصیصهاز  پروبکه      

  مناسالب اسالتفاده     بالازخورد  دریافت و آزاد دامنه از 98 %  ≤یمنقطه تنظ یک از شود ه مییتوص  -1

 ینوسالان  3رهالا  ناخواسالته  ثا یجادبدون ا یتوپوگراف ییرا به تغ یعسرپاسخ که تا حد امکان شود    

 دهد. ارائه   

    برا یاآ که ینا یینتع  را کاهش داد و برا یمتوان نقطه تنظ ی، مپرکاز  یربردار هنگام تصو  -1

                                یالر، خ یااست  یازن  کمتر یمتر به نقطه تنظ درستر و کمت رکضخامت پاندازه  رفتنگ اندازه       

 .پایش شودارتفا  پله  

 ،(آزاد دامناله  58% < یمنقطاله تنظال   یالک  یعنالی ) یینپالا  یاربس یم، مقدار نقطه تنظهرچند -1

از آن  شود توصیه میشود و رها  ناخواسته ثامنجر به تواند  میپروب  رأسبه  یبآس یلدل به 

 شود. اجتناب 

 هالا  پرک یعنینظر ) مورد یاز نواح AFM یتوپوگراف یر، تصاوشد یلتکم بزرگتر روبش یککه  آنپس از  -چ

را  امجالز هالا    پرک شود که انتخاب  ا گونه کوچکتر، به روبشبا استفاده از اندازه  ،بزرگتر روبش در (مجزا 

 .یردگ بر در 

 932× پیکسالل   932به  یرها در هر تصو یکسلتعداد پشود  توصیه میاست و  μm 2 یمعمول روبشاندازه  

 شود. فراهمها  تحلیل دادهدر طول  یشتر دقت بامکان تا  یابد یشافزا یکسلپ 

  را ج مرحله آمده دردست  به AFMبزرگتر  یرشده در تصو مشاهده نظرمورد ها  ناحیه یرسا  برا چمرحله  -ح

 .کنیدتکرار  

  هالا  کاله محالدوده انالدازه    ها پرک یجانببا اندازه  پرک 28 ا  از کمینهتا  کنیدتکرار را ج، چ و ح  مراحل -خ

 باشد. شده یربردار تصو با اطمیناندهد  یرا پوشش م SEM وسیله بهشده  داده  نشان یجانب 

                                                 

 - Artefacts  
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 شوند. تحلیل ها داده، ها پرک یاندازه جانب برابر درا ه پرکضخامت  یینتع  برا شود می توصیه سپس -د

باشد،   قو  نمونه از نظر آمار اندازهانجام شود تا  یشترب  ها پرک یر گ اندازهشود  توصیه می ،مطلوبدر حالت 

 بر خواهد بود. زمانکار  یناما ا

  تحلیل داده 1-0-ب

انالدازه   عنالوان  باله عرض و طالول   ها  یر گ اندازه نیانگیمحاسبه م  برا AFM یتوپوگراف یرتصاوشود  توصیه می

 شالود،  یانجالام مال   SEM هالا   یر گ اندازه  ها که برا تحلیل داده اجرایی با استفاده از همان رو  ها، پرک یجانب

را  پرکطول(  یر گ و سپس عرض )عمود بر اندازهید دست آور هبرا ابتدا اندازه طول  ،پرکهر   برا استفاده شود.

 امکالان  نیالز  پرک )طول( یر گ اندازه ینکه اولکنید توجه  .کنیدمحاسبه را دو مقدار  یانگینم .کنید  گیر اندازه

 یالر  گ انالدازه  درسالتی یالا نادرسالتی   گی چگون از ماالی دهد. را می)عمود بر طول(  یندهعرض نمایک  یر گ اندازه

 .است شدهنشان داده  9-بدر شکل  پرک یجانباندازه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AFM یرتصو ی  یبرا ها پرک یاندازه جانب شدۀ انجام های یریگ از اندازه هایی مثال  -6-کل بش

 یافتنابتدا با گرفتن طول و سپس  درست، آنالیز -الف

 منصفد صورت عموعرض به

 گیری نادرستاندازه -ب

شده از همان فرایند بزرگ طرحواره -پ

 برای وضوح
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کاله   هایی خصیصه یعنینباشد،  ابهام ها آن یبشوند که در ترک یر گ اندازه یصورت ها فقط در پرک شود می توصیه

از طالول ارائاله    یانتخاب واضح ،چشمبا   ،پرککه شکل  ییشوند. در جان یر گ باشند، اندازه پرکرسد  ینظر نم به

توصالیه   عنوان عرض درنظر گرفالت.  قطر فر  را به کمینهعنوان طول و  توان به یقطر فر  را م بیشینهدهد،  ینم

شالوند.  ن یزهالا، آنالال   پرکهم قرار گرفتن   رو یلدل ندارند، به ا  مشاهده پیرامون کامل قابلکه  ییها پرکشود  می

از انحنالا   یعالمت یچها ه سطح آن یعنیسطح صا  هستند،   که رو ییها پرکفقط  شود توصیه می ین،ا  بر عالوه

ضخامت ممکن است نادرست باشد،  یر گ صور ، اندازه ینا یرشود. درغ یر گ با سطح است، اندازه  ندارد و مواز

 شود. یمشاهده نم یممستقطور  بهاست که  کوچکتر قرار گرفته پرک یک  بزرگ رو رکپ یک یراز

 ،SEM یاندازه جانب یر گ مشابه اندازه یبه روش پرک یجانباندازه  یر گ مرتبط در هر اندازه قطعیت عدم یینتع 

 یبراسالیون و عوامالل کال  یرتصالو   هالا  یکسالل پ  ، جداسازپرکشکل  ینظم یمانند ب یمسائل جا ینمهم است. در ا

 شود. یدرنظر گرفته م دستگاهی

شالود تالا    یالین تع پالرک هالر   یقاز طر ارتفا  پروفایلسه  کمینه ر گرفتندرنظبا  پرکضخامت هر  شود توصیه می

ماال از حسگر  را ب نشده، پرداز   ها ها از داده دادهشود  توصیه میشود.  یینتع پرکهر   ضخامت برا متوسط

ل در شک که طور همانشوند.  گرفته یعسر روبشمحور ها در امتداد  پروفایل شود می توصیه .گرفته شوند Zمحور 

 ییالر تغ رأسدر  یالت و موقع پالرک در کنالار  زیرالیاله   ین، تفالاو  ارتفالا  بال   اسالت  شالده ب نشان داده  نمودار ،9-ب

  هالا  را در لباله  مشالخص  متفالاو  ارتفالا   اگر بتوان دو مقدار  .دکنی یر گ اندازه ،شدن پرک دلیل بهرا  یتوپوگراف

، در جایگزینعنوان روشی  به. ه شودنظر گرفت رد ،دو ینمقدار از ا ینکمترشود  توصیه میکرد،  یر گ ها اندازه پرک

قرار داد،  یرالیهو سطح ز پرکسطح  رو  اطمینانی قابلطور  را به یممستق یارتفا ، اگر بتوان دو خط افق پروفایل

 شالکل ، همانطور که در شوداستفاده  درست یر گ اندازه  دو خط برا یناز تفاو  ب شود توصیه می ور ص یندر ا

 .است شدهداده  پ نشان نمودار،  9-ب
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  AFMگیری  مثالی از نتایج اندازه -7-شکل ب

اسالتفاده   قطعیت تبط با عدمرتخمینی معنوان  به مقدار ضخامتدر سه  انحرا  از معیار استانداردشود  توصیه می

مقدار کمتالر از  ، این الحلّ یماندهباق یا زیرالیه یواقع  زبر یا دستگاهارتفا   تفکیک توان یلدل به کهینا شود، مگر

 د.استفاده شو RMS  از زبر شود توصیه میصور   ینا باشد، در یرالیهز RMS  زبر

 یالت قطع عدمشود  توصیه می، است شدهنشان داده  ب نمودار ،9-بدر شکل  گیر  اندازهدو نقطه  با که گونه همان

 یالل دل باله  بنالابراین عالدم قطعیالت   و هالا محاسالبه شالود     پالرک   لب یبش یاز اندازه جانب پرکهر  یاندازه جانبدر 

  است. پرکدر محل لبه  قطعیت عدم یا دستگاه یجانب یر گ اندازه یتقطع عدم

 

  :راهنما

X  ،بعد جانبیμm 

Y  ، ارتفاnm 

   پ و ب نمودارهایر د شدهدادهتفصیل نشانبه با مقطع خط آبی  AFMتصویر توپوگرافی -الف

برجسته کردن  ،الفشکل از  AFMارتفاع  پروفایل -ب

 یو قرمز( برا ی)مثلث آب یریگاندازه یتدو موقع

 ضخامت یریگاندازه

دو خط )خطوط  دهندهنشان AFMارتفاع  پروفایل -پ

 پرک، بیانگر ی  پرک گرافیتی یینتع یو قرمز( برا یآب
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 اقلحدنمودار رسم شود، با  ،نمونه  برا شود توصیه می، است شدهداده  نشان 4-بکه در شکل   گونه همان سپس

 دهد. ی( نشان مX)محور  یجانب بعد متوسط برابر( را در Yها )محور  پرکداده که ضخامت   نقط 28

 11از  یشب مجزا یها پرک یبرا AFM یریگ اندازه یها از داده پرک یجانباندازه  برابردر  پرکضخامت  -8-ب شکل

  SEM یهاول های یریگ موجود در اندازه های پرک یجانبمحدوده اندازه  ۀدربرگیرندمونه، ن ی در  پرک

کاله  ~nm 15/8 ها، با ضخامت پرکگرافن در   ها یهاز تعداد ال ینیارائه تخم  توان برا یمقدار ضخامت را م ینا

 ا  یمانالده باق زیرالیاله  ودخال  گالرافن و  ین، ممکن است بهرچندگرافن است، استفاده کرد.  یهال تک یک اب تناظرم

 ها یههنگام محاسبه تعداد ال شود توصیه میکه  باشد نشده  نمونه حذ  ساز باشد که در مرحله آماده  وجود داشته

هالا   پرک ینا وقعیتمشود  توصیه می نظر گرفته شود.کمتر است، در یا~ nm1 ها  که ضخامت آن ییها پرک  برا

تعیالین   منظالور  باله  را هالا  پالرک رامان، همان  یسنج یفه بتوان با استفاده از طثبت شود ک  ا گونه به زیرالیه  رو

 یقطراز   نور ییکروسکوپم بابه بهترین شکل توان  یرا م  گیر  اندازه ین. اکرد یر گ اندازه ،ها یهتعداد ال درست

 ینهمچن .ام دادانجرامان  یسنجیفطو  AFM  ها دستگاهدر  ختیساختار نورشنابا استفاده از  3یژگیو نگاشت

را ی معمالول ارتفالا   شود،  میاعمال  )جامعه آمار ( یتجمع  که برا ا  یماندهباق دلیل به تواند یم گیر  اندازه ینا

 تلفیقالی  دسالتگاه ها با اسالتفاده از   پرک  رامان رو سنجی یفط یگر،د یروشعنوان  بهشود  توصیه میکند. جبران 

AFM-شود.  انجام رامان 

 .یسترامان الزم ن یسنج یفکمتر نباشد، ط یا nm 1ضخامت   شده دارا یر گ اندازه  ها کپراز  یک یچاگر ه

                                                 

 - Feature mapping 

  :راهنما

X  پرکاندازه جانبی ،nm 

Y  ،ضخامت پرک nm 
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 سنجی رامان طیف   5-ب

 کلیات   1-5-ب

از اسالتفاده از  تالا   ،استفاده شود پرک یک ها  یهاز تعداد ال درست شناختارائه   برا تواند یرامان م سنجی یفط

AFM  یعمالا  پراکناله  چالون  .کنالد  یمال  یر گ اندازه یمطور مستق به ها یهتعداد ال  جا را به پرکضخامت صرفاً که 

فقالط   شود توصیه می ،شود داده می رسوب زیرالیه یک  که رو شود یها م پرک انباشت بازمنجر به  طور معمول به

 یراز تصالاو  تالوان  یمال  یالرا شوند، ز یزرامان آنال سنجی یفاند با ط شده یابیارز AFM یقاز طر پیشترکه  ییها پرک

AFM یالر  گ و اندازه وقعیتم بهاگر  استفاده کرد. ،هستند بررسیحال  در مجزا ها  پرکفقط  که ینا ییدتأ  برا 

ضالخامت   یراز مقاد شود توصیه می یافت، توان دست ینمرامان  یسنج یفبا استفاده از ط   یکسانها پرک درست

AFM یوستطور که در پ همان ،الیه کمگرافن و  هالی کتگرافن   عدد  کسرها یافتن  ها برا یهتعداد ال  جا به 

 .استفاده شود ،است شدهداده  یحتوض ت

 یجالانب   ها با اندازه ییها پرک رو  و nm1  ≤ ضخامتبا   ها پرکهمه  رو رامان  سنجی یفط شود توصیه می

از  نظمالی  بالی سطح که  طور   ( انجام شود، بهμm 3تا  μm 9/8 طور معمول به)  ر از اندازه پروب رامان نورگتبزر

 ،شالود  یالین تعهالا   پالرک   هالا  لباله از  D نالوار  سالهمی از  هیچ بدون دتوان یم G (ID/IG)و  D نوارها شد  نسبت 

  وجود خواهد داشت. نظمی بینادرست از سطح  یشنما یکصور   ینا یردرغ

 گیری پروتکل اندازه   1-5-ب

 یپراکنالدگ  پالس  هندساله یالک  رامالان در   جیسن یفط، S/Nنسبت  ینبهتر منظور فراهم آوردن به شود توصیه می

 آن ثبالت شالود.   یالا  جزئ بهتالر اسالت   کاله انجام شود  (≤ 99/8NA) برابر 388 یا برابر 98 یئیش یبا عدس °348

المالپ   یالک  یالا ) المپ نئالون  یکطور منظم با استفاده از  به سامانهکامل  یفیط یبراسیونکال یک شود توصیه می

روزانه قبل از استفاده انجام شالود،   خودکار یبراسیونکال یکانجام شود و  (یابیرد قابل ها  خصیصهبا  یگرد  گاز

  هالا  همه داده است الزم استفاده شود. و تور  یزرل یکهر طول موج تحر  مرتبه اول برا Si پیکماال از   برا

شالوند،    آور اتالاق جمالع    در دما ها یر گ همه اندازه شود توصیه میشوند.  یحتصح یفیط یتخام براساس موقع

 یاسالت کاله دمالا در طال     یالن ثبت شود. نکته مهم ا یشو هم رطوبت در زمان آزما یشگاهآزما  هم دمااست  الزم

   .بماندباقی  (C  2±°ثابت ) یر گ اندازه اجرا  رو 

  رو ،یداکسال   د یلیکونسال   گالرافن رو   ( بالرا eV 11/2) nm 912 مالوج  سبز با طالول  یزرل یکشود  توصیه می

  هالا  مالوج   رامان با استفاده از طول سنجی یفط ها  یر گ که اندازه توجه شوداستفاده شود.  ،یلیکونیس زیرالیه

در  nm 912 با طول مالوج موردنظر ر یزکرد. اگر ل یسهگرافن مقا  برا یممستق طور به توان یمختلف را نم یزر ل

 یزرموج ل ر تمام موارد، طولدشود  توصیه میاستفاده کرد.  nm 935با طول موج  یزرتوان از ل یدسترس نباشد، م

 رامان ثبت شود. یفهمراه با ط

  لک توان  یکاز شود  توصیه می ی،موضع یشاثرا  گرما یقرساندن به ماده گرافن از طر یباز آس یر جلوگ  برا
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 بالردار   دادهو زمالان   یشالتر ب یالا  nm988  یالزر ل  قطر لک یک  برا mW 3 کمتر از رو  نمونه( فرود ) کل یزرل

 سالنج  تالوان ر بالا اسالتفاده از   یزتوان لکه ل یاز،د. درصور  نشواستفاده  ،یر گ اندازه یتموقعبرا  هر s 18 کمتر از

نمونه  یکآل  یدهدر حالت ا یاورقه گرافن  /پرکبا استفاده از لبه  یزرل لکهقطر شود  توصیه می شود و یر گ اندازه

 شود. یر گ اندازه ینانولوله کربن

 G  ، بانالد D( -cm 3198~)  بانالد ] طبالو مرانتخاب شود که خطوط رامان   طور فییمحدوده طشود  توصیه می

(cm
D (cm (، باند ~3948 -

قالرار   جداگاناله  یالف در دو ط یالا  یالف ط هماندر  یامرتبط   هاعرض ([ و~2988  -

cm  ≤ یفیط توان تفکیک را  دستیابی بهب شود توصیه می. باشند داشته
 .ودشمناسب استفاده   تور یکاز ، 1  -

cmمحدوده   رامان برا یفط یک، طور معمول به
cmتالا   3398  -

هنگالام   یالژه و باله  یالد، آ یدسالت مال   باله  1388  -

cmمرتباله دوم   یلیکونیسال  یکاز پ یراز یلیکونی،سزیرالیه  یک رو  یر گ اندازه
کنالد.   یمال  یر جلالوگ  ~3888  -

cm یلیکونسال  یالک ها، مرتبه سالوم پ  سنج یفط ینتر ، در حساسهرچند
توصالیه  مشالاهده اسالت.    ابالل ق ~3598  -

  .ه نشودکربن مرتبط با گرافن اشتباه گرفت یکپ یچبا هپیک  یناشود  می

 صالا  باشالد و   کاله  کنیالد  محکالم   طوررا نمونه  ،شود میجا  هنمونه جاب روبش یندر حکه سطح  هنگامی -الف

 جا نشود. هجاب سطح نسبت به 

در کاله   AFM هالا   یالر  گ اندازه  انجام شوند که برا هایی یتهمان موقع در ها یر گ اندازهشود  توصیه می -ب

 مشالخص ، شالود  یالر  گ اندازه که بایدرا  یپرک. محل مناسب و شوند یاستفاده م ،شده دادهشرح  5-ب بند 

 کنید. 

بالا  را  Z کالانونی  یالت موقع ،دهیالد  قرار پرکدر مرکز را و نقطه پروب  کنیداستفاده   نور ییکروسکوپاز م -پ

تالا   کنیالد  یم، تنظال Zمختلف، با توجه باله محالور    ها  یترامان در موقع سنجی یفط ها  یر گ انجام اندازه 

 .شود یینتع سیگنال رامان ینباالتر یتموقع 

  در  پرک /یرالیهسطح ز که طور  به ،بزنید  تخمین  نور یکروسکوپبا استفاده از مرا  کانون یتموقع -1

 باشد. کانون 

 کنید یمتنظ  طوررا ، دستگاه Zکردن دستگاه در جهت  کانونی با سیگنالقدر   ساز  ینهبه  برا -1

 کالانون  یالت موقع تر از پایین μm 3 که μm 2 پیمایشِ ناحیه، در کل Zرا در محور  یتموقع 33که  

 nm 988  ≥با قطالر  یزر ل لکه را ب mW 3 ≤  یزربا استفاده از توان ل، باالتر است μm  3 تا  نور 

حالداقل   S/N، اما اگر نسبت شوداستفاده  s 9 یر گ از زمان اندازه شود میتوصیه . کند یر گ اندازه 

 یالن باله ا  یابیدسالت   بالرا  تالر   یطالوالن  یر گ از زمان اندازه ارائه نشود، D  و G ها  یکپ  برا 38 

  .شودنسبت استفاده  

بالا   شالود،  یمال  یافالت  پکاله در مرحلاله    سیگنال رامان ینباالتر یترامان در موقع سنجی یفط یر گ اندازه -ت

 .شودانجام  ،یافتهبهبود S/Nنسبت   برا تجمع دوو  s 38 ینورده 

   استفاده شود. بدر مرحله  یزراز همان توان ل ،S/N نسبتبرا   28مقدار به یابیدست  براشود  توصیه می 
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 .کنید استفاده  تر یطوالن یاز زمان نورده ،یازدرصور  ن ،است 28کمتر از  S/Nاگر نسبت  

 ،اسالت  شالده  یالین تع بکاله در مرحلاله    طالور  همالان  یالر  گ انالدازه  یتدر هر موقع پرکهر   برارا   له مرح -ث

 .را انجام دهید پکانونی شدن مرحله  گیر  اندازهقبل از هر  ،کنیدرتکرا

 آنالالیز  ینظمال  یهالا و سالطح بال    یاله تعالداد ال  یینتع  ها برا ، داده یفدست آوردن ط هاز ب پس شود توصیه می -ج

 شوند. 

 شود. یشناخته م یزن G' پیکعنوان  به یگاه D پیک  -ورییادآ

 تحلیل داده 1-5-ب

cm یبترت به یفیط  ها یتموقع) G و D   یکنظر پ مورد یهناحشود  توصیه می، ابتدا
cm و ~3198  -

-  3948~ ،)

D (cm  یکو پ
و  یالین ر تعموردنظ یههر ناح  خط مبنا برا یک جداگانه استخراج شوند. آنالیز  برا (~2988   -

کاله   درصالورتی  بهتر است و  دهید  مطابقت D  و D، G  ها پیک را با یلورنتس  پیک  ها  سپس شکل ،کنید کسر

نیالاز   ممکالن اسالت   هک شودتوجه  .دداشته باش الزم یلورنتس پیک یک طفق Gپیک ، وجود داشته باشد D پیک

cm در موقعیت طیفی که یزن 'Dپیک باشد 
درنظالر  دارد، وجالود   معیالوب گرافن  ه علتبو  گرفتهقرار  ~3928  -

 یصها را تشختوان آنینم ینشود، بنابرایادغام م Gپیک  با 'Dپیک  ،باال یاربس ینظم یبدر سطوح  .گرفته شود

 داد.

 د عبارتند از:نمحاسبه شو یفهر ط  برا شود توصیه میکه  ید کل  پارامترها

   ها پیک پیکِنسبت شد   D و G ،I D/IG؛ 

 ها یکپ  برا یک  پنسبت شد  D  وG ،ID/IG؛ 

 پیکبا  براز   برا الزم یلورنتس  ها پیکتعداد  کمینه  D. 

استفاده شود که ابعاد  ییها پرک  گرافن فقط برا نظمی یسطح ب سنجیدنیعنوان  به ID/IGمقدار شود  توصیه می

 (.μm 3  تا nm 988 معمولطور  بهرامان است ) سنجی یفتر از اندازه پروب دستگاه ط ها بزرگ آن یجانب

 ی،عالامل   هالا  گروه امکان حضور یلدل بهاین احتمال وجود دارد که مشاهده شود،  2/8از  زرگترب ID/IGاگر نسبت 

ممکالن اسالت   موضالو    یالن دسالت آورد. ا  باله  ادهاز مال  یکالامل  شالناخت تا بتالوان   باشدالزم  یمیاییش یابی مشخصه

 شالوند.  مالی  یمعرفال  یعالامل   هالا  آن گالروه  در کاله  باشد یگر د ایندفر یا یمیاییالکتروش  بردار یهدهنده ال نشان

از  هالا  پالرک رامالان، باله ضالخامت     سالنجی  یالف از ط هالا  الیاله تعالداد   اسالتنتاج   جالا  به شود توصیه می یب،ترت ینا به

مطمئن تعالداد   یر گ اندازه  رامان برا سنجی یفاز ط که بتوان این قبل از یراد، زشواشاره  AFM ها  یر گ اندازه

  الزم است. یشتر ، مطالعا  بشوداستفاده  ها پرک ینا ها  یهال

هالا    پالرک   جالا  به از انباشت برنال هستند، ( کهاست شدهمشخص  AFMطور که با  )همان ها  مجزا پرک  برا

 الزم یلورنتس ها  یکو تعداد پ I D/IG یکاز نسبت شد  پ کنند، که از محلول رسوب می شده هنگامی بازانباشت

 دتوان یم D  یکپ یه،ال تک  ها پرک  برا .شود یاستفاده م پرک ها  یهتعداد ال یینتعو  D  یکبا پ  براز  برا
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بالا   ID/IGنسالبت   اگالر  ،است نشان داده شده 5-ب که در شکلگونه  و همانشود  یفتوص یلورنتس پیک یک تکبا 

 ID/IG نسالبت  اگالر  ،سالت ا شالده نشالان داده   5-ب در شالکل کاله  گونه  همانو شود  یفتوص یلورنتس پیک تک یک

   کاله در شالکل   طالور  همالان ، هرچنالد . تاس < I D/IG 2 شود یمشاهده م ،باشد 2/8کمتر از  یعنیتوجه نباشد،  قابل

  نامتقالارن بالرا   D  یالک پ یالک و    > I D/IG ، اسالت  شالده داده  نشالان  الیه کمگرافن و  گرافن دوالیه  برا 4-ب

  دارا در نتیجاله و  یتگراف D مشابه شکل با نوار   ها پرک  شود. برا یمشاهده م یهال یکاز  یشبا ب  ها پرک

 AFM هالا   یالر  گ انالدازه  یالق از طرکاله   مربالوط  یالت قطع ضخامت و عدم شود توصیه می ،است یشترب یا یهسه ال

 استفاده شود. شود، می یینتع

 تالک  یلورنتسال  پیالک  یالک  D  پیالک  .یابد یها کاهش م یهتعداد ال یشاست و با افزا یشترینب الیه گرافن تک  برا   I D/IGرامان یکنسبت شد  پ -یادآوری

 یالل دل باله  طالور معمالول   باله  ،D یکاست. پ الیه کمگرافن و  گرافن دوالیه  برا یلورنتس پیک یکاز  یشب  حاو D  پیککه  یحال است، دریه ال گرافن تک  برا

 .است شدهماال نشان داده  یک عنوان به یزن الیه کمگرافن  یف، در طپرکلبه  یر گ اندازه

با استفاده از خط  ،الیه کمگرافن و گرافن دوالیه ، الیه گرافن ت  یها پرک انباشت برنال یرامان برا یفط -9-ب-شکل

  nm 511 یزرل ی تحر

 با تعداد توان یم است شده یینتع AFMکه با استفاده از را نمونه  ینا در ها پرکرو ، ضخامت  ینبا استفاده از ا

 AFMاسالتفاده از   بالا  ،از پالیش کاله   ییهالا  پالرک   رامالان بالرا   سالنجی  یالف با طکه  گونه   همانمرتبط کرد،  ها یهال

 شده بودند. یر گ اندازه

 .است شدهداده  یح[ توض نامتقارن در مرجع ] D پیک در مورد  یشتراطالعا  ب -یادآوری

  :راهنما

X جایی رامان،  جابهcm-  

Y دلخواه  هایکاشده، شد  نرمال                                                                                                                              
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 پیوست پ

دهنده( آگاهی)  

 TEM  با استفاده از یساختار یابی مشخصه

 کلیات 1-پ

  الیال   تراز همها و  یهتعداد ال ی،جانباندازه  یینتع  برا TEMبا استفاده از  یر گ پروتکل اندازه یک پیوست ینا

 دهد. یگرافن ارائه م  ها پرک

 :22451شالماره   استاندارد ملالی ایالران  به  TEM وسیله بهاندازه نانوذرا   یعاندازه و توز یر گ پروتکل اندازه  برا

 ست. ا دستگاه یمدر مورد تنظ ید شامل اطالعا  مف این استاندارد ین. همچنشودمراجعه  ]1[ 3155سال 

 در TEMsتوان تفکیالک  و  یدد یدانم یتمحدود یلدل به ،μm 1 از یشها بزرگ باشد، ماالً ب پرک یجانب  ها اگر اندازه -یادآوری

  بالرا   تنهالا  TEMمالورد،   یالن باشد. در ا یرممکنغ یابر  زمان تواند یم یندهنما  پرک 288 یاندازه جانب یر گ بزرگ، اندازهدید   یدانم

     مناسب است. یهال تراز  همها و  هیال تعداد یینتع

 TEMسازی نمونه برای  آماده   1-پ

 اسالالتفاده ~μm 3 قطالالر  هب ییها مرتب از سوراخ ا  یهمتشکل از آرا mm 1 با قطر TEM پایهتور   یکاز  -الف

 تور  .شود یم نگهدار مس(  برا  ماال)  فلز 2بند دانه یک رو  و 3شکل بیکربن  یلمف یک درکه  کنید

TEM  با دمالا  خألو در  کنید یزال مشابه تمحلّ یاتازه  یزوپروپانولدر ا شوبا شسترا  °C 288  مالد      باله

 .قرار دهید 1پختبرا  چند ساعت 

 بالا  را پراکناله شالوند.   نصالب  TEM نگهدارندهتور    رو ساده چکانی قطره رو ها با  پرک شود توصیه می -ب

نصالب    بالرا  پالت  پالی  یالک با  μl 288 تا μl 388 سرعت به و سپس کنیدمخلوط  طورکامل بهتکان دادن  

 .کنیداستخراج  TEM تور   رو 

 الزمشدن یرتبخ  برا یطوالن ۀ زمانییک دورال اگر حلّ ویژه ها، به پرک کلوخگیاز  یر جلوگ  برا -1

گالرم   یالا و/  گالذار  پالس از رسالوب   تور  یرینمحلول از قسمت ز نشت شود توصیه می، داشته باشد 

 انجام شود. چکانی قطره طول انجام رو در  ر تو کردن 

وجود داشته باشد اما  پرک یاد تعداد ز ،تور که در هر مربع  آید دست می به یآل زمان یدهپوشش ا -1

 ینتخمال   بالرا   نالور  ییکروسالکوپ داشته باشالند. از م  پوشانی هم مجزاها   پرککه  یادقدر ز آننه  

 ،اسالت  شالده  مشالخص  3-پطور کاله در شالکل    همان. دکنینمونه استفاده   ساز مناسب بودن آماده 

  رو شالده    چکانالده  پراکناله  یالزان م یالا و/ پراکنه لظتغ یمنمونه را با تنظ  ساز درصور  لزوم، آماده 

 .یددست آ به یآل یدهتا پوشش ا دیکنتکرار  تور  

                                                 

 - Amorphous 

 - Mesh 

 - Bake 
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باله   یآلالودگ تالا احتمالال ورود   کنیالد  خشالک   ورکامالل  ط باله را ، نموناله  TEMدر  تالور    قبل از بارگالذار  -پ

در  ~C 398° کار با حرار  دادن ینا شود توصیه می. یابدکاهش  یربردار تداخل در تصو و یکروسکوپم 

 نمونه انجام شود.  ساعت بالفاصله قبل از بارگذار 4مد   به خأل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دهند یرا نشان م شده کلوخه  ها پرکبا  یحضور مناطق یآب ها  یضیب -1یادآوری 

  و رو رسالند  ینظر مال  که روشن به دهند یرا نشان م میکرومتر اندازه در  هاپرکوجود پ  -3 -پو شکل  ب -3-پ شده در شکل مناطق بزرگ -1ادآوری ی

 .است  قرار گرفته TEM تور  یمعمول  ها سوراخ

  TEM پایهی تور ی  یروشده  ریخته چکانی قطرهصورت  بهگرافن  یها پرکاز  بهینه ینور یرتصاو -1-شکل پ

 

 وریتکم از کل  ییبا بزرگنما یرتصو -الف
TEM 

 TEM یربرداریتصو یبرا ینهبهغیرگرافن،  یهاپرک یباال یاز پوشش با چگال مثالی -ب

 TEM یربرداریتصو یبرا پرکپوشش مناسب  -پ
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 گیری پروتکل اندازه   1-پ

حالداقل   TEM تصالویر  توان تفکیکشود  توصیه می. بریدکار  بهرا  TEM ،اجرایی معمول ها  مطابق رو   -الف

nm 2/8 .باشد 

کالردن نموناله    کالج باله   یالاز  ن یالرا ، زکالرد استفاده  ییدوتا یا یدار تک یبنمونه ش  ها توان از نگهدارنده یم -ب

 .وجود دارد ،ه شودداد قرار پایه تور   رو صا   ها پرک که  انامک این یست،ن 

 نمونه یبتخر از یناش 3 ا  ضربه یبآستا احتمال  دکنیکمتر استفاده  یا kV 48 دهنده ولتاژ شتاب یکاز  -پ

 .شود داده کاهش دارد، یازن یتابش الکترون باالتر  دوزهاباال که به  توان تفکیکبا  یربردار تصو مد  در

و  هالا  عیباست، )اولیه(  2گرافن بکر  برا ضربه یبآسکمتر از آستانه  kV 48که اگرچه  کنیدوجه ت -1

  هستند. پذیر یبآس یزن kV 48در  یدارند و حت  ها آستانه کمتر لبه

بگالذارد )بالا    یرگالرافن تالأث    هالا  پالرک  1پالذیرفتار  ممکن است بر  یزن یکروسکوپدر م خأل یفیتک -1

UHV  ها دستگاه
  (.شود یمشاهده م  کمتر یبآس میزان 5 

 ینتالا اولال   کنیالد  روبشمتوسط،  ییبا بزرگنما 9(BFروشن ) یدانم TEM یربردار در حالت تصورا  تور  -ت

بالا اسالتفاده از    اسالت  شالده  یربردار که تصو ییها یتموقع شود ه مییتوصشوند.  ییگرافن شناسا  ها پرک 

  ها ماییبزرگتر به بزرگن  ها پرک  شوند. برا گیر در TEMافزار کنترل  در نرم آزمونه گیر رد  ابزارها 

  است. یازکم ن نسبت  به 

 دشوار است. پرکمشاهده  طور معمول به ،باشند( یاتم یهتا سه ال یک)نازک  یارها بس پرکاگر   -1

 یکربنال  پایاله  یلمفال را نسبت باله   تباین ،کوچک ئییش دریچه یکقراردادن  ،روشن یدانم TEMدر   -1

 بخشد. یبهبود م

تالا   کنیالد ، ثبالت  دهالد  مالی اختصالاص   پرکخود به  را تصویر یشترب که ییبا بزرگنما پرکاز کل  یر تصو -ث

 مشخص شود. پرک یجانب اندازه 

 یالالهناح دریچالاله ین. کالالوچکترکنیالالد پیالالدا را پالالرکصالالا  از  یالالهناح یالالک، TEM یربردار در حالالالت تصالالو -ج

و  برداریالد درصالور  وارد کالردن   را  ئییشال  دریچاله . ببریالد و به حالالت پالرا    وارد را موجود  ۀشد انتخاب 

 .کنیداز نمونه ثبت  را یشش ضلع (SAED) یانتخاب ناحیه یپرا  الکترون  الگو مشخصه 

 لالزوم  صور  درشود  توصیه می ،یفضع شد  پرا  با  ها یکپ یلدل بهنازک  یاربس  ها پرک  برا   -1

 .کنیداستفاده  یطوالن یپرا ، از نورده  الگو یزآم یتثبت موفق  برا 

                                                 

 - Knock-on 

 - Pristine 

 - Susceptibility 

 Ultra High Vacuum - 
 

 - Bright Field 
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CCD یندوربالالبالاله  یباز آسالال یر جلالالوگ  بالالرا -1
، از درپالالو  روشالالن  مرکالالز باریکالاله ازحاصالالل  3

 متوسالط  ،پالرداز    و بالا پالس   آوریالد دسالت   باله  را  متعالدد  هالا   ینالورده  یالا  کنید استفاده باریکه

 آورید.  دست را به ها آن

 .آوریددست  به کپرمختلف  ها  احیهن  برا یشترب یا یپرا  الکترون  الگوده شود  توصیه می -چ

دهنده  نشان  مرکز به پرتو یکپرا  نزد  ِدر الگو nm 15/8 (882)  ها که وجود لکه کنیدتوجه  -1   

 شود.نضخامت استفاده  یینتع  برا ها ناحیه یناشود از  توصیه میها است و  پرک خوردگی ینچ  

 یر ثبت شود و تصالو  یزن اظرتنروشن م یدانم TEM یرپرا ، تصو  هر الگو  براشود  توصیه می -1  

 پرا  استفاده شود.  ها داده یرمنظور کمک به تفس شده به  انتخاب یهناح دریچه یتاز موقع  

 پالرا     الگوهالا  منالاطق  یالن متفاو  باشالد، الزم اسالت از هماله ا    تباینبا  مناطقی  دارا پرکاگر    -1

 استفاده شود.نظر  انتخاب مناطق مختلف مورد  برا SAED دریچهشود و از  گرفته  

      شالده   )محالدود  شالود  یمحدود م nm 388 به یباًتقر SAED منطقه یک یکه ابعاد جانب کنیدتوجه    -1

  و کند یم یجادنمونه ا منطقه یابی کوچک در مکان  خطا یککه   انحرا  کرو 2راهی بیا وسیله به 

  ها پرک  براشود  وصیه میت یجه،(. در نتگیرد یمنشاء م شده از آن انتخاب منطقهپرا    ها داده 

 شود.  یجادکوچک ا یارنقطه بس یکشود تا کوچک استفاده  1همگراساز دریچهکوچک از  یاربس 

  هالا  پالرک شالبکه   تفکیالک تالوان   یالابی  مشخصاله تا  دهید افزایش را ییبزرگنما و را بردارید یئیش دریچه -ح

 .شودانجام  گرافن 

  در ولتاژها یکتفک توانشبکه وجود ندارد.  5ها  هلبامکان رفع   TEMsاز یکه در برخ کنیدتوجه  -1

  یالک تفکتالوان  حالد    سازنده بالرا  مشخصا  بهشود  توصیه میتر است و  یفضع ،کمتر دهنده شتاب

 شود. مراجعهمناسب 

 یپرکال  خالورده  ینچال  منالاطق ( در 882) nm  15/8 لباله فاصالله   تالر،  یمضخ یا یهدوال  ها نمونه  برا -1

 ینا شود توصیه میقرار دارند.   فرود یبا پرتو الکترون  صفحا  مواز ینکه ا ییجا شود، یمشاهده م

 تممکالن اسال   هالا  پالرک از  یکه برخ ییشوند. از آنجا یربردار تصو پرکضخامت  ییدتا  برا ها نمونه

تالوان   یرتصالاو  یالن ارتبالاط ا  شود چگالونگی  توصیه میباشند، متفاو    ها ضخامت با یشامل مناطق

پالرا     کالم و الگوهالا   یینمالا  با بالزرگ  یرتصاو شده در مشاهده رکِپ شناسی ریختبا   شبکه تفکیک

 ثبت شود. یالکترون

 یالن وجالود دارد، ا  ییبزرگنمالا  یشمالرتبط بالا افالزا     یراگر چرخش تصو شود توصیه می ین،بر ا عالوه -1

  .ثبت شود یزن موضو 

                                                 

 - Charge-Coupled Device 

 - Aberration 

 - Condenser  

 - Fringes 
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 شود. ار بردیرتصو ر وت مربع یندر هم  بعد پرکشود  توصیه می، پرک یر گ پس از اندازه -خ

 شود. یر گ در هر نمونه اندازه پرک 288 حداقل در مجمو  شود توصیه می -1

 شود. یربردار تصو تور در مربع  پرکاز هر   ،قبل از رفتن به مربع بعدشود  توصیه می -1

 ۀتعالداد نقالاط داد   یالد تول  بالرا  تالور    هر مربع ،است شده  اشاره باال که در 3مورد  ،خدر مرحله  اگر -1

درصالور    ،هالا باله مرکالز(    مربالع  تالرین  یالک )نه تنها نزدباشد  اشتهند یربردار به تصو ز یان نظر مورد

 ینب  ها فاصله که ییها مربع شود توصیه می، نمونه چکانی قطره  ساز آماده یلدل به ییرا  موضعیتغ

   .دنانتخاب شواست،  یادزها  آن

 ی، پالرا  الکترونال  (ثو   رحلاله  م)متوسط  ییبا بزرگنما یربردار شده، تصو ییشناسا یهال هر  برا -0

 .یدرا تکرار کن( حمرحله ) شبکه توان تفکیکبا  یربردار و تصو (چو  جمرحله )

 دادهتحلیل  0-پ

کاله   یدباش یشش ضلع یپرا  الکترون  الگو  مشخص دنبال ، بهاست شدهداده  نشان ،2-پکه در شکل  طور همان

 آن ۀاداثر انگشت بدون ابهام است که مال  یک ین. ایدآ یدست م شود، به یمشاهده م (883)گرافن در جهت  یوقت

 فاصالله و  nm 231/8 (388) در صالفحه است. فاصله شبکه  یتگراف /الیه کمگرافن  /گرافن دوالیه /الیه گرافن تک

 یبا پرا  الکترون الیه کمو گرافن  یهدوالگرافن  از یهال گرافن تک یصتشخ  است. برا nm 321/8( 338شبکه )

TEM  یشالش ضاللع    هالا  شالد  لکاله   یه،ال گرافن تک  برا .کنید یسهمقارا حلقه اول و دوم نقاط پرا  ، شد 

 یرونالی ب یشد  شش ضاللع  یه،گرافن دوالها   پرک  است. درمقابل، برا یداخل  ها کمتر از لکه یابرابر  یرونیب

و  یاله ال تالک رافن گال هالا    پرک  پرا  را برا  الگوها ،ب -2-پو شکل  الف -2-پاست. شکل  یاز درون یشترب

با  تر یمضخ  ها نمونه  دهد. برا یم رنگ نشان هم ها  پیکان ینب متناظرشد   پروفایلبا  یبترت به یهدوالگرافن 

  .کنند یم یداپ یشتر شد  ب یداخل ها  لکهنسبت به  یرونیب  ها گرافن، لکه یهال از دو یشب
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 .است شدهپرا  نشان داده   الگو یرِها در ز پیکان ینشده ب گرفته  شد وفایلپر  نمودارها -یادآوری

 شده   مشخص یپراش از نواح یدر کنار الگوهامیدان روشن  TEM  شده گرفته یرتصاو 1-شکل پ

  را براها  یهال یقتواند تعداد دق یکند اما نم ییرا شناسا الیه کمو  یهدوال یه،ال تواند گرافن تک یم یپرا  الکترون

تالوان  بالا   TEM/STEM یربردار انجالام داد کاله تصالو    یتوان درصالورت  یرا م ینکند. ا یینتر تع یمضخ  ها نمونه

کاله در شالکل    طالور  همانباشد.  یابیدست قابل ،ها پرک ۀشد تا  ها مشاهده لبه یق( از طرnm) 15/8 شبکه تفکیک

 TEMدر  شود. یر گ عداد خطوط در لبه اندازهبا شمار  ت یهشماره الشود  توصیه می ،است شدهداده  نشان 1-پ

صالور    به توانند یگرافن م یکه صفحا  اتم یمعن ینبه ا ،رخ دهند توانند یم 3تباین  ها معکوسروشن،  یدانم

  و انحنالا  یرتصالو  کانونتر، بسته به  روشن ینهزم در پس یرهت ها  یهحاش یا یرهت ینهزم روشن در پس ها  یهحاش

 ±3ضالخامت    تواند منجر به خطالا  یم 2تباین ارونگیو ینا یلدل به یر گ خطا در اندازه یکظاهر شوند.  یموضع

                                                 

 - Contrast reversals 

 - Contrast inversion 

 الیهگرافن ت  -الف

 گرافن دوالیه -ب
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 یرتصالو  ینشالده معمالول   یحتصالح  TEM یالک در  3شرزر ناکانونیدر که  ینازک  ها آزمونه رود یانتظار م شود. الیه

در  یالره ت هالا   یهحاشال  صالور   باله گالرافن   ها  یهال ،رو یننشان دهند و از ا یکرا تار یاتم ها  یتموقع شوند، یم

 ین(. اگر در حمشاهده شود ،1-پ)شکل  شوند یشمار  م یرهت ها  یهو حاش شوند یتر ظاهر م روشن ینهزم پس

 یحصح شدن کانونیاز   ارائه شواهد  برا یکانون مجموعه یک شود توصیه مید، وش ایجاد یمشکالت شدن کانونی

انجام  یرتصو  ساز یهفاز با کمک شب تباین TEM  ها داده مطلقِ یمکّ یرتفس شود توصیه می، هرچند شود. یهته

دهی شیمیایی فاز  رسوب در یافته گرافن رشد  ها از ورقه تر یمشده اغلب ضخ بردار  یهال یتیگراف  ها پرکشود. 

 هالا   یهحاشال  طالور معمالول   باله  شالود،  یمشاهده مال  1-پکه در شکل  طور   همان ین،هستند، بنابرا 2 (CVD) بخار

 .گیر  کنید اندازه پرک 28 حداقل  ها یهمشاهده است. تعداد ال ها قابل پرک در لبه یشتر ب

 یالرا ز شوند، یشمار  م هیرت ها  یهمورد، حاش ینشود. در ا یینشد  تع پروفایلاز  یممستقطور بهها  یهشود که تعداد ال یباعث م یشترب ییبزرگنما -یادآوری

 .شود یم یداپ یههفت ال رکضخامت پ ین، بنابرااست شدهن  اصالح رکانونی شرزنا

 پرک ی از لبه  TEM میدان روشن  یرتصاو -1-شکل پ

متوسالط    مالوارد الزم اسالت    یالن باشالند. در ا  یالر بالا ضالخامت متغ   یمنالاطق   تواننالد دارا  یاغلب م مجزا  ها پرک

 شود. گرفتهباال  ن تفکیکاتوبا  یربردار ت آمده از پرا  و تصودس هضخامت ب یر گ اندازه

                                                 

 - Scherzer  

 - Chemical Vapor Deposition  

  :راهنما

X ابعاد جانبی ،nm 

Y  ، دلخواه یکا شد 

A  nm15/8 
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 هشالد  انباشالت  بالاز   هالا  پالرک   ها اغلب حالاو  ، نمونهپرکدر طول رسوب  انباشت بازکاهش   ها برا تال لیرغم ع

 ستند.ه

 یطالور تصالادف   دارنالد باله   یالل تما شالوند،  یمال  یالده خالورده نام  یچپال  الیاله  کمکه گرافن  شده انباشت باز  ها پرک ینا

و بالا حضالور نقالاط پالرا       شناسالی  ریخالت  هبالا مطالعال   تالوان  یمال  ،ینبنالابرا  .کننالد  یر گ جهت یکدیگرنسبت به 

 9  پالرا  باله جالا     ( لکاله در هالر حلقال   25 یالا  34 یالا ) 32مالورد   یالن در ا کالرد.  ییرا شناسالا  انباشت باز، متعدد

کاله در   طالور  د. همالان وجالود دار  مالنظم  برنالال  شالدۀ  انباشالت  یالت گراف یالا  یاله ال گرافن تالک   شده برا مشاهده  لک

  ، الگوهالا مجالزا هالا    پالرک خالوردگی   چالین  ینهالا و همچنال   پالرک  انباشالت  بالاز ، است شدهداده  نشان 5-پشکل 

 .کند یم یجادا ،2یکتوربواسترات یتبه گراف یهشب را پ  ها داده و بزرگ یتناوب 3همویر

 طالور کاله در شالکل    همالان . کنیالد  یر گ  روشن اندازه یدانم TEM یراز تصاو را یجانب پرکاندازه  ،یممستقطور به

و سپس  کنید یر گ اندازهرا شده طول و عرض )عمود بر طول(  مشاهده پرک هر  برا، است شدهداده  نشان 9-پ  

 را در هالر نموناله   پالرک  288 حالداقل  رکپال . انالدازه  بگیریداندازه را متوسط  یاندازه جانب  دو مقدار برا توسطم

  .کنید یر گ اندازه

 ها  پرک  ها ، که محدوده اندازهپرک 28 حداقل ها  یهو تعداد ال یشترب یا پرک 288 یجانبکه اندازه  یهنگام

و نمالودار   یجالانب   پالرک   هالا  از اندازه نگاشت بافت یک، است شده یینتع دهند، یشده را پوشش م مشاهده یجانب

 ،اسالت  شالده داده   شالرح  یلصتف به ت یوستدر پکه  گونههمان ،پرک یجانباندازه  برابرها در  پرکضخامت  پراکنه

 ثبت شود. »TEM»عنوان  به یر گ رو  اندازهشود  توصیه می. کنید یهته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 - Moiré 

 - Turbostratic  
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 خورده یچپ الیه کماز گرافن  TEM یرتصاو -0-شکل پ

 

 

 

 

 برداری یهال ایه پرک یجانب یها اندازه شده گذاری نشانه های یریگ اندازهروشن با  یدانم TEM یرتصاو -5-شکل پ

 یعفاز ما یمعمول

 یکادر نارنج، TEM یرتصو -الف

 یالگو یمورداستفاده برا یهدهنده ناحنشان

  شکل بپراش در 

گرافن  رکپ دهندهنشان TEM یرصوت -پ

  همویر یو الگو خوردهچین

 ،نقطه 11 دهندهنشان پراش یالگو -ب

از شکل الف  ینارنج کادر یهاز ناحشده تهیه

(°7/15(Ɵ = 

 رکیپ دهندۀ ساختارنشان ،TEM یرتصو -ت

  مویره یشده و الگولولهمانند طومار
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 پیوست ت

 دهنده( )آگاهی

 محاسبه اندازه جانبی و کسر عددی

 کلیات   1-ت

محاسالبه    بالرا را  یکالرد  انجام شالود و رو  یدبا پرک یمحاسبه متوسط اندازه جانب  براکه  یمراحل پیوست ینا

 .دهد یشرح م ،ونونه موردآزمدر نم کمتر یاگرافن  یهها با ده ال پرکو   یهال تکها   پرک عدد کسر 

 پرکاندازه جانبی  توسطم   1-ت

هالا    پالرک کاله   درصالورتی  ،کالرد  یینتع AFM یا SEM ،TEM  ها توان از داده یرا م پرکاندازه جانبی  متوسط

عالدد   288شالوند   یالر  گ اندازهشود  توصیه میکه  ییها پرک کمینه. تعداد باشد شده یر گ اندازهبا آن رو   یکاف

 .شود یانجام م SEMاحتماالً با استفاده از  گیر  اندازه یناست. ا

تالابع   یکبا را ها  . دادهکنیدرسم را  3- شده در شکل  داده  نشان نگاشتِ بافتصور   به پرک یاندازه جانب یعتوز

 یجالانب ه . متوسط اندازکنید یینتعرا  انحرا  از معیارو  یانهمقدار م ،. از براز دهید براز  نرمال  لگاریتم یعتوز

 است. از معیار و محدوده انحرا  یانهگزار ، مقدار م  برا پرک

  تالر  از تابع مناسالب شود  توصیه میباشد، نداشته ها  داده  برا مطلوبیبراز   ،نرمال  لگاریتم یعتابع توز یکاگر 

 استفاده شود.
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 ( وB) یانهمقدار مشده با  نشان داده ،لگاریتم نرمال یعبا توز پرک یاندازه جانب یعتوز نگاشت بافت نمونه -1-شکل ت

قرار  Cو  A  ینبدر  مقادیر از 68 % که  یی، جایصورت خطوط عمود ( بهCو  A) یانهاز م انحراف از معیار استاندارد

   گیرد می

 کسر عددی   1-ت

 کلیات 1-1-ت

 ونکمتالر در نموناله موردآزمال    یالا  یاله بالا ده ال  ادهو م یهال گرافن تک عدد کسر  یینتع  توان برا یم رو  از سه

 ی،موردبررسال  که با توجه به نو  مالاده  کنیداستفاده  یاست، از روش یبیو معا یامزا  استفاده کرد. هر رو  دارا

دسالت   به  ها داده یسهتوان با مقا یرا م  کسر عدد دهد. میارائه  یبازه زمان ینتر رو  را در مناسب ینتر درست

 عبارتند از: است شدهن ذکر یتاولو یبکه به ترت یکرد. سه روش یینمختلف تع  ها آمده از رو 

 ؛(2-1-)زیربند    AFMفقط  -الف

 (؛1-1-)زیربند   است بسته هم TEM یا SEM  ها داده با AFMضخامت  یر گ اندازه -ب

 است بسته هم TEM یا SEM  ها با داده AFMضخامت  ها  یر گ با اندازه یسهرامان در مقا سنجی یفط -پ

 (.5-1-)زیربند   

 

  :راهنما

X ابعاد جانبی ،nm 

Y  ها پرکتعداد 

A انحرا  از معیار استاندارد -میانه 

B میانه 

C  + انحرا  از معیار استانداردمیانه 
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 AFMفقط  1-1-ت

 ضالخامت  شالود  یاسالت و فالرض مال    پالرک  288 حالداقل  یالر  گ انالدازه   بالرا  AFMرو  مستلزم استفاده از  ینا

 ( است.nm15/8 ) نظر همان مقدار  یهال گرافن تک  رو شده یر گ اندازه

  مسالاو  یالا با ضالخامت کمتالر     ها پرک. تعداد ترسیم کنید پرکضخامت متوسط  برابردر را  پرک یاندازه جانب

nm 15/8یالر  گ انالدازه   هالا  پالرک بالر تعالداد کالل     یمعالدد تقسال   ینا یهال گرافن تک  . کسر عددکنید یینتع را 

 یابا ضخامت کمتر   ها پرکتوان از تعداد  یکمتر را م یا یهبا ده ال  ها پرک عدد مشابه، کسر  طور به .است شده 

 ها محاسبه کرد. پرکبر تعداد کل  یمتقس nm 5/1  مساو

 که درطور  همانشود  یمبر است که باعث   زمان یاربس AFM وسیله به پرک 288دست آوردن  به  شده برا زمان صر  -1یادآوری 

 استفاده شود. ،طور معمول رو  به ینکه از ا باشد یدبع، است شدهاشاره  2یادآور  

( و شودمراجعه  5-1-زیربند  مطابقت دارند )به   نظر یرندر  با مقاد به ،یهال دهو  یهال ضخامت تک یردر واقع، مقاد  -1یادآوری 

 است. مینهکمقدار  یک حداقل جا ینشده در ا گزار   کسر عدد ینبنابرا

 TEMیا   SEMشده با  لفیقت  AFM 1-1-ت

 یالا ( مراجعاله شالود   1-بند ب)به  SEMبا  شده تلفیق( مراجعه شود 5-به بند ب) AFM  ها رو  از داده ینادر 

TEM انالدازه  ینها ب پرک  را برا یخط یهمبستگ یکرو   ین. اشود ی( استفاده مشودمراجعه  پ یوست)به پ 

 فنشده گرا یر گ که ضخامت اندازه شود یفرض م ینرو  همچن ینادر . گیرد یر مدرنظ و ضخامت پرک یجانب

 است. یکسان  نظر یربا مقاد الیه کم یا یهال تک

دست آمده از   ضخامت به  ها داده در برابررا  پرک یجانباندازه  ،است شدهنشان داده  2- که در شکل  طور همان

AFM  اسالت  شدهنشان داده  ،2- که در شکل  رطو همان. کنید براز  ها به داده یمخط مستق یکو  کنیدرسم، 

 یالل دل باله  که شود یمشاهده م پرک یجانبو اندازه  پرکضخامت  ینب یمابت خط یهمبستگ یک طور معمول به

 شود. یاستفاده م طور معمول بهکه است  ییناز باال به پا یعما فاز  بردار یهال یدرو  تول

بند انجام شود )به  AFMبا استفاده از  یشتر ب ها  یر گ اندازهشود  توصیه مید، مشاهده نش یهمبستگهیچ اگر 

 همبسالتگی  یچه یماده موردبررس که ینا یامابت وجود دارد  یهمبستگ یا( تا مشخص شود آشودمراجعه  ،5-ب

 یر گ اندازه پرک 288از  یشبتوصیه می شود دوم،  یر گ یجهنت  ندارد. برا و ضخامتها  پرک یجانباندازه  ینب

 بالدون » شالود  توصیه میمشاهده نشد،  ی، همبستگپرک 288از  یشب  ضخامت برا یر گ پس از اندازهشود. اگر 

 تالوان  یرا مال   کسر عدد ،است شده هداد یحتوض 2-1-زیربند  که در  طور همانگزار  شود. سپس  »یهمبستگ

  محاسبه کرد. ،است شده یر گ ازهاند AFMکه با استفاده از  یپرک 288از  یشبا ب ییها نمونه  برا

 را AFMشالده  یر گ اندازه رکِپ یجانب، اندازه فرض کنید شده براز   ها از داده یم،مستق یخط یهمبستگ یک

 رکِپال  یجالانب انالدازه   یناسالت. همچنال  ( nm15/8 )گرافن  یهال تک یک  با ضخامت نظر تناظرکه م کنید یینتع

. در ماالال  کنیالد  یالین ( اسالت، تع nm5/1 گالرافن )  یاله ضالخامت ده ال  انالاظر بال  تمکه را  AFMشده با  یر گ اندازه

 است. nm  559تقریباً اندازه ین، ا2- شده در شکل  داده نشان
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 یمحاسبه اندازه جانب یمورداستفاده برا یجانبندازه ا برابرشده در  یریگ اندازه پرکضخامت  AFMمثال  -1-شکل ت

  یهال 11و  الیه ت گرافن  پرکضخامت  متناظر با ییها پرک

شالود   توصالیه مالی  دست آمد،  به الیه کمگرافن و الیه  گرافن تک اب تناظرم پرک یجانبکه دو مقدار اندازه  یهنگام

، شالود  یساله مقا ،اسالت  شده  یر گ اندازه TEM یا SEMده از که با استفا یجانب پرکاندازه  یعبا توز ها گیر  اندازه

اسالتفاده از   اشالده بال   یالر  گ انالدازه   هالا  پالرک . تعالداد  اسالت  شالده  یالر  گ ها انالدازه  پرکاز  یشتر که تعداد ب ییجا

 عدد خواهد بود. 288 حداقل ،یالکترون ییکروسکوپم

 ،شالود  یمال  یینتع AFM  ها که از داده الیه کمگرافن  یا الیه گرافن تک پرک یجانبمقدار اندازه شود  توصیه می 

کمتالر از آن مقالدار هسالتند اسالتفاده شالود.       یالا کاله برابالر    SEM  ها از دادهحاصل   ها پرکدرصد  یافتن  برا

 رو   صالور  خطالوط عمالود    باله  یرمقالاد شالود   توصالیه مالی  ، اسالت  شدهنشان داده  ،1- که در شکل  طور همان

 یالا ضالخامت   یالن از ا یپرکال  یچاگر ه .یرندقرار گ یالکترون یروسکوپیکحاصل از م پرک یجانب دازهان نگاشت بافت

  هالا  دادهاز  ثبالت شالود.   صفر درصالد  عنوان به  کسر عددشود  توصیه می، باشد هنشد یر گ اندازه AFMکمتر با 

SEMبالا  رابطه در  شده یینشده )تع یممقدار تنظ یک یرز  ها پرک   ازتعداد با ضخامتِ توان یرا م  ، کسر عدد

 یالان صالور  درصالد ب   به را  ها محاسبه کرد. کسر عدد پرکبر تعداد کل  یم( تقسSEMتا عرض  AFMمت ضخا

 پالالرک 288مجمالالو  در کالاله  سالالتاخانالالک  28بالالا  نگاشالت  بافالالتنمالالودار  یالالک ،1- ماالالال، شالالکل  بالالرا . کنیالد 

 .است شده  یر گاندازه SEMبا استفاده از  ،پرک یدر اندازه جانب nm2888 تا صفر شده، در محدوده  یر گ اندازه

  :راهنما

X پرک ابعاد جانبی ،nm 

Y  ها،  پرکضخامت nm   

A  ا  الیه 38 پرکضخامت 
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است. مشخص شد که  nm 559 یرو ز یهال 38گرافن   برا پرک یجانب، مقدار اندازه AFMضخامت   ها از داده

هالا گالرافن    پرکاز تعداد کل  9/91 % ینهستند و بنابرا nm 559 یرز پرک ۀانداز  دارا ،پرک 288از  پرک 329

 . است شده یانب صور  درصد به الیه کمن گراف  تر( هستند که مقدار کسر عدد نازک یا) الیه کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرک یجانباندازه  نگاشت بافتاز  الیه کمگرافن و  الیه گرافن ت  یاز محاسبه کسر عدد یمثال -1-شکل ت

 SEMشده با استفاده از  یینتع

( و شالود  مراجعاله  5-1-زیربنالد   مطابقت دارند )به   نظر یرندر  با مقاد به یهال 38و  یهال ضخامت تک یردر واقع، مقاد -یادآوری

 است. کمینه مقدار یک حداقل ینجاشده در ا گزار   کسر عدد ینبنابرا

 TEM یا SEMو  AFMبا  شده تلفیقرامان  یسنج یفط 0-1-ت

ارتفالا    ییالد با تأ  محاسبه کسر عدد درستیبهبود   برا تواند ی( مشودمراجعه  9-بند برامان )به  سنجی یفط

   هالا  پالرک همالان    رامالان رو  سالنجی  یالف طشالود   توصالیه مالی  استفاده شود.   یهال تکها   پرکشده  یر گ اندازه

 ینالان تالا اطم  هسالتند هالا جالدا    پرک یراز سا یخوب ها به پرک که جایی ،انجام شود AFM وسیله به  شده یر گ اندازه

را  یاله ال تک  ها پرک ییشناساامکان رامان  یسنج یفط است. تک پرکِ یکاز  سیگنال رامانحاصل شود که هر 

 وسالیله  باله  شالده  یالر  گ کند. ضخامت انالدازه  یها را فراهم م پرک ینضخامت ا یر گ اندازه AFMو  کند فراهم می

AFM  ی،کل طور ه. بکنید یین، تعاست  رامان  یسنج یفاستفاده از طبا شده   یرگ اندازها   یهال تک متناظر باکه را 

 سالنجی  یالف ط یسهبا مقارا  یهضخامت ال ینباشد. همچن nm 15/8  تر از مقدار نظر یمضخ ستممکن ا الیه ینا

 .کنید یینتع AFM  ها رامان و داده

  :راهنما

X پرک ابعاد جانبی، nm 

Y ها پرک تعداد 
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اسالتفاده   1-1-زیربنالد   در   کسالر عالدد    ( در محاسبا  بالرا nm 15/8  )به جا را یدمقدار ضخامت جد ینا

رامان نشالان داده   سنجی یفط با ،گیر  شوند اندازه nm 8/3 ،ها پرکاندازه   AFMهوسیل هبماال، اگر  را ب. کنید

گالرافن   یعنالی )   بعالد  هالا   یاله ال  برا nm 15/8 پلهبا ارتفا  متناظر  طور به هستند، یهال د که گرافن تکنشو می

 جالا،  یالن در ا ه اسالت. محاسب قابل، Nها،  یه(، تعداد الدارد امتضخ ~nm 94/3 الیه گرافن سهو  ~nm 15/3 دوالیه

  بالرا  پالرک  یجانباندازه  متوسطمقدار  2- و شکل  1-1- زیربند از  خواهد بود. nm 89/5 یهال 38ضخامت 

کاله در   طالور  همان ،آید دست می به nm 911 یهال 38  برا یهال یجانبو اندازه  nm 398به  اکنون الیه گرافن تک

 .است شدهنشان داده  5- شکل 

 یالا و/  یالر در ز فعالال  حطسماده مانده  یال باقاز وجود حلّ یتواند ناش یم یهال ضخامت تک  و نظر یتجرب مقدار ینتفاو  ب -یادآوری

ضالخامت   بالا  در ارتباط یتقطع عدم موضو  یندر هر ذره داشته باشد، ا یکسانتواند ضخامت  ینم یماندهباق  یال ینباشد. ا یهال  باال

 .دهد نشان میرا ها  یهاز ال یشخصتعداد م باها  پرکشده همه  یر گ اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شود یدتول یهالده و الیه  گرافن تک  برا پرک یاز اندازه جانب ید جد متوسط یرتا مقاد است شده  مجدد محاسبه 2- شکل  -یادآوری

 پرک یجانباندازه  نگاشت بافت ی از  الیه کمگرافن و  الیه گرافن ت  یاز محاسبه کسر عدد یمثال -0-شکل ت

   AFM های یریگ رامان و اندازه سنجی یفبا استفاده از ط هشد یینتع

توان محاسبه کالرد.   یرا م یهال ده تا الیه گرافن تک  ، کسر عدداست شدهنشان داده  9- که در شکل  طور همان

اسالت   1/99%  الیه کمگرافن   عدد کسر و است 5/4%  برابر با الیه کگرافن ت  ، کسر عدددوباره محاسبه یناز ا

 شود. یم یانصور  درصد ب که به

  :راهنما

X پرک ابعاد جانبی، nm 

Y پرک ضخامت،  nm 



 1011 سال :)چاپ اول( 11111-1 ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

91 

 

 

 

 

 

 

 

به  شدهمنجر 0-تدر شکل  الیه کمگرافن و  الیه گرافن ت  پرکِ یجانب یها اندازه یصدر تخص ییراتتغ -5-شکل ت

  عددی یکسرها یشده برا نظر یدتجد یرو مقاد 1-تدر شکل  ییراتتغ

بالراز   شالده از   محاسبه یباستاندارد در ش  توان از خطا ی، معدد   در کسرها یتقطع سطح عدم یینتع  برا

(. در مراجعاله شالود   5- شکل  یا 2- شکل به استفاده کرد ) پرک یجانبضخامت در برابر اندازه  یخط یمنحن

، 9- اسالت. در مالورد شالکل     1/5% اسالتاندارد    خطا یعنی است، 8898/8 ± 8881/8 یب، ش5- مورد شکل 

 ،nm 29 ± 911 پالرک  یجالانب اندازه   برا  کسر عددشود  توصیه میبدان معناست که  ینا الیه کمگرافن   برا

   یالب رتت حاصل به یجمورد نتا ینشود، در ا فراهممرتبط  یتقطع، محاسبه شود تا عدم nm 998 و nm 989 یعنی

صور   کند که به یم یجادرا ا 99 ± 2%   الیه کمگرافن  یینها  کسر عدد یکرو   ینا. است 2/94% و  %5/95 

  و خطالا  یالرد گ یرا درنظالر مال   یتصالادف   فقالط خطالا   یالت قطععالدم  یالن کاله ا  توجاله شالود  شود.  یم یاندرصد ب

 .یردگ یرا در نظر نم 3سیستماتیک

  بزرگتالر از خطالا   یاربسال  تغییالر  ایالن . است شده داده نشان 99 % به 91 % از الیه کم  گرافن در کسر عدد ییرتغ

رامان  یسنج یفط  ها از دادهحاصل ضخامت  برابرها در  یهتعداد ال دوبارهمحاسبه  یلدل شده به استاندارد محاسبه

مسالئله   یکها  یهبا تعداد ال AFM وسیله بهشده  یر گ ارتباط ضخامت اندازه یاست که درک چگونگ یهیاست، بد

رامان  سنجی یفط یاآ که ینا شود توصیه می ین،است. بنابرا عدد  کسر یتقطع عدمهنگام درنظر گرفتن  ید کل

 یالا » SEM/AFM» یعنالی گنجانالده شالود )   یجدر خالود نتالا   ،یالر خ یا است شدهاستفاده  یجنتا درستیبهبود   برا

 »(./SEM/AFMرامان»

                                                 

 - Systematic 

  :راهنما

X  پرکابعاد جانبی ،nm 

Y  ها پرکتعداد 
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 پیوست ث

 دهنده( )آگاهی

  تلر(-ایمت-)برونر BET روش 

 کلیات    1-ث

    دهد.یارائه م تلر(-ایمت-)برونر BET با استفاده از رو  سطح ویژه مساحت  ریگ اندازه  برا یروش پیوست نیا

 نیالی ترس در واحالد جالرم نموناله را تع   دسال قابالل استفاده است و سطح  قابلخشک   پودرها  رو  فقط برا نیا

خواهد بود و ناله   انبوهه ای کلوخه ویژهمساحت سطح  نیاست، ا دهدارخ  انبوهش ای کلوخگیکه  یی. در جا  کند یم

 .هیذرا  اول

    ایال  K 99) 3یشال زای زم  تالا دمالا   شده  هیلوله نمونه تخل کیشده موجود در  ییزدا گاز  نمون کی ش،یدر طول آزما

K 49آرگون قالرار   ای تروژنین زیشده در معرض گاز آنال کنترل قاًیدق  فشارها مجموعه کیو در  شود ی( خنک م

( بالا  Pتعالادل ) فشالار   .ابالد ی یم شیسطح افزا  وشده ر گاز جذب  ها فشار، تعداد مولکول شی. با هر افزاردیگ یم

نموناله   وسیله بهشده  ( همراه با مقدار گاز جذب P/Pها ) آن یشود و نسبت فشار نسب یم سهی( مقا P) فشار اشبا 

عنالوان حجالم آن در دمالا و فشالار      باله  طالور معمالول   باله شالده   جذبربشود. مقدار گاز  یدر هر فشار متعادل ثبت م

STP)استاندارد 
2، C°8، torr 998از کمتالر مالاالً  بالا سالطح کالم )    ییهالا  نمونه  شود. برا ی( گزار  م m

 
/g 3 ،)

 عیما تروژنین  در دما پتونیگاز کر از آنالیزموارد  نیدر اشود  توصیه میاست و  یاغلب ناکاف دستگاه تیحساس

 آن انجام شود.  جا به

اطالعالا     مناسالب بالرا  مرجعی عنوان به [3]3153: سال 35929ملی ایران شماره شود به استاندارد  توصیه می

  شود. مراجعه ، بردار نمونه باره در

گالرافن   ماننالد   مالواد و  ردیگ یمرا درنظر  تی/گرافالیه کمالیه/گرافن دوالیه/گرافن  گرافن تک ادهفقط م استاندارد نیا -1یادآوری 

 .گیرد را درنظر نمی دیاکس تیگراف ای دیاکس

تالوان باله    یرا نمال  رو  نیال ، اهرچنالد پودر استفاده کالرد،   کی ژهیسطح ومساحت  نییتع  توان برا یرا م BETرو   -1یادآوری 

 درون پودر استفاده کرد.  ها پرک گرافنِ  ها هیارائه اطالعا  در مورد تعداد ال  برا جداگانهصور  

 گالرِ ید  ها که با استفاده از رو  پرکو ضخامت  یجانباندازه  عیتوزمقدار با  نیا سهیو مقا ویژهسطح مساحت  نییتع -1یادآوری 

 ها شود. پرک کلوخگیدرک سطح  موجب تواند یم ،دست آمده به 3در شکل داده شده   شرح

 ایی نمونهدگازز    1-ث

                                                 

 - Cryogenic  
 - Standard Temperature and Pressure 
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 یالی زدا ها گاز شده از سطح آن جذببر یندهحذ  هرگونه آال  ها برا جذب گاز، نمونه آنالیزقبل از  شود توصیه می

 3شوند. 

 ،بالالالاال   در دمالالالا خالالالأل در  ییگالالالاززدا -3کالالالار وجالالالود دارد:   یالالالن انجالالالام ا  دو رو  مختلالالالف بالالالرا 

حالالالذ    بالالالاال. بالالالرا  ( در دماهالالالایتالالالروژنل ناماالالالبالالالرا  اثالالالر ) یگالالالاز بالالال یالالالانجر تحالالالت ییگالالالاززدا -2

 است. یازن  گاز جار یا خألها به  آالینده

نمونه  یزها را داخل لوله آنال . نمونهکنیدثبت  را ها وزن شده و جرم آن یخال  نمون یزآنال  ها لولهشود  وصیه میت

 یالک به  طور معمول بهدارند،  یکم یکه چگال یتیگراف  ها نمونه یت. با توجه به ماهکنیدثبت  را قرارداده و جرم

دارد،  یباله مسالاحت سالطح مالاده بسالتگ      است شده یر گ اندازه که ا  هاست. مقدار نمون یازن بزرگتر ا  لوله حباب

m حداقلکه   مقدار طور معمول به
m تا 9 

آرگالون فالراهم    یالا  یتالروژن ن یزهالا  آنال  از سطح کالل را بالرا   38  

  ا مقدار نمونه به اندازهاست  الزم ین،بر ا است. عالوه یازموردن یپتونکر یزآنال  برا  کند، اما سطح کل کمتر یم

 (.g 3/8حداقل  یکل جرم را فراهم کند )به طور درست یر گ د که اندازهباش

 ییالر گوناله تغ  یچهال  کاله  یالن تا حد امکان باال باشد بالدون ا  دماشود  توصیه می. کنید یینرا تع ییزدا دما و زمان گاز

 یعنالی ) یسالنج  یالف مطالعه ط ،سنجی گرماوزن آنالیزتوان از  یشود. دما را م یجاددر نمونه ا یمیاییش یا  ساختار

در  ییهالا  کارآزمالایی از  یالا قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض دمالا( و/  یکسا پرتوفوتوالکترون  یسنج یفط آنالیز

فاده اسالت   شالده ن دار عامل یتیمواد گراف  برا C 188°  توان از دما یم طور معمول بهکرد.  یینمختلف تع  دماها

 کرد.

آن بر  یرتأث پایشو  ییزمان گاززدا ییربا تغ یصور  تجرب آن را به توان یدارد و م یبه ماده بستگ ییزمان گاززدا

 یهبالاال توصال   مالواد بالا سالطح     بالرا  در مد  یک شب ییزدا گاز ی،کل طور  کرد. به یینماده تع مساحت سطح ویژه

 شود. یم

در هنگالام  ود شال  توصالیه مالی  . دهیالد شده انجام  یینتع یشاز پ  شده در دما یینتع یشزمان از پ  برارا  ییگاززدا

 یتالی گراف یمالواد کربنال    گاز برا یاننرخ جر یا پایین یهها، از نرخ تخل شدن نمونه سلهواامکان  یلدل به یی،گاززدا

را هالا   برسالند و نموناله   یطمحال   تا به دما کنیداثر خنک  یگاز ب یا خألدر را ها  استفاده شود. پس از اتمام، نمونه

 استفاده شود. یزآنال  شده برا ییزدا ونه گازنم جرمشود  توصیه می. کنیدوزن  دوباره

نموناله اسالتفاده کالرد،     یزلولاله آنالال   رو  خالأل اعمال توان از  ی، ماست شدهکامل  ییزدا گاز یاآ که ینا یبررس  برا

اسالت کاله     ا دهنده نموناله  نشان یقهدق 18تا  یقهدق 39تقریباً  یدارفشار پا د.شو پایشو فشار  جداساز محفظه 

ناقص  ییزدا دهنده گاز  نشان ینشود، ا مشاهده پایدارفشار  اندازهفشار تا  یش. اگر افزااست شده ییزدا گاز یخوب به

 در خط باشد. یدهنده نشت تواند نشان یمداوم فشار مشاهده شود، م یشاست، اگر افزا

 روش    1-ث

                                                 
3  
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قالرار   ،شالود جالذب وصالل    لیزگربه درگاه آنالا  و سپس لوله نمونه ده شوددست آور هجرم نمونه ب یی،زدا پس از گاز

ور  غوطه یشزای زمحمام در  یزمد  زمان آنال  . لوله نمونه براحداقل برسد به در معرض هوا نمونه دوباره گرفتن

بالا   یپتون/آرگون/کریتروژنن دمایی همشود.  پایش آنالیز( در طول  Pفشار اشبا  ) یاحمام   دماالزم است . شود

  طور معمول بهدر آن معتبر است ) BET یهکه نظر یدر محدوده فشار جزئ ردار ب دادهچهار نقطه  حداقلمجمو  

P/P  89/8 تا P/P  1/8 کمتالر  یتالی گراف  هالا  کالربن   طور بالقوه برا اما به :P/P  83/8    تالاP/P  29/8 .)  توصالیه

 باشد. 55/55%  یکسر حجم حداقلخلوص گاز مورداستفاده شود  می

مسالاحت  توانالد منجالر باله     یمال  تروژنی. استفاده از نردیدقت موردتوجه قرار گ به زیانتخاب گاز آنال شود توصیه می

 یخاصال   ریگ که جهت یسطح لیدروکسیهر مولکول هکه،  لیدلاین   شود به  باالتر  ظاهر BET ژهیسطح و

 نیال . ادیآ یم دست بهکند،  یها القا م آن  کنش عمود برهم لیدل ( را به3یقطب )ممان چهار تروژنین  ها از مولکول

. بالا اسالتفاده از آرگالون    شالود  یمال   باالتر  ظاهر BET ژهیسطح ومساحت   ریگ منجر به اندازه  ریگ جهت اثرِ

 کرد.  ریمشکل جلوگ نیتوان از ا یم

 زیبعالد از آنالال   ایال )کاله قبالل    ومیجذب هلبر زیآنال قیاز طر ای نمونه( وسیله به نشده اشغالآزاد )حجم   حجم فضا

الزم زده شالود.   نیتخمال  ،شالده  زیماده جاذب آنال یبا دانستن چگال ایشود( محاسبه شود  یمانجام  تروژنیجذب ن

 شود. جذببر زیمنافذ ر ونطور بالقوه در تواند به یم ومیکه هل ه شودنظر گرفت در است

 تحلیل    0-ث

اسالت،   P/P  1/8 تالا  BET ،P/P  89/8 ۀژیسطح ومساحت  نییتع  مورداستفاده برا یمحدوده معمول فشار جزئ

 .P/P  29/8 تا P/P  83/8عنوان ماال  تواند کمتر باشد، به یمحدوده م نیا یتیگراف  ها کربن  اما برا

 محاسبه شود: 2جذب  هادما هم  برا BETمواد با اعمال رو   BET ژهیسطح ومساحت  شود توصیه می

 3-ث
 

 [(
  
   )]

 
 

   
 
   

   
(
 

  
) 

 درآن:که 

V  یشده در فشار نسبجذببرحجم گاز P/P  ؛( استییدما همآمده از دست)به 

Vm ؛است هیال پوشش تک اب تناظرحجم گاز م 

P ؛( استییدما همدست آمده از  گاز )به یفشار تعادل 

P   ؛( استدیآ یدست م به دمایی همفشار اشبا  )که از 

C  ثابتBET .است 

                                                 

 - Quadrupole 

 - Sorption isotherms: 
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 رنمودا  صور هب( 3-ث) فرمول جینتا
 

 [(
  
 
  )]

در برابر  
 

  
 کیال نمالودار   نیال ا شالود  توصالیه مالی  د. کنیال رسم را  

 حالداقل  یهمبستگ بیشود( با ضر یآن اعمال م  رو BETکه  ی)در محدوده فشار نسب یمابت خط یهمبستگ

 با:برابر  3نقطه تقاطعو  انیگرادیک مابت و با  C، مقدار 5555/8

: (i) طعنقطه تقا
 

   
  

: (s)گرادیان 
   

   
 

cmبرحسالب  را  Vm ب،یو ش نقطه تقاطع  ها فرمول تلفیق. با است شدهداده  نشان ،3-ثماال در شکل  کی
بالا    

 :کنید نییتع (2-ث) استفاده از فرمول

                                                            2-ث 
 

   
 

m، درBET ،Stotمحاسبه مساحت سطح   برا Vm ه،یال از حجم تک
 

 :کنید( استفاده 1-ثبا استفاده از فرمول ) 

 

                                                  1-ث
               

  
       

 در آن:

Sadsorptive حسب بر سطحی جاذب یعرض سطح مقطع nm
 ؛است   

NA  ثابت آووگادرو (mol
 ؛است (822/9×3821  -

VM  شرایطدر  سطحی جاذب یحجم مول STP ( استcm
 
mol

 (.تروژنین  برا 22535  -

m( بر حسب 5-ثرا با استفاده از فرمول ) ژهیمساحت سطح و
 
g

 :کنیدمحاسبه   -

                                                            5-ث
    

 
 

 جرم نمونه برحسب گرم است. w ،در آن که

و  آنالالیز   دما ،ییگاززدا طیشود: شرا انیب ریز طیشرا شود توصیه می، BET یمعمول  ریگ گزار  اندازه کیدر 

 گاز جاذب، جرم نمونه. عرضی سطح مقطع ری، مقادBETبودن نمودار  ی، محدوده خطپروبگاز 

. سالپس  است شدهالف نشان داده -3-ثدر شکل  یتیکربن گراف رو  K 99 در تروژنیجذب ن دمایی هماز  ماالی

بالا اسالتفاده از یالک بالراز  خطالی      ، کاله  (مراجعه شالود  ب-3-ثبه شکل ) BETمحاسبه نمودار   برا دمایی هم

mبرابر با   BETسطح مساحت ماال در شکل،   . برااست شدهاستفاده  ،شده براز 
 
/g 993ثابت ، C  295 ربرابال 

                                                 

  - Intercept 
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با  یتیفمواد گرا یبرا یتروژنجذب ن دمای هم -الف

دهنده  نشان توخالی یسطح باال )نمادهامساحت 

 دفع(

 

با  یتیمواد گراف یبرا یتروژنجذب ن دمای هم -الف

 دهنده دفع( نشان باز یسطح باال )نمادهامساحت 

 یبا برازش خط BETنمودار  -ب

 

 یبا برازش خط BETنمودار  -ب

cm برابر با   (Vm)هیال و حجم تک
 
/g 395  در شرایطSTP  عرضالی  محاسبه شد. تمام محاسبا  با سطح مقطالع 

nm تروژنین یمولکول
 انجام شد. 392/8  

nmبرابر با  یتروژنعبارتند از: ن Sadsorptive  برا یمعمول یرمقاد -1یادآوری 
     بالا  برابالر  یپتالون کر ؛352/8 برابر با آرگون ؛392/8  

nm
  238/8. 

   .یافت[ 3و در مرجع ] 3153: سال 35929استاندارد ملی ایران شماره  توان در یمرجع را م یرمقاد -1یادآوری 

 

 توخالی یسطح باال )نمادهامساحت با  یتیمواد گراف یبرا نیتروژجذب ن دمایی هماز  ییها نمونه -1-شکل ث 

یازش خطربا ب BET است( و نمودار واجذبدهنده  نشان

  :راهنما

X فشار نسبی ،P/P  

Y   برحسب شده،  جذببرمقدارcm /g  شرایط درSTP 
Y   /[V(P /P- )] 
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 پیوست ج

 دهنده( )آگاهی    

 یفرکردن و یزو تم یهدر ته یداکس ید یلیکونس  -تکمیلینمونه  یساز آمادهبرای  بیشتر یها پروتکل

 یلیکونیس

بالا ضالخامت    یلیکونیسال  یفالر و یالک ، از cm 3×cm  3 عنوان ماال به یاز،ردنبخش کوچک به اندازه مو یک -الف

 .دهیدبر   ،الماس قلم یکبا استفاده از  nm  188یا nm58 یداکس 

احتالی  باله ر آسالان گالرافن    ساختکه در  یمطلوب  نور یطشرا یلدل به یدضخامت اکس یناشود  توصیه می 

 شود. استفاده ،مشاهده است قابل 

آب در مرحلالاله  یالالکو سالالپس  دهیالالدقالالرار  فراصالالو  یقالالهدق 9ر اسالالتون بالاله مالالد    درا  زیرالیالاله -ب

 بالدون  یقاله دق 9باله مالد     3(IPA) ایزوپروپیالل الکالل   در یالت و در نها یقاله دق 9مالد    باله  شده زدایی یون

 .دهید، انجام است شدهنشان داده  3-ج در شکلکه  گونه  همانها  الحلّ ینب زیرالیهکردن  خشک

 

 

 SEM/AFM یها یریگ اندازه یبرا لیکونیس یفرکردن و یزتم والیت -1-شکل ج

 .دکنیگاز آرگون خشک  یا یتروژنبا استفاده از منبع تحت فشار ن را زیرالیه -پ

 یالالا ( nm 988 ≥)  ا ذره یاکه آ دشوتا مشخص  کنید یبررس را یرالیهز  نور ییکروسکوپبا استفاده از م -ت

 .یرخ یاشود( وجود دارد  یمشاهده م یرالیهز زمتفاو  ا یعنوان رنگ ال )بهحلّ یماندهباق 

  .کنیدتکرار  ب از مرحلهرا کردن  یزتم فرایند ی،درصور  وجود آلودگ

                                                 

 - Isopropyl Alcohol 

 IPA استون

 

N2/Ar 
 هشدزداییآب یون
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