تیغر ٍ یکویي کٌفزاًظ اخسیک ٍ فَزًَیک ایزاى
ٍ ّفسویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَزًَیک ایزاى
 داًؾگاُ ؽْیذ تْؾسی،1393 ُ دی ها25  زا23

 بر روی پلیمرهای پلیاتیلن ترافتاالت و پلیکربناتArF بررسی اثر لیسر
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2کاٍُ عیالخَری،1 هْذی ؽایگاى هٌؼ،2 عؼیذ تْزٍسی ًیا،1فاطوِ ردایی
. زْزاى، ًارهک، داًؾگاُ ػلن ٍ صٌؼر ایزاى، داًؾکذُ فیشیک.1
. زْزاى، اًسْای کارگز ؽوالی، عاسهاى اًزصی ازوی ایزاى، خضٍّؾکذُ لیشر ٍ اخسیک.2
ُ تزرعی ؽذArF ) در خی زاتؼدّی تا لیشر اگشایوزPC( ( ٍ خلیکزتٌاذPET(  زغییزاذ عطحی خلیوزّای خلیازیلي ززافساالذ، در ایي خضٍّؼ- ُچکیذ
 تِدعر آهذُ ًؾاى اسSEM  زصاٍیز. زحلیل ؽذُاًذEDX ) ٍ ّنچٌیي طیفعٌجSEM(  تِکوک هیکزٍعکَج الکسزًٍی رٍتؾی، ایي زغییزاذ.اعر
.خذیذار ؽذى ریشعاخسارّای هخزٍطی ؽکل تا اتؼاد هیکزًٍی در هٌاطق زاتؼدّی ؽذُ در ّز دٍ خلیوز تَدُاًذ
. ریشعاخسارّای القایی لیشری،(PC)  خلی کزتٌاذ،(PET)  خلیازیلي ززافساالذ،خلیوز- تزّوکٌؼ لیشر:ُکلیذٍاص

Investigation on ArF laser Effects on Polycarbonate and Polyethylene
Terephthalate Polymers
Fatemeh Radaei1، Saeid Behrouzinia2، Mahdi, Shayganmanesh1،kaveh silakhori2
1. Physics Department, Iran University of Science & Technology, Narmak, Tehran, Iran.
2. Laser & Optics Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, Tehran, Iran.
Abstract- In this research, surface changes in Polyethylene Terephthalate (PET) and Polycarbonate (PC) polymers due to ArF
laser radiation has investigated. The changes has analyzed by Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy-Dispersive XRay spectroscope (EDX). The obtained SEM images indicate laser induced conic microstructures in micron scale in irradiated
zone of the both polymers.
Keywords: Laser-Polymer Interaction, Polyethylene Terephthalate (PET), Polycarbonate (PC), Laser Induced Microstructures.
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 23زا  25دیواُ  ،1393داًؾگاُ ؽْیذ تْؾسی
آًْا تز خایِی زصاٍیز  SEMگزفسِ ؽذُ اس ّز یک ،تزرعی ٍ
زحلیل ؽذُاًذ.

 -1مقدمه
تزرعی زغییزاذ عطحی خلیوزّا تا تْزُگیزی اس زاتؼ لیشری،
تیؼ اس چٌذ دِّ خیؾیٌِ دارًذ .در ایي هیاى ،زغییزاذ
ریخر ؽٌاخسی القایی لیشری خلیوزّا اس تیؾسزیي جذاتیر
تزخَردار تَدُ اعر .ایي زغییزاذ ،کِ خیآهذ خذیذُی کٌذگی
لیشری ّغسٌذ ،در عِ دعسِی کلی جای دادُ هیؽًَذ)1 :
ریشعاخسارّای داًِای کِ ؽکلی داًِداًِای یا گزاًَلی دارًذ ٍ
زفاٍذ در ًزخ کٌذگی آهَرفی ٍ تلَری عطح چٌیي عاخسارّایی
را خذیذ هیآٍرًذ ] )2 .[1-5ریشعاخسارّای هخزٍطی کِ تِ ؽکل
ػوَهی هخزٍطْای کاهلً ،اقص خویذُ ٍ هاًٌذ آًْا دیذُ
هیؽًَذ ٍ تزرعیّا ًؾاى اس آى دارًذ کِ عاخسارّای هخزٍطی
اس زکِّای کزتٌی کِ تِصَرذ ًاخالصی در خلیوز ٍجَد دارًذ ٍ
یا در فزآیٌذ کٌذگی ایجاد هیؽًَذ خذیذ هیآیٌذ ])3 .[1،2،6
ریشعاخسارّای هسٌاٍب کِ تا یک ًظن هسٌاٍب یا دٍرُای ٍ
تِصَرذ ؽیارّای هخسلف تز رٍی عطح خذیذار هیؽًَذ ٍ دلیل
ایجاد آىّا زذاخل هَج فزٍدی ٍ هَج خزاکٌذُ ؽذُ اس عطح اعر
ٍ دٍرُی زٌاٍب آًْا تغسِ تِ خاراهسزّای زاتؼدّی خیزاهَى
طَلهَج لیشر فزٍدی زغییز هیکٌذ] .[1،7،8

 -3یافتهها
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2µm

2µm

2µm

50µmm
÷
2

ؽکل ً :1وًَِّای  PETزاتؼدّی ؽذُ تا ؽاریذگی
 ٍ 50زؼذاد زح الف)  ،50ب) ،100ج)  ،250ذ) 500ش)
.1500
mJ/cm

خذیذُی کٌذگی لیشری ًخغسیي تار در تزّوکٌؼ زحّای لیشر
 ArFتا خلیوز  PETدر عال  1982گشارػ ؽذ [ .]8،7ایي گزٍُ
ایي فزآیٌذ را کٌذگی ًَری ًاهیذًذ .خظ اس آى ،خضٍّؼ در سهیٌِ
کٌذگی لیشری تِ دلیل ایجاد ریشعاخسارّایی تا کیفیر تاال در
هَاد گًَاگَى تِعزػر گغسزػ یافر [ ٍ ]8،4،2،1اهزٍسُ
تِگًَِای صٌؼسی تزای عاخر قطؼاذ هیکزٍ ًَری ٍ زَلیذ
دّاًِّای چاخگزّای جَّزافؾاى در ؽزکر کاهدیَززی IBM
تِکار هیرًٍذ ] .[10 ،9 ،2 ،1در ایي خضٍّؼ ،تز رٍی ایجاد
ریشعاخسار هخزٍطی رٍی عطح  ٍ PET ٍ PCتزرعی دالیل
ایجاد ایي عاخسارّا کِ تا ایجاد یا جلَگیزی اس ایجاد آى ّا هی-
زَاى در صٌایغ ،الکسزًٍیک ٍ اخسیک اعسفادُ کزد ،تحص ؽذُ
اعر.

10µm

10µm

10µm

10µm

50µm

ؽکل ً :2وًَِّای  PETزاتؼدّی ؽذُ تا ؽاریذگی 100 mJ/cm2
ٍ زؼذاد زح الف)  ،50ب) ،100ج)  ،250ذ) 500ش)1500

 -2روند انجام آزمایشها

2

ّواىگًَِ کِ دیذُ هیؽَد ،در ؽاریذگی ،50 mJ/cm
عاخسارّای داًِای هاًٌذ در ّن فؾزدُای (ؽکل  1ب ،ج ٍ ذ)
خذیذار هیگزدًذ کِ تا افشایؼ زؼذاد زحّا تزآهذُزز ؽذُ ٍ تا یک
رؽذ ػوَدی ،عزاًجام عاخساری هخزٍطی خیذا هیکٌٌذ .اس عَی
دیگزّ ،واىگًَِ کِ در ؽکل (ً )2ؾاى دادُ ؽذُ ،در ؽاریذگی
 100 mJ/cm2ریشعاخسارّا اس ّواى آغاس ؽکلی تغیار ًشدیک تِ
هخزٍط دارًذ کِ تا افشایؼ زؼذاد زحّا رفسِ رفسِ تشرگسز ٍ
اًثَُزز ؽذُاًذ .اًذاسُگیزیّا ًؾاى دادُاًذ کِ تا افشایؼ زؼذاد
زحّا ،قطز خایِ ٍ ارزفاع هخزٍطّا تیؾسز ،ساٍیِی رأط آىّا

لیشر تِکار رفسِ در ایي آسهایؼّا ،یک لیشر اگشایوز ArF
)(Lambda Physik, LPX220iتَدُ اعر .تاریکِی لیشر اس
یک دریچِی  1 cm×1 cmگذراًذُ هیؽذ .تا زغییز اًذاسُی اًزصی
ایي تاریکِ تا زٌظین ٍلساص زخلیِی لیشر ٍ اًذاسُگیزی آى تِکوک
اًزصی عٌج ،ؽاریذگیّای گًَاگَى خَاعسِ ؽذُ تا دقر تِدعر
هیآهذُاًذ .آٌّگ زکزار زح لیشر ًیش تزاتز  1 Hzتَدُ اعر .تذیي
رٍػً ،وًَِّای خلیوزی  PC ٍ PETتا ؽاریذگیّا ٍ زؼذاد
زحّای گًَاگَى زاتؼدّی گزدیذًذ ٍ عطح زاتؼدّی ؽذُی
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در ؽکلّای ( ،)2( ٍ )1زصاٍیز  SEMتا ساٍیِی  30درجِ اس
ًوًَِّای  PETزاتؼدّی ؽذُ تا زؼذاد زح  50زا ٍ 1500
ؽاریذگی ً 100 mJ/cm2 ٍ 50 mJ/cm2ؾاى دادُ ؽذُاًذ.

 23زا  25دیواُ  ،1393داًؾگاُ ؽْیذ تْؾسی
ؽکلّای (ً )6( ٍ )5ؾاى دادُ ؽذُاًذً .غثر فزاٍاًی ایي دٍ
ػٌصز  ،C/Oکِ تا اًذاسُگیزی عطح سیز ّز یک اس قلِّای
ٍاتغسِ تِدعر آهذُاًذ ،در جذٍل ( )1گزدآٍری ؽذُاًذ.

کوسز ٍ فزاٍاًی آًْا تیؾسز هیؽَد.

2µm

2µm
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ًوًَِّای ً PCیش تا ؽاریذگیّا ٍ زؼذاد زح گًَاگَى
زاتؼدّی ؽذًذ کِ تاس ّن تا ایجاد عاخسارّای هخزٍطی تز رٍی
آًْا ّوزاُ تَدُ اعر .زصاٍیز  SEMایي ًوًَِّا تزای
ؽاریذگیّای  100 mJ/cm2 ٍ 50 mJ/cm2در ؽکلّای ()3
ٍ ( )4آٍردُ ؽذُاًذ .اًذاسُگیزیّا ًؾاى اس آى دارًذ کِ در ایٌجا
ًیش تا افشایؼ زؼذا زحّاّ ،واىگًَِ کِ دیذُ هیؽَد ،در ایٌجا
ًیش قطز خایِ ٍ ارزفاع هخزٍطّا تیؾسز ،ساٍیِی رأط آىّا کوسز ٍ
فزاٍاًی آًْا تیؾسز هیؽَد .زَدُّای خزاکٌذُای کِ گاُ تز رٍی
رأط هخزٍطّا ًیش دیذُ هیؽًَذ ،دٍدُّای ًاؽی اس عَخسگی
عطح ّ PCغسٌذ.

5µm

ؽکل ً :3وًَِّای  PCزاتؼ دادُؽذُ تا ؽاریذگی ٍ 50mj/cm2
زؼذاد زح الف)  50ب)  ٍ 250ج) 500

2µm

2µm

5µm

ؽکل ً :4وًَِّای  PCزاتؼ دادُؽذُ تا ؽاریذگی
 ٍ 100mj/cm2زؼذاد زح الف)  ،50ب)  ٍ 250ج)500
ؽکل  :5طیف  EDXاس ًقاط گًَاگَى هخزٍطّای ایجاد ؽذُ
تز رٍی  PETدر ؽاریذگی  ٍ 100 mJ/cm2زؼذاد زح .500

دالیل اصلی گفسِ ؽذُ در زَجیِ چگًَگی ایجاد ایي
ریشعاخسارّای هخزٍطی ،تز خایِی ٍجَد ًاخالصیّا ٍ ّنچٌیي
کزتٌیشُ ؽذى عطح زاتؼدیذُ اعسَار ّغسٌذ .در ایي راعسا ٍ
تزای ارسیاتی ززکیة ازوی هخزٍطّای تِدعر آهذُ ٍ هقایغِی
آًْا تا عطح خام زاتؼًذیذُ ،اس طیفعٌجی  EDXعَد جغسِ
ؽذ .تزای ایي کار ،فزاٍاًی ػٌاصز  O ٍ Cدر تخؼّای گًَاگَى
هخزٍطّا اًذاسُگیزی ؽذ .طیفّای  EDXگزفسِ ؽذُ تزای
هخزٍطّای ایجاد ؽذُ تز رٍی خلیوزّای  PC ٍ PETدر
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 داًؾگاُ ؽْیذ تْؾسی،1393 ُ دیوا25  زا23
 تِ دلیل ایجاد.غٌی ؽذى عطح اس کزتي زحر زاتؼ لیشر هیداًذ
 تاػص جاتجایی ؽاریذگی،کزتي فزاٍاى در عطح در اضز زاتؼ
آعساًِ کٌذگی تِ هقادیز تاالزز ٍ درًسیجِ ایجاد عاخسار هخزٍطی
هیؽَد کِ تا یافسِّای دیگز ٍاتغسِ تِ خلیوزّی خلیاززعَلفَى
.] ٍ ّوخَاًی خَتی دارًذ11[ (PES)
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 نتیجهگیری-4
،ArF  تا زحّای لیشرPC ٍ PET تا زاتؼدّی خلیوزّای
.ریشعاخسارّای هخزٍطی ؽکل تز رٍی آًْا ایجاد ؽذُ اعر
 اگز چِ اًذاسُی قطز،ًؾاى دادُ ؽذ کِ تا افشایؼ زؼذاد زحّا
 ساٍیِی رأط آًْا کوسز،خایِ ٍ ارزفاع هخزٍطّا تیؾسز هیؽًَذ
، ّنچٌیي. هخزٍطّا کؾیذُزز هیگزدًذ،ِهیؽَد ٍ رٍی ّن رفس
فزاٍاًی ؽوار هخزٍطّا تز رٍی ًاحیِی زاتؼدّی ؽذُ تا
 اًذاسُگیزیّای اًجام یافسِ اس.افشایؼ زؼذاد زحّا تیؾسز هیؽَد
 ًیش ًؾاى اس کزتٌیشُ ؽذى عطح در رًٍذ خیذایؼEDX طیف
.هخزٍطّا داؽسِاًذ
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ُ اس ًقاط گًَاگَى هخزٍطّای ایجاد ؽذEDX  طیف:6 ؽکل
.500  ٍ زؼذاد زح50 mJ/cm2  در ؽاریذگیPC تز رٍی
EDX  اًذاسُگیزی ؽذُ اس طیفC/O  درصذ ٍسًی:1 جذٍل
.PC ٍ PET ًوًَِّای زاتؼدیذُ ٍ زاتؼًذیذُی
C/O ًغثر

 عاس، تزرعی تزّنکٌؼ لیشر تا خلی ازز عَلفَى،ِ ّذی،[ خاسکیاى11 ]
، داًؾگاُ ػلن ٍ صٌؼر ایزاى،کارّا ٍ اضز لیشر رٍی سیغر عاسگاری آى
.)1390(

ًًَِو

PC

PET

11/85

5

عطح خام

22/75

5/33

رأط هخزٍط

31/66

12

داهٌِی هخزٍط

 در ّز دٍ هَرد،) هیزَاى دریافر1( ّواىگًَِ کِ اس جذٍل
 در عطح خام کویٌِ ٍ در داهٌِی خاییٌی هخزٍطّاC/O ًغثر
 تشرگسزPET  اگز چِ آٌّگ ایي زغییزاذ در خلیوز.تیؾیٌِ اعر
 ایي یافسِّا تیؾسز ًؾاى اس کزتٌیشُ ؽذى عطح. اعرPC اس
زاتؼدیذُ دارًذ ٍ ػلر ایجاد عاخسار هخزٍطی رٍی عطح را
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