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چکيده
در اين مقاله ساختارهای ميکرومتری هرمي شکلي بر روی بستر سيليکوني تکبلوری با کمک زدايش ناهمسانگرد در محلول هيدروکسيد پتاسيم ()KOH
و افزودني ايزوپروپيل الکل ايجاد شدهاند و تاثير پارامترهای مختلف همچون غلظتهای  KOHو  IPAو دما بر ايجاد اين ساختارها مورد مطالعه قرار
گرفته است .نتايج بدست آمده نشان ميدهند که با افزايش غلظت  KOHو  IPAو همچنين با افزايش دما ،ابعاد ساختارهای هرمي شکل افزايش يافته
و توزيع آنها غيريکنواختي بيشتری پيدا ميکند .ايجاد تخلخل بر روی بستر سيليکوني ،قبل از فرآيند زدايش با محلول هيدروکسيد پتاسيم ،ميتواند به
افزايش يکنواختي ساختارهای ايجاد شده کمک کند .در اين مقاله برای اولين بار تاثير تخلخلهای ايجاد شده با روش زدايش شيميايي با کمک فلز نقره،
بر شکلگيری ميکروهرمهای سيليکوني بررسي گرديده است .بعالوه ،اعمال فرآيند حرارتي بر ماسک نقرهی شکل گرفته بر بستر سيليکوني در پروسه
 ،MACEقبل از زدايش نيز باعث يکنواختي و کوچکتر شدن ساختارهای هرمي شکل ميشود .برای مطالعه ساختارهای ايجاد شده از تصاوير ميکروسکوپ
الکتروني روبشي گسيل ميداني استفاده شده است .بعالوه ،رفتار آبدوستي ساختارهای هرمي ايجاد شده نيز مورد مطالعه قرار گرفته است .نتايج حاصل از
آزمون زاويهی تماس نشان ميدهند که با افزايش يکنواختي ابعاد و توزيع ساختارهای هرميِ ايجاد شده ،آبدوستي سطح بيشتر ميشود.
کلمات کلیدی :زدايش تر ،زدايش ناهمسانگرد ،آبدوستي ،آبگريزی ،بافتدهي سطح ،سيليکون تکبلوری.

 -1مقدمه
بافتدهی سطح سیلیکون تکبلوری روشی بسیار رایج در راستای بهبود مشخصات سطحی این نیمههادی پرکاربرد است .برای
این منظور میتوان از محلولهای زدایندهی ناهمسانگرد مختلف [ ]1و یا روشهای ایجاد تخلخل مانند زدایش شیمیایی به کمک
فلزات ]4-2[ )MACE( 1و یا روشهای خشک مانند روشهای مبنی بر پالسما یا لیزر [ ]5و  ...استفاده کرد .مقاصد مختلفی از
بافتدهی سطح سیلیکون تکبلوری مورد انتظار است .برای نمونه ،افزایش سطح مؤثر حاصل از این نوع بافتدهی میتواند در
راستای کاربردهایی از جمله افزایش ظرفیت خازنی در ابرخازنها [ ،]6بهبود ظرفیت بار ویژه در باتریها [ ]2و یا افزایش
حساسیت حسگرهای شیمیایی [ ]8بکار گرفته شود.
* .نویسنده مسئوول :استاديار و عضو هيئت علمي بخش مهندسي برق ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ايران
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از کاربردهای دیگر این سطوح میتوان به کاهش بازتاب سطحی نور در سلولهای خورشیدی [ ]9 ,1و بهبود خاصیت خود تمیز
شوندگی سطح [ ]9 ,2اشاره کرد .امروزه سلولهای خورشیدی نوینی در حال ورود به بازار انرژی هستند [ ،]11 ,11اما سلول
های فوتوولتاییک سیلیکونی هنوز جایگاه خود را به عنوان سلولهای رایج بازار حفظ کردهاند .در این سلولهای خورشیدی ،بافت
دهی سطحی معموال میتوانند با به دام انداختن و افزایش جذب نور در سطح بستر وکاهش بازتاب سطحی ،باعث بهبود بازده
شوند [ .]12یکی دیگر از روشهای افزایش جذب نور ،استفاده از الیههای ضدبازتاب مختلف و یا رشد الیههای نانوساختار بر روی
سطح سلول خورشیدی است [ .]11مزیت استفاده از بافتدهی سطح بستر نسبت به ایجاد الیههای ضدبازتاب ،عدم ایجاد استرس
و مشکالت چسبندگی به سطح و همچنین کاهش حساسیت به زاویه تابش نور فرودی میباشد [ .]9از سوی دیگر ،میتوان
فناوری خودتمیزشوندگی را نیز به طور همزمان با کمک بافتدهی ایجاد کرد ،که باعث کاهش هزینههای مربوط به نگهداری و
زمان مورد نیاز جهت پاکسازی تجهیزات و همچنین افزایش طول عمر آنها میگردد .سطوح خودتمیزشونده به طورکلی به دو
دسته آبگریز و آبدوست تقسیم میشوند که به ترتیب ،با کمک قطرات یا فیلم نازکی از آب تمیز میشوند [ .]15 ,14در سطوح
آبگریز آلودگی در صورت تماس با سطح ،به راحتی و به سرعت میتواند از روی آن پاک شود یا در صورتی که در فاز مایع یا
محلول باشد ،میتواند از روی سطح غلتیده و تمیز گردد .در سطوح آبدوست بدلیل پخش شدن الیه نازکی از آب بر روی سطح،
پاکسازی سطح انجام میشود .اگر ضخامت الیه نازک آب ،بیشتر از چندصد نانومتر باشد ،حرکت آب بر روی سطح از دینامیک
آب 1تبعیت میکند ،اما برای الیههای نازکتر ،حرکت آب با پخش سریع بر روی سطح به تعادل میرسد [ .]14به صورت کلی
حرکت سریع این الیههای نازک آب بر روی سطح بستر ،به راحتی باعث حذف آلودگی از روی آنها میشود .در نتیجه میتوان
به طور همزمان با کمک بافتدهی سطح بستر ،رفتار خودتمیزشوندگی و کاهش میزان بازتاب نور از سطح را بهبود بخشید [.]9
بافتدهی سطح سیلیکون با روشهای خشک مانند استفاده از لیزر [ ]12 ,16یا محیط پالسما [ ]18و  ...و یا روشهای تر مانند
روشهای زدایش همسانگرد [ ،]21 ,19ناهمسانگرد [ ،]21 ,1و یا زدایش شیمیایی به کمک فلزات [ ]22 ,2امکانپذیر است .به
عنوان نمونه برای ایجاد میکروساختارها بر روی سیلیکون با برخورد پرتو لیزر به سطح ،بخشی از آن کنده شده و به اطراف
پراکنده میشود .اگر حرکت لیزر در یک راستا ادامه یابد ،یک شیار در آن راستا ایجاد میشود ،اما اگر پرتو لیزر به یک نقطه
تابیده شود ،باعث ایجاد یک گودال میشود .بنابراین با کنترل پرتو تابیده شده بر سطح سلیکون میتوان الگوهای متنوعی را بر
روی آن ایجاد کرد [ .]12 ,16یکی دیگر از روشهای زدایش خشک ،زدایش فاز پالسما است که به دلیل کنترل باالیی که بر
روی فرآیند زدایش وجود دارد ،میتواند آرایههایی از ساختارهای میکرو و نانومتری با نسبت منظر 2باال ایجاد کند ،بهنحویکه
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این ساختارها به صورت یکنواخت بر روی سطح توزیع شوند [ .]18روشهای زدایش خشک به علت نیاز به تجهیزات پیشرفته و
گرانقیمت به طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار نمیگیرند ،و گذشته از آن ،این روشها بدلیل ایجاد نقص در سطح نیمه
هادی ،موجب افت کیفیت خواص سطحی آن نیز میگردند .از طرف دیگر روشهای زدایش تر که با کمک محلولهای بازی و
اسیدی انجام میشوند ،به دلیل سادگی فرآیند و هزینهی کم ،قابلیت صنعتی شدن بیشتری نسبت به سایر روشها دارند [,1
 ]21و توجه زیادی را به خود جلب کردهاند [ .]21 ,1محلولهای اسیدی ،مانند ترکیب اسید نیتریک و هیدروفلوئوریک ،به دلیل
عدم وابستگی نرخ زدایش به جهتهای کریستالی ،سطح سیلیکون را به صورت همسانگرد میزدایند که با کمک این روشها و
با استفاده از ماسکهای مناسب میتوان الگوهای مختلفی را بر روی سطح سیلیکون ایجاد کرد [ .]19محلولهای بازی مانند
هیدروکسید پتاسیم ( )KOHبه دلیل تفاوت در نرخ زدایش در صفحات کریستالی مختلف (نرخ زدایش صفحات ( )111به مراتب
کمتر از نرخ زدایش صفحات ( )111و ( )111است [ ،)]24سطح سیلیکون را به صورت ناهمسانگرد زدایش میکنند .اگر یک
ماسک شیمیایی مانند ایزوپروپیل الکل )IPA( 1نیز به این محلول بازی اضافه شود ،شکلگیری ساختارهای هرمی بهبود پیدا می
کند و این ساختارها با یکنواختی بیشتری ایجاد میشوند [.]21 ,21 ,1
در زدایش ناهمسانگرد با کمک  KOHنرخ زدایش رابطهای مستقیم با غلظت یونهای هیدروکسید و غلظت آب آزاد موجود در
محلول دارد [ .]25زوبل 2و همکارانش نشان دادند که حضور  IPAمانع از جذب آب توسط یونهای  K+و ̅ OHدر مجاورت سطح
سیلیکون میشود که در غلظتهای کم  KOHموجب کاهش نرخ زدایش میشود [ .]26بنابراین ،عوامل مختلفی مانند غلظت
هیدروکسید پتاسیم و ایزوپروپیل الکل موجود در محلول ،و همچنین دما و مدت زمان انجام فرآیند زدایش ،بر روی اندازه و
توزیع ساختارهای ایجاد شده تاثیر گذار است [ ،]21در نتیجه با کنترل این عوامل میتوان ساختارهای هرمی شکلی با اندازهها
ی دلخواه و توزیع یکنواخت بر روی سطح سیلیکون ایجاد کرد .بدیهی است که مورفولوژی ریزساختارهای هرمی در سطح
سیلیکون ،میتواند بر خواص اپتیکی ،الکتریکی و مکانیکی قطعه از جمله میزان بازتاب نور ،سطح موثر ،آبدوستی و آبگریزی ،و
رفتار خودتمیزشوندگی سطح تاثیر بگذارد [.]21
برخی مطالعات سازمانیافته بر روی نرخ زدایش و تغییرات آن در اثر تغییر در غلظت  ،3TMAH ،KOHحضور  ،IPAو دمای
زدایش انجام شده است (برای نمونه [ ،)]26اما مطالعات انجام شده بر روی عوامل مؤثر بر شکلگیری ساختارهای میکرومتری
هرمی هنوز دارای نقص است .در این مقاله بافتدهی بستر سیلیکونی به کمک هیدرکسید پتاسیم و ایزوپروپیل الکل ،به عنوان
یک روش مقرون به صرفهی بافتدهی تر ،در نظر گرفته شده و برای اولین بار تاثیر استفاده از ماسک نقره و یا ایجاد تخلخل
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پیش از مرحلهی زدایش ،بر نتایج زدایش و رفتار آبدوستی محصوالت ،مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ،پس از بیان مواد
و روشهای انجام آزمایش ،نتایج حاصل از زدایش از دو جهت مورفورلوژی سطح و رفتار آبدوستی مورد بررسی و بحث قرار
خواهند گرفت .برای این منظور مورفولوژی ساختارهای هرمی ایجاد شده را با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل
میدانی )FE-SEM( 1مقایسه کرده و پس از آن نتایج آزمون زاویهی تماس نمونهها را ارائه خواهیم کرد .در بخش آخر نیز نتایج
مقاله به طور خالصه گردآوری و جمعبندی میشوند.
 -2مواد و روشها
در این مقاله از بسترهای سیلیکونی نوع  pبا جهت بلوری ( )111و مقاومت ویژه  11-1 Ω.cmاستفاده شده و ساختارهای هرمی
شکلی بر روی آنها ایجاد گردیدند .در ابتدا ،تمامی نمونهها به خوبی شستشو و پاکسازی شدند (شکل -1الف) .برای انجام
پاکسازی اولیه ،نمونهها به مدت  11دقیقه به ترتیب در استون ،اتانول و آب دیونیزه قرار گرفتند .پس از هر مرحله ،نمونهها
چندین بار با آب دیونیزه آبکشی و با باد خشک شدند .سپس از روش استاندارد  2RCA #1و محلول ( NH4OH:H2O2:H2O,

 )1:1:5به مدت  11دقیقه در دمای  81˚Cبرای تمیز کردن نمونهها استفاده شد تا تمامی آلودگیهای آلی و فلزی موجود در
سطح نمونهها حذف شود .پس از این مرحله نیز مجددا نمونهها آبکشی و خشک شدند .در ادامه تاثیر غلظتهای IPA ،KOH

و دما ،بر شکلگیری هرمهای سیلیکونی مورد مطالعه قرار گرفت (شکل (-1ب)) .برای بررسی تاثیر غلظت  KOHبر شکلگیری
میکروساختارهای سطح سیلیکون ،از محلول  KOHبا غلظتهای  1 ،2و  %4به همراه  IPAبا غلظت ثابت ( )%5استفاده شد و
نمونهها به مدت  81دقیقه و در دمای  81درجه سانتیگراد در این سه محلول قرار گرفتند .در ادامه جهت بررسی تاثیر ،IPA
نمونهها در محلول  KOHبا غلظت ثابت  %5به همراه  IPAبا غلظتهای4 ،1و  %6به مدت  81دقیقه و در دمای ثابت  81درجه
سانتیگراد ،قرار گرفتند .جهت بررسی تاثیر دما بر شکلگیری میکروهرمها ،بسترهای سیلیکونی به مدت  81دقیقه در محلول
 KOHو  IPAبا غلظتهای ثابت  %5و در دماهای  21 ،65و  25درجه سانتیگراد ،قرار گرفتند .در این مقاله برای بهبود شکل
گیری میکروهرمهای ایجاد شده بر سطح بستر سیلیکونی ،برای اولین بار فرآیند  MACEبهکار گرفته شده است .در این روش،
نمونه در محلول نیترات نقره و اسید هیدروفلوریک قرار میگیرد ،یونهای نقره موجود در محلول بر روی سطح سیلیکون نشسته
و احیا میشوند .احیا شدن یونهای نقره بر روی سطح و تبدیل شدن آنها به اتمهای نقره ،با تزریق حفره به سطح سیلیکون
همراه بوده و موجب اکسید شدن سطح میشوند .روند تزریق حفره به سطح سیلیکون به کمک کاتالیزور نقره و اکسیدکنندهی
موجود در محلول (که همان نیترات است) ادامه پیدا میکند .از طرفی وجود یونهای فلوئور در مجاورت سطح سیلیکون اکسید

Field Emission – Scanning Electron Microscopy
 2روش استاندارد تمیز کردن ویفر سیلیکونی
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شده ،موجب زدایش اکسید میشود و در نتیجه نقره در عمق بستر سیلیکونی نفوذ میکند .این نفوذ و زدایش همزمان موجب
ایجاد تخلخلهای نانومتری در سطح سیلیکون میشود ،که اگر ادامه پیدا کند ،باعث ایجاد نانوسیمهایی بر روی بستر میشود.
هر قدر غلظت نیترات نقره یا زمان انجام واکنش بیشتر باشد ،احیای نقره بر بستر سیلیکونی بیشتر صورت گرفته و نفوذ نقره
درون بستر افزایش مییابد [.]22
برای انجام فرآیند  ،MACEدو نمونه ،به مدت ده ثانیه درون محلول حاوی نیترات نقره ( )AgNO3با غلظت ،1/11 mol/l
هیدروفلوریک اسید با غلظت  5 mol/lو آب قرار گرفتند .این فرآیند نه تنها باعث شکلگیری الیه نازکی از نقره بر روی بسترهای
سیلیکونی گردید (شکل -1ج) ،بلکه نانوتخلخلهایی نیز بر سطح سیلیکون ایجاد کرد .در یک سری از نمونهها ،نقرهی باقی مانده
بر روی سطح سیلیکون با کمک اسید نیتریک غلیظ ( )%65برداشته شد ،در نتیجه تنها تخلخلهای ایجاد شده در فرآیند
 ،MACEباقی ماندند (شکل -1د) .نمونهی دیگر جهت بهبود عملکرد ماسک نقره ،به مدت  61دقیقه در دمای  251درجهی
سیلیسیوس قرار گرفت تا الیه نقره ایجاد شده بر روی سطح ،با حرارت دیدن به صورت دانههای یکدستی از نقره در آید (شکل
-1و) .در ادامه هر دو نمونه جهت زدایش ناهمسانگرد در محلول  KOHو  IPAقرار گرفتند (شکل های  -1هـ و -1ز).
برای بررسی مورفولوژی سطحی نمونههای بافتدهی شده ،از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و برای بررسی
خاصیت آبدوستی سطح ،از آزمون زاویهی تماس استفاده شده است .زاویهی تماس معیاری برای بیان میزان آبدوستی و آبگریزی
سطح جامدات و به عبارتی ترشوندگی سطح میباشد .برای اندازهگیری زاویهی تماس ،پس از قرار گرفتن یک قطرهی آب روی
سطح جامد و برقراری تعادل بین سه فاز مایع ،جامد و گاز ،زاویه بین سطح جامد با خط مماس بر سطح آب اندازهگیری میشود
که به آن زاویهی تماس میگویند .بر این اساس ،همانطور که در شکل -2الف ،نشان داده شده است ،اگر زاویهی تماس کمتر از
 91درجه باشد ،سطح را آبدوست مینامند ،در حالی که مطابق شکل -2ب ،اگر این زاویه بیشتر از  91درجه باشد ،به آن آبگریز
گفته میشوند .زاویه  91درجه ،مرز بین آبدوستی و آبگریزی است (شکل -2ج) .سطوح با زاویهی تماس نزدیک به صفر درجه را
ابرآبدوست 1و با زاویهی تماس بیش از  161درجه را ،ابرآبگریز 2مینامند [ .]15در این مقاله ،پس از تثبیت قطرهی آب بر روی
سطح ،با میانگینگیری از زاویههای تماس سمت چپ و راست قطره ،زاویهی تماس بدست آمده است.
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شکل ( -1الف) بستر سيليکوني( ،ب) فرآيند زدايش در محلول هيدروکسيد پتاسيم( ،ج) اعمال فرآيند  MACEبه نمونهها و احيای نقره روی سطح( ،د)
تخلخلهای ايجاد شده در فرآيند  MACEپس از حذف نقره در اسيد نيتريک( ،هـ) فرآيند زدايش در محلول هيدروکسيد پتاسيم( ،و) اعمال فرآيند حرارتي
به اليه نقره شکل گرفته در فرآيند  MACEو توزيع يکنواخت دانههای نقره بر روی سطح و (ز) فرآيند زدايش در محلول هيدروکسيد پتاسيم.
θ>09°

θ<09°

(الف)

(ب)

θ=09°

(ج)

شکل  -2رفتار قطرهی آب بر روی سطح( ،الف) آبدوست( ،ب) آبگريز و (ج) مرز بين آبدوستي و آبگريزی.

 -3نتایج ،بحث و بررسی
در این بخش اثر پارامترهای مختلف سنتز بر شکلگیری ساختارهای هرمی ایجاد شده ،از جمله غلظت مادهی زدایندهی ،KOH
ماسک شیمیایی  ،IPAدمای زدایش و تاثیراستفاده از نانو تخلخل و ماسک نقره با کمک فرآیند  ،MACEارائه شده است .شکل
 ،1الگوی پراش پرتو ایکس ( 1)XRDرا برای یکی از نمونههایی که با محلول حاوی  KOHو ( IPAبا غلظتهای  )%5در دمای
 81درجه سانتیگراد و به مدت  81دقیقه زدوده شده ،با نمونهی پیش از بافتدهی بستر مقایسه میکند .در شکل -1الف ،پیک
اصلی برای بستر سیلیکون کریستالی در زاویهی  69/1611درجه ( )2θمشاهده میشود که مربوط به صفحهی کریستالی ()411
میباشد( .شکل -1ب) الگوی پراش پرتو  Xرا برای نمونهی بافتدهی شده نشان میدهد که در آن تنها یک پیک در زاویهی
 69/1215درجه ،مشاهده میشود .این نتایج مطابق با کارت شماره  11-122-1412در استاندارد  ICDDمیباشد .پیک موجود
در شکل -1ب ،همچنین مؤید ذات بلوری ساختارهای شکل گرفته شده است در حالی که پهن شدگی این پیک نسبت به بستر
عادی ،نشانگر کوچک شدن واحدهای بلوری در اثر شکلگیری میکروهرمها پس از زدایش سطح میباشد .در ادامه با توجه به
تصاویر  FE-SEMبه بررسی اثر این پارامترها بر مورفولوژی سطحی ساختارهای ایجاد شده ،پرداختهایم .سپس میزان ترشوندگی
نمونهها را ،با کمک آزمون زاویهی تماس مورد بررسی قرار دادهایم.

X-Ray Diffraction Measurement
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(ب)

(الف)

شکل  -3الگوی پراش پرتو  )XRD( Xبرای الف) بستر سيليکوني ساده ،پيش از زدايش و ب) نمونه زدايش شده بهکمک محلول حاوی  KOHو
( IPAهر دو  )%5در دمای  08درجه سانتيگراد به مدت  08دقيقه .پيکهای متناظر با کارت مربوطه جهت مشاهده بهتر در زير نمودارها آورده شدهاند.

 -9-9مورفولوژي ساختارهاي سنتز شده
 -9-9-9تاثير تغيير غلظت KOH

شکل  ،4تاثیر غلظت هیدروکسید پتاسیم را بر هرمهای ایجاد شده ،نشان میدهد .در این نمونهها که با غلظت ثابت )%5( IPA
در دمای  81درجهی سیلیسیوس زدایش شدهاند ،افزایش غلظت  ،KOHباعث شکلگیری ساختارهای بزرگتر شده است.
همانگونه که قبال نیز توضیح داده شد ،زدایش ناهمسانگرد به غلظت یونهای هیدروکسید موجود در محلول بستگی دارد .در
واقع افزایش غلظت  KOHبه طور کلی باعث افزایش نرخ زدایش میگردد ،مگر اینکه غلظت این ماده به حدی زیاد شود که در
هنگام تجزیه در محیط آبی ،مقدار زیادی آب مصرف کند .در این صورت ،بیشتر شدن غلظت  KOHموجب کاهش نرخ زدایش
خواهد شد [ .]25بیشینهی نرخ زدایش در حضور  IPAمیتواند کمی متفاوت باشد ،اما در دماهای گوناگون ،این مقدار بیشینه
برای غلظتهای بیشتر از  2مول بر لیتر (یعنی  KOH )%11/5رخ میدهد [ .]26از آنجاییکه غلظت  KOHدر زدایش نمونه
های این مقاله خیلی کمتر از مقدار مذکور است ،میتوان به افزایش نرخ زدایش در اثر افزایش غلظت  KOHدر این تحقیق
اطمینان داشت .با افزایش غلظت  KOHدر نمونههای شکل -4الف تا -4ج ،در ابتدا هرمهای شکل گرفته ،اندازه بیشتر و همزمان
یکنواختی بیشتری نیز پیدا میکنند .با افزایش بیشتر غلظت ،همزمان با زیاد شدن اندازهی میکروهرمها ،یکنواختی آنها کم می
شود .در شکل -4الف با هیدروکسید پتاسیم  ،%2اندازهی نمونهها (یال میکروهرمها) از یک تا  15میکرومتر متغیر است .حال
آنکه با افزایش غلظت  KOHبه ( %1شکل -4ب) ،حد پایین این بازه افزایش یافته و یال میکروهرمها از چند میکرومتر تا 15
میکرومتر تغییر میکند .وقتی غلظت  KOHبه ( %4شکل -4ج) میرسد ،ابعاد هرمها افزایش یافته و در آنها غیریکنواختی نیز
مشاهده میگردد .در این حالت ،ابعاد هرمها بین یک تا  21میکرومتر متغیر است .به طور کلی افزایش بیشتر غلظت  KOHبه
عدم یکنواختی ساختارهای هرمی میکرومتریِ شکل گرفته ،منجر شده است.
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(الف)

(ب)

مالکي و همکاران

(ج)

شکل  -4تاثير غلظت  KOHبر ميکروهرمهای ايجاد شده ،محلول  KOHبا غلظتهای (الف) ( ،2%ب)  3%و (ج)  4%به همراه  IPAبا غلظت ثابت
 %5در دمای ثابت  08درجه سانتيگراد به مدت  08دقيقه به نمونههای سيليکوني اعمال شده است.
 -6-9-9تاثير غلظت IPA

افزودن  IPAبه محلول حاوی  ،KOHدر غلظتهای کم  ،KOHنرخ زدایش را کاهش میدهد .همانطور که قبال نیز بیان شد،
 IPAموجب کنار زده شدن یونهای  K+و ˉ OHاز روی سطح سیلیکون میشود .بهعبارت دیگر ،حضور  IPAبر روی سطح
سیلیکون باعث میگردد تا در برخی از نقاط روی سطح بستر ،امکان حضور یونهای  K+و ˉ OHوجود نداشته باشد ،چرا که
 IPAمانع از جذب آب توسط  KOHو ایجاد این یونها میشود [ .]26از طرفی عمل زدایش با غلظت یونهای ˉ OHرابطه
مستقیم دارد [ ،]25بنابراین در محلهایی که  IPAاز ایجاد این یونها جلوگیری کرده است ،واکنشی رخ نمیدهد و زدایش از
محلهای مجاور با این نقاط که یونهای ˉ OHحضور دارند شروع میشود و بدلیل ماهیت ناهمسانگرد زدایش ،هرمها ایجاد می
شوند .انتظار میرود که هر قدر نقاط محافظت شدهی بیشتری وجود داشته باشند (در اثر حفاظت  ،)IPAتعداد قلههای هرم
بیشتری ایجاد شده ،و در نتیجه تعداد هرمها بیشتر و اندازهی آنها ریزتر گردد .اما همانگونه که شکل  5نشان میدهد ،افزایش
غلظت  IPAبر شکلگیری ساختارهای هرمی دقیقا به این صورت نیست .به عبارت دیگر ،ممکن است این انتظار وجود داشته
باشد که با افزایش غلظت  IPAساختارهای هرمیشکل ،کوچکتر شوند؛ درست بر خالف  KOHکه باعث افزایش سرعت زدایش
و بزرگتر شدن این ساختارها میشود .با این حال ،همانگونه که در قسمتهای (الف) تا (ج) شکل  5مشاهده میشود ،غلظت
های بیشتر ( IPAدر کنار غلظت ثابت  ،KOHیعنی  )%5باعث بزرگتر شدن ساختارهای هرمی شکل شده و اگر مقدار آن بیش
از حد زیاد شود ،ساختارها به صورت جدا از هم ایجاد میشوند .در شکل -5الف ،برای  IPAبا غلظت  %1اندازهی ساختارهای
ایجاد شده بین چند میکرومتر تا  15میکرومتر است که بیشتر ساختارها ،اندازهای بین  21تا  11میکرومتر دارند .از طرف دیگر،
با افزایش غلظت  IPAبه  %4حد باالی اندازهی میکروهرمها افزایش یافته است و تا نزدیک به  51میکرومتر هم میرسد .این
مسأله باعث ایجاد غیریکنواختی در اندازهی هرمهای میکرومتری میشود .با افزایش بیشتر غلظت  IPAتا ( %6شکل -5ج) ،در
برخی نقاط ،شاهد حذف برخی از ساختارها هستیم ،که به عدم یکدستی در ساختارهای ایجاد شده میانجامد .به طور کلی می
توان گفت علت این رفتار کنار زده شدن  KOHتوسط  IPAدر غلظتهای باالی این الکل موجب میشود تا یکنواختی ساختارهای
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ایجاد شده از بین برود .میتوان اینگونه استنباط کرد که اگر تعداد عاملهای محافظت کنندهی  IPAنسبت به یونهای KOH

خیلی زیاد شوند ،این امر موجب ایجاد اختالل در یکنواختی ساختارهای شکل گرفته در اثر زدایش با  KOHشده ،باعث شکل
گیری ساختارهایی با اندازههای بزرگتر و با غیریکنواختی بیشتر در توزیع میگردد.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -5تاثير غلظت  IPAبر ميکروهرمهای ايجاد شده بر بستر سيليکون؛ محلول  KOHبا غلظت ثابت  %5به همراه  IPAبا غلظتهای (الف)
( ،3%ب)  4%و (ج)  6%در دمای ثابت  08درجه سانتيگراد به مدت  08دقيقه به نمونههای سيليکوني اعمال شده است.
 -9-9-9تاثير دما

افزایش دما ،سرعت انجام واکنشهای شیمیایی و در نتیجه سرعت زدایش را افزایش میدهد .در نتیجه ،شکلگیری ساختارها در
دماهای باالتر ،در زمان کوتاهتری انجام میشود .شکل  ،6ریزساختارهای ایجاد شده در دماهای مختلف بین  65تا  25درجه
سلیسیوس را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میگردد ،در دماهای پایینتر ،ساختارها به خوبی شکل نگرفتهاند (شکل -6
الف) و معدود ساختارهای ایجاد شده نیز ابعادی بین چند ده نانومتر تا  5میکرومتر دارند که به هیچ عنوان یکنواختی و توزیع
مناسبی از خود نشان نمیدهند .در دمای  21درجه ،ساختارها شروع به شکل گرفتن میکنند (شکل -6ب) ،هرچند در همه جا
تشکیل نشدهاند و هنوز یکنواختی مناسبی در توزیع آنها مشاهده نمیگردد ،با این حال اندازهی آنها هنوز بین چند ده نانومتر
الی  5میکرومتر میباشد .ساختارهای ایجاد شده در دمای  25درجه به طور یکنواختی ایجاد شدهاند (شکل -6ج) و اندازهی آن
ها بین  5الی  11میکرومتر میباشد .یکی از عواملی که موجب شکلگیری نامناسب ساختارها در دماهای پایین میشود این است
که نقش محافظتی  IPAدر دماهای پایین بیشتر است [ ]26و به همین دلیل شکلگیری ساختارها به درستی انجام نمیشود.
انتظار میرود در دماهای باالتر از این مقدار ،شکلگیری ساختارها و توزیع آنها مناسبتر باشد .اما از آنجایی که  IPAدر دمای
 82/6درجه به جوش میآید ،بهتر است دمای انجام واکنش پایینتر از این مقدار در نظر گرفته شود [ ]21تا از به جوش آمدن
الکل و تغییر موالریتهی آن در محلول ،جلوگیری شود .گذشته از این ،افزایش دما موجب افزایش نرخ زدایش میشود که می
تواند به افزایش ابعاد ساختارها و ایجاد غیریکنواختی در توزیع اندازهی آنها بیانجامد.
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(الف)

(ب)

مالکي و همکاران

(ج)

شکل  -6اثر دمای زدايش بر ميکروهرمهای ايجاد شده؛ محلول  KOHو  IPAبا غلظتهای ثابت  %5در دماهای (الف)( ، 65 °Cب)  08 °Cو (ج)
 05 °Cبه مدت  08دقيقه به نمونههای سيليکوني اعمال شده است.
 -9-9-5اعمال فرآيند  MACEبر سطح بستر سيليکوني قبل از زدايش

شکل  2تصاویر  FE-SEMمربوط به اعمال فرآیند  MACEبه بستر سیلیکونی قبل از زدایش در محلول  KOHو  IPAرا نشان
میدهد .شکل -2الف ،تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بستر سیلیکونی را پس از پروسه تمیز کردن نشان میدهد .پس از
اعمال فرآیند  MACEبه این بستر و احیای نقره بر روی سطح آن (بارگذاری نقره) ،دانههای نقره بر روی سطح ایجاد میشوند.
شکل -2ب ،بستر سیلیکونی را پس از بارگذاری نقره به مدت  41ثانیه ،نشان میدهد .در صورتی که سطح سیلیکون پس از این
مرحله در محلول اسید نیتریک قرار گیرد ،نقره از روی سطح برداشته میشود ولی تخلخل ایجاد شده در اثر نفوذ نقره درون بستر
باقی میماند (شکلهای -2ج).

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -0تصوير ( ،FE-SEMالف) بستر سيليکوني پيش از اعمال هرگونه فرآيندی( ،ب) سطح سيليکون پس از بارگذاری نقره به مدت  18ثانيه( ،ج)
سطح سيليکون پس از بارگذاری نقره به مدت  68ثانيه و حذف نقره به کمک اسيد نيتريک.
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(ب)

(الف)

شکل  -0اثر زمان اعمال فرآيند  MACEبرشکلگيری ميکروهرمهای ايجاد شده( ،الف)  28ثانيه و (ب)  48ثانيه .نقره پيش از زدايش ناهمسانگرد
از سطح سيليکون برداشته شده است و تنها تخلخلها باقي ماندهاند.
 -4-9-9اثر زمان اعمال فرآيند  MACEجهت ايجاد تخلخل پيش از زدايش ناهمسانگرد

در شکل  ،8تاثیر بارگذاری نقره بر شکلگیری هرمهای سیلیکونی نشان داده شده است .در این نمونهها ،ساختارها پیش از زدایش
در محلول  KOHو  ،IPAدر محلول حاوی نیترات نقره  1/12موالر و اسید فلوریدریک  5موالر قرار گرفتند تا سطح سیلیکون
متخلخل گردد (شکل -1ج) .سپس اتمهای نقرهی احیا شده بر سطح سیلیکون با استفاده از اسید نیتریک ( )%65حذف شدند تا
نمونهها بدون حضور نقره زدایش گردند (متناظر با شکل -1د) .نانوتخلخلهای ایجاد شده در این فرآیند ،عملیات بعدی زدایش
ناهمسانگرد سیلیکون در محلول هیدروکسید پتاسیم را بهبود بخشیده ،و یکنواختی مناسبی در ابعاد و توزیع اندازهی هرمها
ایجاد کرده است .همانگونه که در شکل  8مشخص است ،افزایش زمان اعمال فرآیند  MACEجهت ایجاد تخلخل باعث شده
است تا ساختارهای هرمی یکنواختتری ایجاد شوند .در شکل -8الف که  21ثانیه تحت فرآیند  MACEقرار گرفته است،
یکدستی در توزیع هرمهای شکل گرفته شده مشاهده میشود و ابعاد این ساختارها بین  5الی  25میکرومتر میباشد .اما شکل
 -8ب که محصول ایجاد شده بر مبنای بارگذاری نقره به مدت  41ثانیه را نشان میدهد ،توزیع یکنواختتری نشان میدهد و
ابعاد ساختارها از  11تا  21نانومتر میباشند .در واقع تخلخل بیشتر در اثر بارگذاری طوالنیتر نقره ،موجب شده است تا زدایش
ناهمسانگرد منجر به توزیع اندازه بهتری در ساختارها شود.
 -1-9-9اثر وجود ماسک نقره

در شکل  ،9تصاویر  FE-SEMمربوط به سه سری نمونه ارائه شدهاند .هر سه نمونه در محلول  KOHو  IPAبا غلظت ( ،)%5در
دمای  81درجه و به مدت  81دقیقه زدوده شدهاند .شکل -9الف مربوط به میکروهرمهای ایجاد شده در انتهای زدایش در محلول
مذکور می باشد که توزیع غیریکنواخت اندازه در میکروهرمهای ایجاد شده به خوبی قابل مشاهده است .حضور الیه نازک نقره
میتواند به عنوان ماسک ،سطح سیلیکون را از زدایش محافظت کند .با این حال ،چون خود نقره امکان حل شدن در محلول
 KOHرا دارد ،در برخی از نقاط امکان زدایش نقره و سپس سیلیکون وجود دارد .ابعاد این ساختارها بین چند میکرومتر تا 15
میکرومتر میباشند .شکل -9ب ،نشان دهندهی نتیجه زدایش سیلیکون در حضور ماسک نقره (متناظر با شکل -1ج) است،
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همانطور که مشاهده میشود ،الیهی نازک نقرهای که بر روی سطح سیلیکون شکل گرفته است ،مانع ایجاد ساختارهای هرمی با
شکل و توزیع منظم شده است .عالوه بر اینکه ساختارها در برخی از نقاط در این شکل ایجاد نشدهاند ،توزیع ساختارها نیز مناسب
نیست و اندازهی آنها بین چند میکرومتر تا  11میکرومتر می باشد .به عبارت دیگر ،عالوه بر اینکه توزیع اندازهی ساختارها
بهبود نیافته و نسبت به حالت عا دی تغییر چشمگیری نکرده ،یکنواختی ساختارهای ایجاد شده نیز تضعیف شده است .وقتی
نقره به صورت دانههای مرتب در بیاید ،نقش محافظتی آن باعث میشود تا زدایش از نواحی مجاور انجام گردد و از آنجا که
زدایش به صورت ناهمسانگرد رخ میدهد ،امکان شکلگیری هرمها نیز وجود خواهد داشت .در شکل -9ج ،از ماسک نقرهی
حرارت دیده در دمای  251درجه به مدت  61دقیقه ،قبل از فرآیند زدایش استفاده شده است (متناظر با شکل -1ز) .استفاده از
فرآیند حرارتی ،الیه نازک نقره را به جزیره یا دانههایی بر روی سطح تبدیل کرده است (متناظر با شکل -1و) ،که در فرآیند
زدایش با محلول هیدروکسید پتاسیم ،به عنوان نقاب عمل کرده و باعث شکلگیری هرمهایی با ابعادی کوچکتر و با توزیعی
یکنواختتر شده است .در این حالت ،اندازهی ساختارهای ایجاد شده به یک تا  2میکرومتر کاهش یافته است و یکدستی شکل
گیری ساختارها نیز بهبود یافته است.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -9تصوير  FE-SEMميکروهرمهای شکل گرفته در محلول با غلظت  KOHو  ،)5%( IPAدر دمای  08درجه و به مدت  08دقيقه (الف)
بدون اعمال ماسک نقره( ،ب) با ماسک نقره بدون اعمال فرآيند حرارتي و (ج) با اعمال رفتار حرارتي بر روی ماسک نقره در دمای  258درجه به مدت
 68دقيقه.

 -6-9نتايج آزمون زاويهي تماس
در جدول  ،1نتایج حاصل از آزمون زاویهی تماس آورده شده است .این نتایج نشان میدهند که زدایش با محلول هیدروکسید
پتاسیم به همراه غلظت مناسبی از ایزوپروپیل الکل ،به دلیل آزاد کردن یونهای ˉ ،OHسطح سیلیکون را به سمت آبدوستی
سوق داده است ،هرچند که ،میزان این آبدوستی و آبگریزی از تمام پارامترهای مرتبط با زدایش که برخی از آنها در بخشهای
قبل مورد مطالعه قرار گرفتند ،تأثیر میپذیرد .به عبارت دیگر ،میتوان با کنترل شرایط زدایش ،آبدوستی نمونهها را افزایش داد.
از دادههای جدول  1و تصاویر  FE-SEMقسمتهای قبلی ،میتوان استنباط کرد که نمونههای با یکنواختی بیشتر در ابعاد و
توزیع ،آبدوستتر هستند .چند نکتهی حائز اهمیت دیگر نیز از این جدول قابل استخراج است؛ از مقایسهی ردیفهای  1و  2می
توان دریافت که زیاد بودن غلظت  IPAنسبت به  KOHموجب ترشوندگی کمتر نمونهها میشود .از طرف دیگر بیشتر بودن
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غلظت  KOHنسبت به  IPAنیز همین اثر را بر روی نمونهها دارد (ردیفهای  2و  .)1در حالت کلی ،وقتی که غلظت  IPAو
 KOHبرابر است ،آبدوستی نیز بهتر شده است (ردیفهای  4تا  ،)2اما دمای پایینتر زدایش ( 25درجه) که موجب ایجاد
ساختارهای کوچکتر و در عین حال یکنواختتری شده است ،بیشترین اثر را بر آبدوستی نمونه نشان میدهد .ایجاد تخلخل در
اثر فرآیند  MACEنیز باعث شده است تا در حالت کلی رفتار آبدوستی خوبی بروز پیدا کند .اما وجود ماسک نقره و اعمال رفتار
گرمایی بر آن ،کنترل شوندگی بیشتری بر رفتار آبدوستی و ترشوندگی نمونه از خود نشان داده است .همانگونه که قبالً هم
گفته شد ،از نتایج جدول  1میتوان این نتیجه کلی را گرفت که یکنواختی بیشتر ساختارهای هرمی شکل میکرومتری منجر به
آبدوستی بیشتر نمونهها نیز میشود.
جدول  -1زاويهی تماس برای نمونههای مختلفي که تحت شرايط متفاوت با استفاده از محلول  KOHو  IPAزدايش شدند.
اعمال فرآيند MACE

شرايط زدايش با  KOHو IPA

زاويهي تماس (درجه)

رديف

تصوير  SEMمرتبط

1

شکل -4الف

%2

2

شکل - 4ب

%1

%5

1

شکل -5ب

%5

%4

81

4

شکل -6ج

%5

%5

25

-

5

شکل -8ب

%5

%5

81

41

خیر

6

شکل -9ب

%5

%5

81

11

خیر

خیر

2

شکل -9ج

%5

%5

81

11

بله

خیر

غلظت KOH

غلظت IPA

دما ()°C

زمان ()s

فرآيند حرارتي

حذف نقره

%5

81

-

-

-

28/8

81

-

-

-

12/1

-

-

-

12/9

-

-

9/5

بله

11/5
18/18
14/4

 -4نتیجه گیری
در این مقاله اثر پارامترهای مختلف زدایش ناهمسانگرد به کمک هیدروکسید پتاسیم و ایزوپروپیل الکل بر ساختار ظاهری و
میزان ترشوندگی سطوح بافتدهی شدهی سیلیکونی ،مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور ،اثر غلظتهای  KOHو ،IPA
دما و پیشآمادهسازی نمونهها با استفاده از فرآیند  ،MACEبه شکل ایجاد تخلخل در نمونهها و استفاده از ماسک نقره حرارت
دیده ،مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از تصاویر  FE-SEMنشان میدهند که افزایش بیش از اندازهی غلظت  KOHو
 IPAموجب غیریکنواختی ساختارهای شکلگرفته شده ،میگردد .این غیریکنواختی موجب غیرقابل پیشبینی شدن میزان
ترشوندگی نمونهها نیز میشود .همچنین ساختارهای هرمی شکل در دمای زیر  25درجهی سیلیسیوس به خوبی ایجاد نمی
شوند .از آنجایی که افزایش دما موجب افزایش نرخ زدایش میگردد ،ساختارهای ایجاد شده در دمای  25درجه ،به طور کلی
یکنواختی (و آبدوستی) بیشتری نسبت به سایر نمونهها که در دمای  81درجه زدایش شدهاند از خود نشان میدهند .پیش آماده
سازی نمونههای سیلیکونی با استفاده از فرایند  MACEو ایجاد تخلخل پیش از مرحلهی زدایش هم ،میتواند بر شکلگیری
ساختارها تأثیر مثبتی گذاشته و ساختارهای یکنواختتری ایجاد کند .هر قدر نمونهها مدت زمان بیشتری تحت فرآیند MACE
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 یکنواختی میکروهرمها نیز بیشتر می،باشند و در نتیجه تخلخل بیشتری پیش از زدایش ناهمسانگرد بر روی آنها ایجاد شود
 میتواند موجب بهبود شکلگیری ساختارهای میکرومتری هرمی شکل، وجود ماسک نقرهی حرارت دیده در هنگام زدایش.گردد
 نتایج حاصل از آزمون زاویهی تماس نشان میدهند. این بهبود در رفتار ترشوندگی نمونهی مربوطه نیز قابل مشاهده است.شود
 آبدوستی و میزان ترشوندگی نیز بیشتر،که در نمونههایی که دارای یکنواختی بیشتری در ساختارهای میکرومتری هرمی هستند
 نمونههای بافتدهیشدهی در این مقاله همگی آبدوست میباشند و میتوانند بطور همزمان جذب نور خوبی نیز داشته.میشود
.باشند که در ادامه تحقیق مورد مطالعه قرار خواهند گرفت
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