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LIBS  در پالسمای آلیاژهای اینکونل و آلومینیوم و همچنین دیاکسیدتیتانیوم با استفاده از روشTiO چکیده– گذارهایمولکولی

 در پالسمایAlO  باندهای مختلف گسیلمولکولی. وابستگی شدت این گذارها به نوع ماده مورد مطالعه مشاهده شد.شناسایی شدند
TiO  تأثیر تغییر انرژی لیزر بر شدت گسیلهایمولکولی.آلومینیوم شناسایی و مکانیسمهای شکلگیری این ترکیب مولکولی ارائه گردید

 مشاهدهTi  در اثر افزایش شدت خطوط اتمیTiO  افزایش شدت گسیلهایمولکولی. در پالسمای اینکونل بررسی شدTi و خطوط اتمی
.شد
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Identification and analysis of molecular emissions of TiO and AlO in Al and
In alloys and TiO2 by LIBS technique
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Abstract- Molecular transitions of TiO in plasma of Al and In alloys as well as TiO2 have been identified by LIBS technique.
Intensity dependence of these transitions to type of material has been observed. Different bands of AlO molecular emission in
Al plasma have been identified and formation mechanisms of this molecular species has been represented. The effect of laser
energy variation on TiO molecular emissions and Ti atomic lines intensity in plasma of In has been investigated. Increasing
intensity of TiO molecular emissions subsequent increasing intensity of Ti atomic lines intensity have been observed.
Keywords: Aluminum, Inconel, LIBS, Molecular emissions of TiO and AlO, Titanium dioxide.
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 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
قابلیت بینابنگاری در ناحیه طولموجی  ۳71تا ۳۳28
نانومتر را دارا بود ،جهت ثبت تابش نشری پالسما استفاده
شد .از یک مدار تأخیرانداز الکترونیکی با قابلیت اعمال
تأخیر تا حدود  2میکروثانیه جهت دریافت گسیلهای
مولکولی با بیشینه شدت استفاده شد.
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 -3بحث و تحلیل
 -1-3شناسایی باندهایمولکولی TiO
باندهایگسیلی)TiOγ(A3Ф→X3Δو )TiOγ'(B3Π→X3Δ

مربوط به گسیلهایمولکولی مختلف  TiOآلیاژ
اینکونل 8۳7بترتیب در شکلهای  ۳.aو  ۳.bنشان
دادهشدهاست.

 -2مواد و چیدمان آزمایش
دیاکسید تیتانیوم بکاررفته در این پژوهش ساخت
شرکت ARو با خلوص  %99بوده که بصورت قرص مورد
آنالیز قرارگرفت .نمونههای آلیاژی اینکونل 8۳7و
آلومینیوم 616۳از شرکت  ASMتهیه شد .عناصر اصلی و
جزئی تشکیلدهنده این آلیاژها همراه با درصدوزنی در
جدول ۳نشان داده شده است] .[8لیزر Qسوئیچ
 Nd:YAGبا طول موج  ،۳164nmانرژی  ۳11mJو پهنای
تپ  8±3nsجهت تولید پالسمای نمونه استفاده شد .از
بینابسنج مدل  20-01-13-Aساخت شرکت  Avantesکه
۳۳13
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بینابنمایی فروشکست القایی لیزری( ۳)LIBSروش آنالیز
چندعنصری برای شناسایی و تحلیل نمونههای جامد،
مایع و گاز بوده که عدمنیاز به آمادهسازیاولیه و پاسخهای
سریع و با دقت از ویژگیهای آن است] .[۳بهمنظور توسعه
حوزه کاربردی این روش ،در سالهای اخیر تالشهای
چشمگیری برای استفاده از نتایج آن در تحلیل بینابهای
مولکولی انجام شده است] .[3مولکول  TiOباندهای
مولکولی زیادی دارد که در سرتاسر بیناب با یکدیگر
همپوشانی داشته و شناسایی صحیح باندهایمولکولی آنرا
دشوار میسازد] .[2از گذارهایمولکولی  TiOدر نجوم
برای تعیین فراوانی اکسیژن ،طبقهبندی و اندازهگیری
دمای ستارگان استفاده میشود] .[4مولکول  AlOبواسطه
داشتن تعداد زیادی حالت الکترونی شناخته شده
مانند B2∑+ ،A2Πi ،X2∑+و  C2Πrدر اخترفیزیک از اهمیت
خاصی برخوردار است که در اینمیان شدیدترین گذار
مشاهدهشده مربوط به باند ) B2∑+→X2∑+ (0,0است].[2
شناسایی خطوط اتمی Alو گسیلهای مولکولی  AlOبا
استفاده از  LIBSدر تشخیص سریع تراشههای آلومینیوم
در خطوط تولید کارخانههای بازیافت بکار میرود] .[6در
این تحقیق از روش  LIBSبرای شناسایی باندهای
مولکولی  TiOو  AlOدر دیاکسیدتیتانیوم و نمونههای
آلیاژی آلومینیوم 616۳و اینکونل 8۳7استفاده شد.
عالوهبر تأثیر نوع ماده ،اثر انرژی لیزر بر شدت خطوط
بینابی و گسیلهایمولکولی و همچنین وابستگی شدت
گسیلهای مولکولی  TiOبه شدت خطوط اتمی تیتانیوم
نیز بررسی گردید.

 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی

اینکونل TiO γ :a -8۳7وTiO γ':b

باندهای ارتعاشی  Δv=+1و  Δv=0در نواحی بینابی
 661-671nmو  812-8۳2nmمربوط به  TiO γو
 Δv=+1و  Δv=0در نواحی  271-611nmو 6۳2-641nm
مربوط به ' TiO γاست] .[2با افزایش | |Δvکاهش شدت
باندهای ارتعاشی انتظار میرود] ،[4اما بدلیل تنوع و
گستردگی خطوط اتمی مربوط به عناصر تشکیلدهنده
اینکونل 8۳7از جمله ظاهرشدن خطوط اتمی تیتانیوم با
طول موجهای  292/2۳nm ،276/64nmو  684/22nmو
خطوط اتمی سدیم با طولموجهای  277/99nmو
 279/22nmدر نواحی بینابی ( 661-671nmباند Δv=+1
 ) TiO γو ( 271-611nmباند  )TiO γ' Δv=+1انتظار
فوق برآورده نشد].[7

-2-3

گسیلهایمولکولیTiO γ

و  AlOدر

نمونههای مختلف
بیناب نمونههای دیاکسیدتیتانیوم ،آلیاژ آلومینیوم616۳
و اینکونل 8۳7در محدوده بینابی  661-8۳2nmبهمنظور
بررسی تأثیر نوع ماده بر شدت گسیلهای مولکولی،TiO γ
در شکل 3نشان داده شده است .شدت بیناب
گسیلمولکولی برای دیاکسیدتیتانیوم بیشینه و برای
آلیاژهای اینکونل 8۳7و آلومینیوم 616۳در مراتب بعدی
قرار دارد.

شکل :2باندهای ارتعاشی گسیلمولکولی AlOدر آلیاژ آلومینیوم616۳

شکلگیری گونههای مولکولی  AlOدر فرآیند بازترکیب
اتمهای آلومینیوم جداشده از سطح نمونه با اتمها و یا
مولکولهای اکسیژن عمدتاً از طریق برهمکنشهای زیر
صورت میپذیرد].[9
Al + O2 ↔ AlO + O
Al + O + M ↔ AlO + M

اتمهای اکسیژن شرکتکننده در فرآیند بازترکیب با
اتمهای آلومینیوم را عالوهبر اتمهای اکسیژن ناشی از
پالسمای هوا به اتمهای اکسیژن برانگیختهشده موجود در
سطح نمونه به علت اکسیدشدن سطح نیز میتوان نسبت
داد].[۳1

شکل :3گسیلهای مولکولی  TiO γدر نمونههای مختلف

۳۳12
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شکل :۳گسیلهایمولکولی آلیاژ

درصد خلوص  %99دیاکسیدتیتانیوم و بواسطه آن باال
بودن مقدار غلظت تیتانیوم موجود در آن و همچنین
اختالف درصدوزنی عنصر تیتانیوم( 1/62-۳/۳2در اینکونل
و  1/۳2در آلومینیوم) ،روند کاهشی شدت گسیلهای
مولکولی متناظر را توجیه مینماید .با توجه به انجام
آزمایش در شرایط اتمسفری آزمایشگاه بازترکیب اتمهای
تیتانیوم برانگیختهشده از پالسمای نمونههای مورد مطالعه
با اکسیژن ناشی از پالسمای هوا تشکیل مولکولهای TiO
را ممکن میسازد .بیناب گسیل مولکولی )(B2∑+→X2∑+
 AlOدر آلیاژ آلومینیوم 616۳متناظر با پنج باند ارتعاشی
از  Δv=+2تا  Δv=-2در محدوده بینابی  421-261nmدر
شکل 2نشان داده شده است .عدم وجود آلومینیوم در
نمونه دیاکسیدتیتانیوم و همچنین زیاد بودن خطوط
اتمی در بیناب گسیلی اینکونل 8۳7دلیل عدم مقایسه
بین شدتهای گسیلی  AlOدر این ناحیه بینابی است.

 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی

 -3-3بررسی تأثیر انرژی لیزر بر شدت خطوط
اتمی و گسیلهایمولکولی
تغییرات شدت بینابی باند ارتعاشی  Δv=0گسیلمولکولی
TiO γدر نمونه اینکونل 8۳7در بازههای مختلف انرژی در
شکل 4دیده میشود .با افزایش شدت لیزر میزان کندگی
لیزری نمونه بیشتر شده و بواسطه آن میزان عناصر
ترکیبات آلیاژی از جمله تیتانیوم در پالسمای حاصل نیز
افزایش پیدا کرده که در اثر آن فرایندهای بازترکیبی و
شدت گسیلهایمولکولی افزایش مییابد.

سپاسگزاری
از پرسنل پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر دانشگاه
صنعتی مالک اشتر که ما را در انجام این پژوهش یاری
نمودهاند ،سپاسگزاری میشود.
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شکل :4تغییرات شدت گسیلمولکولی  TiO γبرحسب انرژیهای
مختلف در آلیاژ اینکونل8۳7

وابستگی مستقیم شدت خط اتمی  211/83nmتیتانیوم و
گذارمولکولی( )3،3در طولموج  812/47nmبه انرژی لیزر
در شکل 2ترسیم شده است .از طرفی روند افزایشی شدت
گسیلهایمولکولی با افزایش شدت خطوط اتمی در
شکل 2مشاهده میشود.

شکل  :2وابستگی شدت خط اتمی تیتانیوم و گسیلهایمولکولی

 -4نتیجهگیری
باندهای مختلف گسیلهایمولکولی  TiOدر نمونههای
آلیاژی اینکونل ،8۳7آلومینیوم 616۳و همچنین
۳۳14
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دیاکسیدتیتانیوم با استفاده از روش LIBSآشکارسازی
شدند .گسیلهای مولکولی  AlOدر تابش پالسمای آلیاژ
آلومینیوم 616۳مشاهده و مکانیسم شکلگیری آنها ارائه
گردید .وابستگی شدت گسیلهای مولکولی  TiO γبه نوع
ماده مورد مطالعه و انرژی لیزر و همچنین افزایش شدت
گسیلهای مولکولی  TiOدر اثر افزایش شدت خطوط
اتمی  Tiکه نشاندهنده بیشترشدن تعداد اتمهای
تیتانیوم موجود در فرآیند بازترکیب با اتمهای اکسیژن هوا
و درنتیجه افزایش گونههای مولکولی  TiOو شدتهای
مربوطه است ،دیده شد.

