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تاثیر فرکاوس ي زمان الکترياوباضت بر ساخت واوً سیم َای کبالت
3

 وعليرضا وطاٍرز2 زّرُ پرًگ،1  حسيي هختاری،1 هرین تْسادی
 یسد، داًطگاُ یسد،داًطىذُ ی فيسیه1
 ایراى، ضيراز، گرٍُ فيسیه، ٍاحذ ضيراز،داًطگاُ آزاد اسالهی2
 ضيراز، داًطگاُ صٌعتی ضيراز،داًطىذُ فيسیه3

 واوً سیم َای کبالت با استفادٌ از قالب حفرٌ َای آلًمیىای ساختٍ ضدٌ در الکتريلیت اسید اگسالیک ایجاد،چکیدٌ – در ایه تحقیق
 سپس تاثیر زمان ي فرکاوس الکترياوباضت بر ضکل. ساخت واوًسیم َای کبالت از طریق ريش الکترياوباضت ضیمیایی اوجام گردید.ضدود
 در ایه بررسی مطاَدٌ ضد کٍ زمان ي فرکاوس اعمالی وقص بسسایی در ضکل.گیری واوً سیم َ ای ایجاد ضدٌ مًرد بررسی قرار گرفت
 دقیقٍ واوً سیم َای بُتری ایجاد05 ٍ َرتس ي افسایص زمان اوباضت ب55 ٍ بطًری کٍ با کاَص فرکاوس اوباضت ب،گیری واوًسیم َا دارد
.می گردد
 ًاًَ سين ّای وثالت، ًاًَ حفرُ ّای آلَهيٌا،  فرواًس، الىترٍ اًثاضت-ُوليذ ٍاش

The Effect of Frequency and Time of Electrodeposition on Fabrication of
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Abstract- In this research cobalt nanowires were fabricated by porous alumina templates in an oxalic acid electrolyte. Cobalt
nanowires were prepared by electrodeposition method. Then the effect of time and frequency of electrodiposition on the
preparation of nanowires were studied. In this study it was observed that the time and applied frequency has an important role
in preparation of nanowires, as we found that by decrease of electrodeposition frequency to 50 Hr and increase the time of
electrodeposition to 20 min, the better nanowires were observed.
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-1مقدمٍ
اخيراً ساخت ٍ وارترد ًاًَسين ّا تَجِ پصٍّطگراى زیادی
را تِ خَد جلة وردُ است ٍ رٍش ّای ساخت هتفاٍتی
در ایي زهيٌِ هَجَد هی تاضذ .از جولِ ی ایي رٍش ّا
هی تَاى تِ ليتَگرافی] ،[1ليتَگرافی چاج ًاًَیی]،[2
استفادُ از هيىرٍسىَج ّای پرٍتی رٍتطی] ٍ [3,4رٍش
لالة ] [5,6اضارُ ورد .رٍش لالة تِ دليل سَْلت ٍ
ّسیٌِ ی ووتر پروارترد تر هی تاضذ .ترای اٍليي تار در
سال  1775هيالدی تا آًذی وردى آلَهيٌيَم یه ساختار
حفرُ دار هٌظن تا یه ضثىِ ی ضص گَضی تَليذ ضذ وِ
تستر هٌاسثی ترای ساخت ًاًَ سين هی تاضذ] .[7ترای پر
وردى ایي حفرُ ّا ٍ ایجاد ًاًَسين رٍش ّای هختلفی
ٍجَد دارد هاًٌذ:رٍش سل شل ،رٍش تسریك فطاری ،رٍش
الىترٍ اًثاضت ضيويایی ٍ  . ...رٍش الىترٍاًثاضت تر پایِ
ی لالة ،یه تىٌيه هَفك ترای ساخت ًاًَ سين ّای
عوَدی است  .ایي رٍش لادر تِ وٌترل ترويثات ٍ
رضذ ًاًَسين ّا هی تاضذ ] .[8,10در ایي
ٌّذسِ
همالًِ ،اًَ سين ّای وثالت تِ ووه ًاًَ حفرُ ّای
آلَهيٌا ،تِ رٍش الىترٍاًثاضت ساختِ ضذ ٍ اثر زهاى ٍ
فرواًس اًثاضت تر هيساى ضىل گيری ایي ًاًَ سين ّا
هَرد هطالعِ لرار گرفت.

-3وتایج ي بررسی َا
الف

-0ريش ساخت
حفرُ ّای آلَهيٌا از طریك آًذایس دٍ هرحلِ ای در
الىترٍليت اسيذ اگساليه ایجاد ضذ ،تذیي هٌظَر از یه
ٍرق آلَهيٌيَم ٍ تا درجِ ی خلَظ  %77/777تِ ضخاهت
 2هيلی هتر استفادُ ضذً .وًَِ ّا تَسط استَى ٍ آب
دٍتار تمطير چرتی زدایی ضذ ٍ ترای از تيي تردى تٌص
ّای ًاضی از تریذى آلَهيٌيَم ،آى ّا را در دهای 450
درجِ ی ساًتيگراد تِ هذت  2ساعت تحت عوليات
حرارتی لرار دادین .سپس ترای از تيي تردى الیِ ی
اوسيذی ایجاد ضذُ تر رٍی سطح آلَهيٌيَم ،تِ هذت 3
دليمِ در هحلَل  NaOHلرار گرفت .ترای داضتي سطحی
صاف ٍ صيملیً ،وًَِّا در هحلَلی وِ ضاهل اتاًَل ٍ
اسيذ پرولریه تِ ًسثت حجوی  3:1تِ هذت  3دليمِ
الىترٍپَليص ضذًذ.
هرحلِ ی اٍل آًذایس در یه ٍلتاش ثاتت ( ٍ 100لت) ٍ در
دهای صفر درجِ ی ساًتيگراد ٍ تَسط هحلَل اسيذ

ب

ضىل  : 1تصاٍیر SEMاز آلَهيٌا در اسيذ اگساليه  /3هَالر الف) ًوای
دٍر .ب) ًوای ًسدیه
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اگساليه  /3هَالر تِ عٌَاى الىترٍليت در هذت زهاى 2
ساعت اًجام ضذ .سپس ترای از تيي تردى الیِ ی اوسيذ
آلَهيٌای ایجاد ضذُ در هرحلِ ی اٍلً ،وًَِ را در هحلَلی
ضاهل اسيذ فسفریه  /5هَالر ٍ اسيذ ورٍهيه  /45هَالر
تِ هذت  12ساعت لرار دادین .ترای ایجاد حفرُ ّایی تا
ًظن تيطتر ،آًذایس هرحلِ ی دٍم تحت ضرایط آًذی
هرحلِ ی اٍل تِ هذت  2ساعت اًجام گرفت .سپس ترای
ًازن سازی الیِ ی سذی ایجاد ضذُ در طی آًذایس ٍلتاش
تِ ٍ 8لت واّص هی یاتذ .سِ ًوًَِ تا رٍش رور ضذُ
آهادُ گردیذ ٍ هَرفَلَشی ٍ ساختار سطح ًيس تَسيلِ ی
هيىرٍسىَج رٍتطی الىترًٍی هطاّذُ گردیذ ( ضىل .) 1
سپس ترای ایجاد ًاًَ سين وثالت از الىترٍليتی وِ ضاهل
هخلَطی از سَلفات وثالت  /3هَالر ٍ اسيذ تَریه 45
گرم در ليتر تَد استفادُ ضذ .الىترٍاًثاضت ضيويایی در
دٍ فرواًس هتفاٍت ّ 50رتس ٍزهاى  20دليمِ ٍ  4دليمِ
ٍ ّ 250رتس تا زهاى  4دليمِ صَرت گرفت ،سپس ساختار
ّای ایجاد ضذُ تَسط هيىرٍسىَج رٍتطی هَرد هطالعِ
لرار گرفت.

تيستويي وٌفراًس اپتيه ٍ فَتًَيه ایراى تِ ّوراُ ضطويي وٌفراًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيه ایراى

در ضىل  1تصَیر حفرُ ّای آلَهيٌای ایجاد ضذُ وِ
تَسط هيىرٍسىَج رٍتطی الىترًٍی تْيِ گردیذ ًطاى
دادُ ضذُ است.
از حفرُ ّای آلَهيٌا ترای ساخت ًاًَ سين ّای وثالت
استفادُ ضذ.
ًاًَ سين ّای وثالت را در دٍ فرواًس ٍ زهاى هتفاٍت
ایجاد وردین ( ّ 50رتس تا زهاى ّای  20 ٍ 4دليمِ250 ،
ّرتس تا زهاى  4دليمِ) .ضىل  2ساختار ّای ایجاد ضذُ را
ًطاى هی دّذ.

الف

ب

-4وتیجٍ گیری
در ایي تحميك ًاًَ سين ّای وثالت تا استفادُ از لالة
حفرُ ّای آلَهيٌای ساختِ ضذُ تِ رٍش الىترٍاًثاضت
ضيويایی در زهاًْا ٍ فرواًسْای هتفاٍت تْيِ ضذ ٍ
تصَیر  SEMآى گرفتِ ضذ .تا همایسِ ًتيجِ ی حاصل از
ایي آزهایص ،هطاّذُ گردیذ وِ زهاى ٍ فرواًس در هيساى
الىترٍاًثاضت ًاًَ سين ّا ًمص چطوگيری داردّ .وچٌيي
هالحظِ گردیذ وِ تْيٌِ ضرایط ترای ایجاد ایي ًاًَ سين
ّا در فرواًس ّ 50رتس ٍ زهاى  20دليمِ هی تاضذ.

ج

ضىل  : 2تصاٍیر  SEMاز ًاًَ سين وثالت الف) ّ 50رتس در زهاى 4
دليمِ .ب) ّ 250رتس در زهاى  4دليمِ .ج) ّ 50رتس در زهاى 20
دليمِ
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ّواًطَر وِ در ضىل  2هطاّذُ هی ضَد در فرواًس 50
ّرتس ٍ زهاى  4دليمِ ًاًَ سين ّا تِ درستی تطىيل ًطذُ
است تٌاترایي ًوًَِ ّای تعذی را یىثار تا ّواى فرواًس
( ّ 50رتس ) اها زهاى هتفاٍت ٍ تار دیگر تا فرواًس
هتفاٍت ٍ ّواى زهاى لثلی (  4دليمِ ) ایجاد وردین.
تصَیر  SEMگرفتِ ضذُ از الىترٍاًثاضت تا فرواًس 250
ّرتس ٍ زهاى  4دليمِ ًطاى هی دّذ وِ ًطست وثالت
تطَر واهل اًجام ًگرفتِ اها تيطتر از حالت لثل ( فرواًس
ّ 50رتس ٍ زهاى  4دليمِ ) ،ایجاد ًاًَ سين ّا را ضاّذ
ّستينً .وًَِ ی تعذی را تا فرواًس  ٍ 50زهاى  20دليمِ
درست وردین ٍ در ایي ضرایط ًاًَ سين ّای ایجاد ضذُ
ًسثت تِ دٍ حالت لثل ًطست تيطتری داضتِ است.
هی تَاى ًتيجِ گرفت وِ زهاى ٍ فرواًس در الىترٍ
اًثاضت ًاًَ سين ّا ًمص تسسایی دارد .تٌاترایي ،تِ ًظر
هی رسذ وِ ضرایط تْيٌِ ترای ایجاد ًاًَ سين ّا فرواًس
ّ 50رتس ٍ زهاى  20دليمِ هی تاضذ .علت اًتخاب زهاى
ٍ فرواًس ّای هطالعِ ضذُ در ایي همالِ صرفا جْت
همایسِ ٍ تْيٌِ ضرایط ترای الىترٍاًثاضت ضيويایی هی
تاضذ.
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