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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. 
Keywords: Nanotechnology, Nanomaterials, Nonoporous alumina, Anodization. 

 
 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

 

 المقدمة

يوي في العديد من التطبيقات الجزء االلمنيوم المؤنود  ألوكسيدية مترالنانوكيب المسامية اترال عدت ئيسي والح الر
نظمة الخزن عالية الكثافة وفي أوالعوامل المساعدة وفي  مرشحاتوالوالكواشف الحديثة في مجال المتحسسات 

مات وحتى النقاط وااللياف تخليق التراكيب النانوية المختلفة مثل االنابيب   .]8-1[الكميةوالدقائق والمسا
هي طريقة القولبة وطريقة الخطوتين، يمكن بالطريقة  طبقة اوكسيد االلمنيوم المؤنود توجد طريقتين لتحضير

ا الا ثلثمن التقنية معقدة وتتطلب وقتا وكلف عالية رباعيا وم سداسيايظنتنانوية ذات االولى الحصول على تراكيب  و

mailto:ali.jaddie@yahoo.com
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بطريقة الخطوتين فهي اكثر سهولة واقل  األنودة، اما ]9 ,1[لدقيقت قولبة متقدمة مثل الحفر اخاصة عند استخدام تقنيا
عالوة على جداباعتماد ظروف تحضير دقيقة ومعقدة ال االحصول على مسامات عالية التنظيم هال يمكن كلفة اال ان

 ،]12-10[مايكرومتر في الساعة 2اذ ان سرعة تكوين الطبقة ال يزيد عن  ليزمن تحضير طوان العملية تتطلب 
بدورها ودرجة االنتظام وهذه بينها والمسافات الفاصلة وسمك الجدران وتكمن الصعوبة في التحكم بقطر المسامات 

يتي ، نوع المحلول]14-13[بالعديد من المعلمات الحرجة مثل جهد االنودةتتأثر  ، درجة حرارة ]16-15[االلكترول
 .]21[المجهريةته ، وبني]20-19[درجة نقاء فلز االلمنيوم المستخدم، ]18-17[االنودة

ذاتية الترتيب يمكن الحصول عليه من خالل فهم الية تكوين المسامية تكوين االنظمة  آلليةوصف  أفضلان 
االلمنيوم، والتي تتطلب حصول سلسلة من العمليات المعقدة والمتمثلة بالتوزيع الموضعي  أنودةالمسامات في عملية 

يتي االكسدة واالذابة التي تتحدد بدورها من الالل تكون الجهد الكهربائي  ولعامل االجهاد  لألوكسيدالمحدد لعمل
 .]24-22[الموضعيةوالتفاعالت الكيميائية

رقيقة عملية تتكون طبقة ال، في بداية )1(ة مراحل مميزة كما موضح في الشكل قسم عملية نمو المسامات الى اربعنت
مترات تدعى بطبقة الحاجز، على سطح االلمنيوم االوكسيد من ومتراصة   وفي المرحلةال يتجاوز سمكها بضع نانو

مما يحدث عدم  والعيوب السطحيةامواقع االجهادات غالبا تمثل من السطح التالية تحدث اذابة في مواقع محددة 
بب هذه مركزة مسارات جهد طولية بالتالي تكوين تجانس في توزيع الجهد الكهربائي و كما موضح في الشكل، تتس

عملية االذابة، تدعى هذه حدوث بشدة المجال الكهربائي في مواضع محددة ويساعد في العملية في حصول زيادة 
التي تستمر حتى الوصول  لي و  .]27-25 ,5-1[مؤنودةالى حالة االالالان عند تكوين الطبقة الالمرحلة بالتحفيز اآل

 

 
: مراحل تكون ونمو المسامات في طبقة اوكسيد االلمنيوم(1)شكل 

[1]
. 

 

يحدث تفاعل من خالل تفاعلي االكسدة واالختزال عند القطبين، المسامية طبقة االوكسيد توصف عملية تكوين 
 :]5-1,4[العالقةكما في  االلمنيوم/اوكسيد لمنيوماالكسدة عند السطح البيني لفلز اال

2Al2Al3+ + 6e- 
طب المقابل وكما في  ]الكاثودي[اما التفاعل المقابل   :العالقةفيمثل اختزال الماء عند الق

4H2O + 4e-
 2H2 + 4OH- 

يني   :/محلول يتفاعل االلمنيوم مع الماء مكونا اوكسيد االلمنيوملألوكسيدوعند السطح الب
2Al+3 + 3H2O  Al2O3 + 6H+ 

 األنودةتحدث عملية نمو الطبقة المسامية من خالل عدة مراحل يمكن مالحظتها من خالل السلوك المميز لمنحني 
ويرافقها انخفاض ، اذ تتكون طبقة الحاجز مباشرة بعد مرور التيار في الخلية، )1الموضح في الشكل ( للجهد الثابت

وتحدث زيادة  قبل تكون اي مسامات لألوكسيديتبعها تكون تضاريس دقيقة عند الطبقة الخارجية حاد بقيمة التيار، 
، واخيرا ليهبط التيار مرة اخرى كون المسامات ضمن طبقة الحاجزومع استمرار العملية تت، تدريجية في قيمة التيار

 .]29-525-1[ تقرةالمسويتم الوصول الى الحالة تتكون تراكيب خلوية مسامية بتنظيم سداسي 
ودراسة المعلمات الحرجة المؤثرة المسامية النانومترية الى تحضير اغشية اوكسيد االلمنيوم الحالي يهدف البحث 

بالخطوة الواحدة كطريقة  األنودةفي تكوين المسامات وابعادها وتوزيعها ودرجة انتظامها وسيتم استخدام طريقة 
 بديلة.
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 الجانب العملي

تم تقطيع الرقائق  ،99.9%مايكرومتر وبنقاء  100بسمك رقائق المنيوم في البحث  تاستخدم
لمدة نصف ساعة سيتون وضعت في جهاز تنظيف بالموجات فوق الصوتية وبوجود االو )10mmx15mm(بأبعاد

يمثل صورة  )2(الشكل غاز النتروجين الجاف.باستخدامالخالي من االيونات وبعدها جففت ثم تم شطفها بالماء 
 .األنودةالمجهر االلكتروني الماسح لسطح الرقائق قبل اجراء عملية 

 

 
 قبل اجراء عمليات االنودة. االلمنيومسطح رقائق  (2)شكل 

 
تتكون الخلية من قطبين ، )3(يتية تم تصنيعها مختبريا وهي موضحة بالشكل ت التجارب باستخدام خلية الكترولتم

موصول بجهاز حاسوب ومن خالل برنامج سيطرة  ]Keithly 2400[نوع مرتبطين بمصدر جهد رقمي 
LabVIEWتحسس الخلية ماستعمل مع كما لي، آوتسجيل القراءات بشكل ية لتيمكن التحكم بقيمة التيار والفو

لقياس درجة حرارة المحلول ومقياس حامضية، اما Infrared Thermometerيعمل باألشعة تحت الحمراء يحرار
يتي فيتكون من ماء ال ايوني  موالرية مختلفة كيز ابترH2SO4كبريتيك الى حامض ال باإلضافةالمحلول االلكترول

]0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0M[ ،تم التحكم بالمسافة بين االقطاب من خالل اجراء عدة تجارب للحصول على و
تت عند قيمة   وية.ئدرجة م 25درجة حرارة تالتجارب عند ملم بينما تم 12افضل مسافة والتي ثب

 
 يتية المستخدمة في البحث.: مكونات الخلية االلكترول(3)شكل 

 

فولت وتم تسجيل قيم التيار الكهربائي المار في  25و 18استخدمت فروق جهد مختلفة في التجارب تراوحت بين 
ملية ، تشطف النماذج بعد اكتمال ع]min 15[نودة وقد تم تثبيت زمن عملية األ، بشكل الي كدالة للزمن الخلية

تجفف باستخدام غاز النتروجين يوني باستخدام الماء الأل األنودة .ات التركيبية.ألجألاأللتكون جاهزة و  القيا

V A 

Source Meter 
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Thermometer 

pH Meter 

Al-Foil 

PC 
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 TESCAN VegaIIIنوع تم التركيز عل اجراء القياسات التركيبية للنماذج باستخدام المجهر االلكتروني الماسح 
تخدمت تقنية مطياف سوابعاد المسامات كما اوشكل سطوح العينات لمعرفة تضاريس LaB6مزود بمصدر نوع 

 للنماذج.كيميائي لسطوح لمعرفة التركيب الOxford X-MAX80المشتتة للطاقة نوع الشعة السينيةا
 

 والمناقشة النتائج

لمختلف التراكيز  األنودةيتية كدالة لزمن ربائي المار في الخلية الاللكتروليوضح تغير قيمة التيار الكه )4(الشكل 
 )1.0M(ج ذو التركيز العالي ذالتقليدي باستثناء النمو األنودةويالحظ حصول سلوك ، فولت 20ثابت  أنودةولجهد 

مع حصول ارتفاع كبير في قيمة التيار المار في الخلية. ولدراسة سلوكية  األنودةالذي اظهر اضطراب في سلوك 
خالل  األنودةيح سلوك ضبق وذلك لتوايمثل جزء مقتطع من الشكل الس )5(بشكل تفصيلي فان الشكل  األنودة

ض التيار بشكل حاد خالل الثوان االولى من العملية ثم يستقر انخفالثواني االولى لبدء العملية، وهنا يمكن مالحظة ا
يتي.عند قيمة تختلف باختالف   تركيز الالاللول الاللكترول

 
 .لتراكيز محلول مختلفة األنودةكدالة لزمن  األنودةتغير تيار : (4)شكل 

 
 .األنودةكدالة لزمن  األنودةتغير تيار تفصيل ل: (5)شكل 

 

يمكن تفسير هذا السلوك من خالل فهم الية تكون طبقة االوكسيد المسامية اذ يحصل هبوط حاد في قيمة التيار المار 
بب التكون ال وفي هذه المرحلة يزداد على سطح االلمنيوم،  )الحاجزاالوكسيد (طبقة لطبقة مباشر بين القطبين بس

التيار بشكل قيمة وبالتالي تنخفض سمك طبقة الحاجز سريعا وهذا يعني ان المقاومة الكهربائية الكلية للخلية ستزداد 
بالنشوء المسامات اتبدأ بعده،حاد وسريع لتصل الى أدنى قيمة لها عندما يصل سمك طبقة الحاجز الى قيمة معينة

بب نقصان المقاومة لتيار تدريجية لتحصل زيادة عند مناطق العيوب في طبقة االوكسيد ف ليصل الى اعلى قيمة بس
النودة تنمو المسامات وتندمج مع بعضها أي يحص نقصان في كثافة المسامات مما ومع استمرار عملية ا،الكهربائية

يكي بين اذابة  يؤدي الى حصول انخفاض طفيف بقيمة التيار ليصل الى قيمة شبه مستقرة تمثل حالة توازن دينام
 .]28-23 ,5-1[ن طبقة االوكسيديوتكو
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يتي الى حصول ارتفاع كبير في معدل التفاعل وهذا يعني ان معدالت االذابة  تؤدي زيادة تركيز المحلول االلكترول
بب في حصول ارتفاع كبير في التي لطبقة الحاجز ستكون عالية ار المار في الخلية وبالتالي عدم الوصول الى مما يتس

حالة االتزان. كما ان معدل التفاعل العالي يقود أيضا الى زيادة في كمية غاز الهيدروجين المتحرر عند الكاثود وهذ 
وإذا ما اخذنا بنظر االعتبار ان الزيادة  الواضح في سلوكية التيار عند التراكيز العالية للمحلول.يفسر االضطراب 
ة المحلولوبالتالي ازدياد معدل االذابة لطبقة االوكسيد فان هذه ارحربب زيادة في رفع درجة يسفي تيار الخلية س

التأثيرات التراكمية ستصل بالخلية الى مرحلة االنهيار أي الزيادة المفرطة والسريعة بالتيار والتي تؤدي الى احداث 
 يدعى بظاهرة االحتراق لطبقة االوكسيد، وهذه النتيجة تتوافق مع عدد من نتائج بعض البحوث في هذا المجالما 

]12, 14-16, 30[. 
ا..ار في الخلية على  زيادة جهد قد بينت التجارب ان ف، عند ثبوت درجة الحرارةالجهد المسلطتعتمد قيمة التيار 

فولت) اذ يحدث حينها  25حتى الوصول الى قيمة حرجة معينة (األنودةتيار بطفيفة حصول زيادة دي الى ؤياالنودة 
 .)6(كما مبين في الشكل وزيادة كبيرة جدا بقيمة التيار 

 
 .(0.2M)لزمن لتركيز محلول لكدالة  األنودة: تغير تيار (6)شكل 

 
اسية بين تيار وجهد األنودة عند ثبوت تتوافق هذه نتائج مع نتائج عدد من الباحثين اللذين يؤكدون على وجود عالقة 

درجة الحرارة، أما عند تجاوز قيمة الجهد الحرج فانه يحصل انهيار للتيار اذ تزداد قيمته بشكل كبير ويصعب 
-17 ,14-13 ,3-1[ السيطرة في هذه الحالة على الحرارة المتولدة وبالتالي ال يمكن الحصول على طبقات اكسدة منتظمة

18, 34[. 
فولت وبتراكيز موالرية  20 أنودةصور المجهر االلكتروني الماسح للنماذج المحضرة بجهد )7(يوضح الشكل 

التوزيع االحصائي للمسامات ، كما تبين الصور مختلفة، وهي تبين بشكل واضح التوزيع المسامي المنتظم للعينات
من حجم المسامات معدل تؤدي الى زيادة  اذ ظهر ان زيادة التركيز، يادة تركيز المحلولومدى تأثرها بز

(18.5nm)  0.2للتركيزM الى(58nm)   0.6للتركيزM كما ان لمسامات نتظامانخفاض في مستوى احصول مع ،
استخدام التراكيز العالية جدا يؤدي الى هدم التركيب المسامي ويدفع باتجاه الحصول على اشكال وتراكيب نانوية 

 . لى هيئة حزماوليفية متجمعة ع انبوبية
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 .فولت 20اذج المحضرة بتراكيز مختلفة وبجهد أنودة مصور المجهر االلكتروني الماسح للن: (7)شكل 

 
يتي الى زيادة معدل التفاعل       وبالتالي ارتفاع معدل وزيادة تيار االنودة تؤدي زيادة تركيز المحلول الاللكترول

بب في حصول زيادة في اقطار المسامات، وهذا  االذابة لطبقة االوكسيد من السطوح الداخلية للمسامات مما يتس
 .]30 ,16-14 ,12[اعمال باحثبن اخريننتائج مع مع نتائج تحليالت تيار االنودة السابقة ويتوافق 

.بي )8(شكلال من يظهر و)0.2M(فولت وبتركيز حامض 20للرقائق المؤنودة تحت جهد المقطعين العلوي والجا
سمك المقطع العرضي ، كما يوضح وهي االنتظام العالي للمسامات واشكالها ذات التركيب السداسيمدى الصور 

 ومظهرها الذي يبدو على شكل انابيب طولية متراصة.االلمنيومالطبقة المسامية الوكسيد
 

 
 .للمقطع الجانبي للمساماتللسطح و: صور المجهر االلكتروني الماسح (8)شكل 

 

وتركيب تكون تضاريس ذات خشونة عالية ٮاليؤدي عالية  أنودةبينت التجارب ان استخدام تراكيز عالية وجهود 
وهذا فولت. 25 أنودةوبجهد  )1.0M(ج المحضر بتركيز ذيمثل النمو يالذ )9(غير منتظم كما موضح في الشكل 

السابقة التي تشير الى ارتفاع معدل اذابة طبقة االوكسيد في المحلول  األنودةيتوافق مع نتائج تحليالت منحنيات تيار 
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، اذ يصعب في الجهود العالية المحافظة على انودة مستقرة بدون حصول ظاهرة عند التراكيز والجهود العالية
بب االرتفاع الموضعي الحاد بدرجة الحرارة وصعوبة تشتيتها بعيدا عن سطح النموذج.  االنهيار والحرق وذلك بس

بب معدالت التفاعل العالية وارتفاع درجة ا لحرارة الموضعية، اذ تنشأ التراكيب الليفية او االنبوبية النانوية بس
تحصل اذابة سريعة للطبقات الداخلية للمسامات وتبقى هذه التراكيب التي تؤكد بعض الدراسات انها مكونة من 

 .]33-32[التي تميل للتجمع على هيئة حزم او تجمعات (AlOOH)هيدروكسيد االلمنيوم -اوكسي
 

 
 فولت. 25جهد و (M1.0)ج المحضر بتركيز ذلنمولالمجهر االلكتروني الماسح  ة: صور(9)شكل 

 
... )10(شكلمثل الي حامض ل )0.4M(تركيز ودقيقة  15وزمن فولت  18انودة احدى الرقائق المؤنودة تحت 
وبشكل غير عند مواقع العيوب السطحية او التشققات بداية نشوء التراكيب المسامية ك وهي تبين بشكل جيد كبريتيال

جهد زمن ومنتظم وبتوزيع عشوائي، وهي تشير الى ان المسامات في مراحل النمو االبتدائية وهي بحاجة الى زيادة 
 .األنودة

 
وزمن  فولت 18أنودةوجهد  (M0.4)ج المحضر بتركيز ذالمجهر االلكتروني الماسح النمو ة: صور(10)شكل 

 .دقيقة 15

 
تكون طبقة االكسيد على سطح النماذج مع وجود نسب المشتتة للطاقة لقد بينت تحليالت مطياف األشعة السينية 

يتي وكما موضح في الشكل ( )، وعلى الرغم من اجراء 11طفيفة من الكبريت والذي يعود الى المحلول االلكترول
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بسبب تداخلها في المسامات الطولية النانوية لطبقة عمليات شطف متكررة للا الا جذامننه يصعب إزالة بقايا الكبريت 
 أوكسيد االلمنيوم.

 
 .(M 1.0)لنموذج المحضر بتركيز تحليالت مطياف االشعة السينية ل: (11)شكل 

 

 االستنتاجات

وقد بينت النتائج ان ذات التنظيم الذاتي من رقائق االلمنيوم، النانوية نا المسامية ميوااللتراكيب حضرت في البحث 
يقع عالية االنتظام وعلى هيئة مصفوفات ثنائية االبعاد المدى الذي يمكن من خالله الحصول على تركيب مسامية 

يتي محلول وتركيز )فولت 22-20(محدودة جدا حدود جهد انودة  ضمن اذ ان ،)0.2M-0.4M(دومحدالكترول
وحصول ظاهرة غير منتظمة الرقائق بشكل سريع وتكون طبقة  تفاعلؤدي الى الزيادة العالية بجهد االنودة ت

، والحصول على بنية ليفية غير مسامية تأثيرات مشابهاحداث لى االتراكيز العالية وكذلك يؤدي استخدام االنهيار، 
عملية  فضل اعتماد التراكيز المنخفضة على الرغم انيالمناسبة، و التحضيرلذا يجب التحكم الدقيق باختيار معلمات 

الستفادة منها في ا تسمح بتكوين طبقات مسامية عالية االنتظام ويمكن اتكوين المسامات تتطلب وقتا أطول، اال انه
لف   .التطبيقات العمليةمخت

 
 الشكر

تبرات النانوتكنولوجي في وزارة العلوم والتكنولوجيا  يتقدم الباحث بالشكر واالمتنان الى جميع العاملين في مخ
 .من اجل تسهيل انجاز هذا العمل مخلصة التي قدموهاللجهود ال
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