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ABSTRACT 

        Highly ordered nanoporous alumina structures have been prepared by electrochemical 
anodization for high purity Al-foils, electrolyte cell parameters have controlled to obtain 
optimum preparation conditions. Anodization potential, current density and electrolyte 
concentration effects on the prepared porous layer, surface morphology have been studied by 
scanning electron microscope and energy dispersive x-ray spectroscopy have used to analyze 
chemical composition of the samples. 
Results of the SEM show that the pore size was about 20-80 nm and it depends strongly on the 
anodization potential & electrolyte concentration, the higher anodization potential can destroy 
the barrier layer & cause a hi-dissolution rate of aluminum in the electrolyte, while with low 
potential a porous layer cannot be obtained. The highest degree of order and hexagonal 
distribution of pores was obtained with anodization potential of 20 volts and 0.2M of the 
electrolyte concentration. Results of EDS confirm the formation of the aluminum oxide layer 
with traces of sulfur which belong to the electrolyte. 
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 تحضير األلومينا ذات المسامات النانومترية بطريقة االنودة ودراسة خصائصها التركيبية.

 
 الخالصة

 لمنيومباالنودة الكهروكيميائية لرقائق اال عاليالتنظيم الذات ية مترالنانو يةتراكيب اوكسيد االلمنيوم المسامحضرت 
مات تحضير. درست  أفضلللحصول على  كهروكيميائيةعالية النقاوة، وجرى التحكم بمعلمات الخلية ال معل

صائص التأثيرات المتكتم .ةنو التركيز مسامية طبقة الالجهد والتيار الكهربائي المار في الخلية وتركيز المحلول على خ
يائيدراسة التركيب الواللكتروني الماسح على دراسة مورفولوجية السطوح المتكونة باستخدام المجهر ا  كيم

ا..ينية.مطياف باستخدام   االشعة 
 80و  20بينت نتائج تحليالت المجهر االلكتروني الماسح ان اقطار المسامات التي تم الحصول عليها تراوحت بين 

تدمير طبقة الحاجز الى  ادة الجهديز تدأ المحاليل، و زوتركياألنودةجهد نانومتر وهي تعتمد بشكل كبير على 
منخفضة الى عدم تكون الجهود ال ادت، بينما وتكوين سطوح متاكلة غير مسامية لأللمنيوموحصول اذابة سريعة 

فولت وتركيز  20عند جهد انودة  للمساماتتوزيع سداسي ووقد تم الحصول على درجة انتظام عالي ، طبقة مسامية
وجود طبقة اوكسيد االلمنيوم مع تكون المشتتة للطاقة االشعة السينية مطيافيةبينت تحليالت فيما ، 0.2Mمحلول 

يتي.  نسب من تراكيز الكبريت التي تعود للالاللول الاللكترول
 نودة.أ: تقنيات نانوية، مواد نانوية، الومنيا مسامية نانوية، الكلمات المفتاحية
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