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برگزاری هفتمین نشست کارگروه تخصصی دستگاه SPM

هفتمین نشست کارگروه تخصصی دستگاه ،SPM
روز چهارشنبه چهارم دی ماه  92با حضور جمعی از
اعضاء کارگروه ،در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
ایران برگزار شد.
در این نشست که با تالوت آیاتی از قرآنکریم و معرفی
این پژوهشگاه توسط دکتر هانی صیاحی آغاز شد ،دبیر کارگروه
مهندس صدیقه صادقحسنی ،از فعالیت و همکاری اعضا در
کارگروه تشکر نمود و خواستار ارائه ایدههایی نو برای پویایی
بیشتر کارگروه شدند .سپس مهندس مجتبی نسب ،دبیر شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو ،به عملکرد کارگروههای تخصصی
شبکه اشاره نموده و به انتخاب کارشناس برتر در کارگروه
بسته به میزان فعالیت تأکید نمودند .در ادامه ،دستاوردهای

کارگروه از جمله مقاالت تهیه شده ،پروژههای انجام شده و
استانداردهای ترجمه و تدوین شده در کارگروه  SPMتوسط
مهندس سحر طیبطاهر و مهندس پروین هادیان از اعضای
کارگروه بیان شد .همچنین گزارش تاثیر اثر جرم سوزن بر
رفتار ترمودینامیکی تیرک و بیان امکان بهبود کیفیت تصاویر
توپوگرافی با اصالح فرکانس کاری دستگاه  ،AFMتوسط
مهندس سینا افتخـار (عضو جدید ایــن کارگروه) مطرح شد.
در انتها پس از پرسش و پاسخ ،برنامههای آینده کارگروه
نظیر معرفی بیشتر حالتهای کاری  SPMو انجام آزمایش
عملی در حالتهای مختلف ،باالبردن توان علمی و تجربی
کارشناسان مطرح گردید .از نتایج این نشست میتوان به
پیگیری خرید اقالم پرمصرف دستگاههای  SPMو پیگیری
خرید نمونه استاندارد اشاره نمود.

برگزاری دوره آموزش تخصصي HPLC
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کارگاه آموزشی تخصصی كروماتوگرافي مايع با كارايي باال
( )HPLCبا هدف آشنايي با اين روش در دو بخش تئوري و عملي،
اول بهمن ماه سال جاری از ساعت  8:30تا  16با حضور حدود 35
نفر از اعضاء كارگروه و دانشجويان در پژوهشگاه شیمی و مهندسی
شیمی ایران برگزار شد.
در این کارگاه كه به همت کارگروه تخصصی کروماتوگرافی شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو و با همکاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی
شیمی برگزار شد ،موضوعاتي همچون آشنا شدن با اصول پایه و تئوری
کروماتوگرافی مايع ،انواع روش هاي كروماتوگرافي مايع و جايگاه آن در
میان ساير روش هاي كروماتوگرافي ،معرفی روش هاي مدرن از جمله
ر(UHPLC (Ultra High Pressure Liquid Chromatograph
آشنايي عملي با اجزاي مختلف دستگاه و نحوه كار با آن ،آشنايي
عملی با ابزارآالت و نحوه پر كردن ستون هاي  ،HPLCآشنايي

عملي با انواع شناساگرهای HPLCو مراقبت و نگهداري از دستگاه
و بررسي مشكالت عملي در حين كار ،به صورت عملی ارائه گرديد.
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اردیبهشت ماه :1393

دومین نمایشگاه تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی
ساخت ایران
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پیرو برگزاری موفقیت آمیز اولین نمایشگاه تجهیزات و
مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در اردیبهشت ماه سال ،1392
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری «دومین نمایشگاه
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» را در تاریخ 7
لغایت  11اردیبهشت ماه سال  1393برگزار می نماید.
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در ده
بخش موضوعی نفت و پتروشیمی ،برق– الکترونیک– نرم افزار،
عمران و ساختمان ،مکانیک ،شیمی و متالوژی ،کشاورزی و
محیط زیست ،فیزیک پایه ،تجهیزات عمومی آزمایشگاهی،
مواد آزمایشگاهی ،مهندسی پزشکی و زیست مواد ،تجهیزات و
ماشین آالت در حوزه فناوری های راهبردی برگزار خواهد شد.
بنابر این گزارش ،هدف از برگزاری این نمایشگاه ،حمایت
از اشتغال پایدار در شرکت های دانش بنیان؛ توسعه فناوری
از طریق ایجاد کشش بازار برای توانمندسازی شرکت های
سازنده از طریق حمایت از خرید تجهیزات ،ترغیب دانشگاه ها
و مراکز علمی و پژوهشی به استفاده از محصول ایرانی ،کاهش

وابستگی آزمایشگاه های داخلی به تجهیزات و مواد
مصرفی وارداتی ،کمک به شکل گیری بازار بزرگ و پایدار
داخلی برای تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی ساخت
ایران ،تسهیل در تبادل فناوری و هم افزایی میان سازندگان
تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی ،ایجاد ارتباط مستقیم
میان خریداران اصلی و اعضای هیات علمی با شرکت های
سازنده تجهیزات آزمایشگاهی ،تقویت شرکت های دانش بنیان
در پاسخگویی به نیازهای کشور ،ظرفیت سازی برای صادرات
محصوالت دانش بنیان ،شناسایی شرکت های توانمند در کشور،
در زمینه تولید مواد و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته
و حمایت از آنها ،معرفی توانمندی های کشور در زمینه تولید
مواد و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در کشور و تبدیل شدن
به قطب تولید تجهیزات آزمایشگاهی در منطقه ،حمایت از
عرضه تولیدات استاندارد ،بهبود کیفیت تولیدات داخلی ،به
روزرسانی مشخصات و ارتقای کمی و کیفی خدمات پس از
فروش از سوی شرکت های دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و
مواد مصرفی آزمایشگاهی در کشور است.
خاطر نشان میشود؛ این نمایشگاه در سالن های  7و 8
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همانند دوره اول
این نمایشگاه ،از خریداران واجد شرایط ،حمایت های ویژه ای
به عمل خواهد آورد.
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روش استاندارد برای آنالیز کمیبهوسیله
طیفسنجی پراکندگی انرژی
Standard Guide for Quantitative Analysis by
Energy-Dispersive Spectroscopy
این روش به منظور استفاده از طیفسنجی پراکندگی انرژی،
برای آنالیز کمی مواد همراه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
روبشی یا میکروآنالیز پروبی الکترونی در نظر گرفته شده است .این
روش جايگزين آزمونهاي آناليز عنصري رايج نيست ،ولی به عنوان
روش استاندارد مناسبی ،برای ارائه قابلیتها و محدودیتهای روش
( )EDSمورد استفاده قرار میگیرد.
در این روش ،الکترونهایی با انرژی زیاد ،که بوسیله SEM
یا  EPMAتولید شدهاند ،با اتمهایی که در عمق چند میکرون
از سطح نمونه قرار دارند ،برخورد کرده و پرتوهای ایکس را تولید
میکنند .اين پرتوها ،دارای انرژی مشخصه عنصر مورد مطالعه
هستند .شدت این پرتوهای  ،Xمتناسب با مقدار عنصر مورد
مطالعه در نمونه است.
در طیفسنجی پراکندگی انرژی ،پرتوهای ایکس که از نمونه
خارج میشوند ،توسط یک آشکارساز به حالت جامد ،آشکارسازی
میشوند .آشکارساز ،پرتوها را به پالسهای الکتریکی متناسب با
مشخصه انرژی عنصر مورد مطالعه تبدیل میکند .اگر شدت پرتو
 Xعنصر مورد مطالعه در نمونه را با یک استاندارد،
با ترکیب درصد مشخصی از عناصر مقایسه کنیم
و تصحیحات مناسب اثر وجود عناصر دیگر موجود
در نمونه را هم در نظر بگیریم ،میتوانیم مقدار
عنصر موردنظر را به طور نيمه كمي محاسبه کنیم.
کاربرد این روش ،تعیین كمي عناصر موجود
در تركيب عنصري فازهاي موجود در ريزساختار را
در برميگيرد .اما جايگزين آزمونهاي آناليز عنصري رايج نيست.
این روش ،هم برای روشهایی که از استاندارد استفاده میکنند و
هم روشهای بدون استاندارد مناسب است و در هر دو مورد ،صحت
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و دقتی کافی دارد .این روش برای  EDXبا آشکارساز حالت جامد
که روی  SEMیا  EPMAقرار دارد در نظر گرفته شده است.
 EDSروش مناسبی است که به طور معمول برای آنالیز
کمیعناصری که دارای شرایط زير هستند ،استفاده میشود:
 از نظر وزن اتمی ،سنگینتر یا معادل سدیم باشند،
 از نظر وزنی ،در حدود دهم درصد یا بیشتر ازكل نمونه را
در برگیرد.
 از نظر حجمی ،چند میکرومتر مکعب یا بیشتر در نمونه
(سطح نمونه) موجود باشد
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فرآیند پیادهسازی سیستم مدیریت
کیفیت بر مبنای ISO/IEC 17025
درآزمایشگاههای انجام آزمون
1

چکیده

موضوع سیستم مدیریت کیفیت و دریافت اعتبارنامه برای آزمایشگاهها براساس
استاندارد  2ISO/IEC 17025کار سادهای نیست بهویژه برای آزمایشگاههایی که در
موسسات آموزشی و پژوهشی قرار دارند .در زمان پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت
در دو آزمایشگاه انجام آزمون در دانشگاه فدرال ریوگراند دوسل 3در برزیل ،راهحلهای
جدیدی برای مشکالتی كه در چنین محیطهایی وجود دارد ،بهدست آمده است.
دانشی كه در حین انجام این كار ایجاد شد ،راهنمایی برای ایجاد یك رویكرد ،فرآیندی
است كه از كنار هم گذاشتن چند مرحلة کلی تشكیل شدهاست که میتواند در زمان
پیگیری آزمایشگاهها برای دریافت اعتبارنامه ،كاربرد داشته باشد .این رویكرد ،استفاده
از اطالعات برنامهریزی راهبردی را پیشنهاد میكند ،اهداف سیستم مدیریت كیفیت را
به فرآیندهای متناظر آن پیوند میدهد و شاخصهایی را برای پایش همزمان كارایی و
اثربخشی سیستم تعیین میكند.

نویسندگـان:
سمیه میرجلیلی 1و3

علی حمزهبیگی
ail.com
dsmirjalily@gm
2و3

 -1کار
شناس مهندسی صنایع،
شرکت آبسار کویر یزد
 -2کار
شناس مهندسی مواد (س
اخت و تولید) مجموعه
آزما
یشگاههای گروه مهند
سی مواد دانشگاه تبریز
 -3ع
ضو کارگروه استاندارد
و کالیبراسیون شبکه
آ
زمایشگاهیفناورینانو

واژههای کلیدی
سیستم مدیریت کیفیت،آزمایشگاههای انجام آزمون،
 ،ISO/IEC 17025رویکرد فرآیندی ،اعتباربخشی،
موسسات آموزشی و پژوهشی.

مقدمه
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در دهههای اخیر پس از بازشدن مرزهای ملی به روی تجارت بینالمللی ،تبادالت جهانی محصوالت و خدمات ،به شدت افزایش
یافته است .امضای موافقتنامههای تجاری چندجانبه نشان میدهد که تعریف استانداردهای کیفیت بینالمللی امری پذیرفته شدهاست
كه موجب دستیابی به این مضمون است« :یک بار بررسی شدهاست ،همه جا مورد تایید است» [1و .]2در چنین شرایطی ،برای برخی از
آزمایشگاهها داشتن گواهی معتبر استاندارد  ISO/IEC 17025از یک عمل داوطلبانه به یک عامل رقابتی تبدیل شده که برای برخی نیز
جزء شرایط الزم برای بقا شدهاست [ .]3سازمانهای اعتباردهنده [4و ،]5شرکتهای خصوصی [ ]6و سایر نهادها در سراسر جهان [،]7
راهنماهایی را برای كمك به آزمایشگاهها در پیادهسازی الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت منتشر كردهاند اما حتی در چنین شرایطی،
فرآیند پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ،اغلب به خدمات مشاوره برون سازمانی نیز نیاز دارد.
با این وجود ،اعتباربخشی آزمایشگاهها در موسسات آموزشی و پژوهشی بسیار مشکلتر است .برخی از این سختیها به دلیل
ویژگیهای خاص چنین محیطهایی مانند نامشخص بودن وظایف و مسئولیتها و حضور کارکنان پارهوقت بهوجود میآید .همچنین انگیزه
پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت 4در این مکانها چندان شفاف نیست و تعیین میزان اثربخشی اعتباردهی آزمایشگاه بر کیفیت آموزش
منابع انسانی ،ظرفیت نوآوری آنها ،نتایج پژوهش و نیز کیفیت و کمیت مطالب منتشر شده توسط آنها کار مشکلی است.
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که بزرگترین انگیزه برای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت و اعتباربخشی به آزمایشگاهها در
بخش آموزش و موسسات پژوهشی ،فشار (تاکیدی) است که اغلب از طرف مشتریهای بیرونی و یا سازمانهای نظارتی (مانند آژانس
بینالمللی انرژی اتمی) اعمال میشود [.]8
در برزیل بودجههایی كه از طرف سازمانهای دولتی برای موسسات آموزشی و پژوهشی تامین میشود بهمنظور ایجاد انگیزه برای
تأمین كیفیت زیرساختهای آزمایشگاههای کشور است [ ]9که به تصمیمگیری برای دریافت اعتبارنامه  ISO/IEC 17025كمك میكند
[ .]10در طول پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در دو آزمایشگاه در دانشگاه فدرال ریوگراند دوسل 5راهحلهای جدیدی برای غلبه بر
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مقاالت

شماره  4زمستان 1392

دانش آزمایشگاهی ایران

مشکالت پیشآمده تدوین شد [.]11
نبودن مشتری مداری و درک گسترده (صحیح) از نقش آزمایشگاه در سازمان و نداشتن برنامهریزی راهبردی ،مانع از تعریف
سیاستها و اهداف سیستم مدیریت کیفیت میشود .همچنین ،وجود چندین مسألة دیگر (مشکالت دیگر) و نبودن راهكارهای جامع
و فراگیر ،موجب دلسردی و جلوگیری از پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت و اعتباردهی به آزمایشگاهها در سازمانهای آموزشی و
موسسات پژوهشی است .به هر حال ،دانشی كه از طریق تجربه در دانشگاه  UFRGSبهدست آمدهاست ،راهنمایی كلی برای پیادهسازی
سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها است.
هدف این مقاله ارائه مراحلی برای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد  ،ISO/IEC 17025با استفاده از رویکردی
فرآیندی است كه در مدیریت كسب و کار [ 12و  ]13و استاندارد  ]14[ ISO9001به کارگرفته شدهاست .این پیشنهاد ،اهداف سیستم
مدیریت کیفیت را به فرآیندهای متناظر مرتبط میسازد و شاخصهایی را برای پایش كارایی و اثربخشی سیستم تعیین میکند.
هر مرحلة پیشنهاد شده ،در متن (جداگانه) توضیح داده شدهاست .مجموعهای از فرآیندها شامل نیازمندیهای یک آزمایشگاه
انجام آزمون ،فعالیتهای مرتبط با این فرآیندها و بندهای مرتبط با آنها در استاندارد  ISO/IEC 17025و عالوهبر آن نمونههایی از
شاخصهای پایش پیوستگی اهداف كیفی نیز ارائه شدهاست .همچنین پیشنهادهایی نیز برای مراکز آموزشی و پژوهشی ارائه شدهاست.

روشهای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در
آزمایشگاهها
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تخصصی

مشکالت و محدودیتهای ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در
موسسات آموزشی و پژوهشی و فواید اعتباربخشی برای آزمایشگاههای
انجام آزمون بهطور گسترده در مقاالت مختلفی بیان شدهاست [11و-21
 .]15برخی از این مشکالت و محدودیتها عبارتند از:
 .1تدارک وسایل الزم برای آزمون از اولویتهای اصلی نیست.
 .2بسیاری از کارکنان موقتی هستند (پرسنل استخدام رسمی
نیستند).
 .3آزمایشگاهها در آن واحد مربوط به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
سازمان هستند( .همزمان عالوهبر بخش پژوهشی در بخش آموزشی نیز
کار میکنند).
 .4عملکرد کارکنان و مسئولیت آنها متنوع و پراکنده است.
 .5عملکرد کارکنان بیشتر براساس فعالیتهای آموزشی و مقاالت
منتشر شده توسط آنها سنجیده میشود.
فواید اصلی اعتباربخشی نیز شامل موارد زیر است:
 افزایش رضایت مشتری؛ افزایش قابلیت اطمینان از نتایج و صالحیت کارکنان؛ کاهش آسیب و یا نقص تجهیزات؛ افزایش تعداد آزمایشها و درآمد؛ دریافت بودجه (بیشتر) از دولت.در مورد آزمایشگاههای  ]11[ UFRGSدر مقایسه با نتایج گزارش
شده بهوسیله عبدل فتاح ،]22[ 6به دلیل سازماندهی بهتری که بر مبنای
سیستم مدیریت کیفیت فراهم شدهاست ،افزایشی در تعداد آزمونها
برای مشتریان خارجی (تقریبا 85درصد) در دوره  2005-2009مشاهده
شدهاست.
در طول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در یک آزمایشگاه انجام
آزمون ،برطبق استاندارد  45001 ENبهعنوان پیشنیاز ISO/IEC
 ،17025بنولیل ]23[ 7مراحل زیر را مشخص کرده است :طراحی،
مسئولیت مدیریت ،آموزش کیفیت ،آمادهسازی مدارک ،اعتباربخشی
روشهای تحلیلی ،اجرای سیستم کنترل کیفی تحلیلی و ممیزی داخلی.
فرگوسن ]24[8و همکارانش در یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه
با انجام آزمایشهای معمولی ،مراحل زیر را برای پیادهسازی سیستم
مدیریت کیفیت براساس  ISO 9001ارائه دادند:
 -انتخاب یک استاندارد و یک نماینده رسمی برای صدور گواهینامه؛

 شناسایی استانداردهای دولتی و دستورالعملهای تاثیرگذار بر سیستم؛ تعریف مشخص دفاتر نمایندگی و دامنه کاری؛ ارزیابی و بومیسازی روشهایی که در آزمایشگاه به کارگرفته میشوند؛ پیادهسازی سیستم؛ هدایت و اجرای پیش ممیزی و ممیزی نهایی.در نسخه  2005از استاندارد  ISO/IEC 17025تمامی الزامات ISO
 9001که مرتبط با دامنه خدمات آزمایشگاه کالیبراسیون و آزمون است
بهوسیله سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی پوشش داده میشود [.]25
اگر چه الزامات سیستم مدیریت در  ISO/IEC 17025با زبانی مرتبط با
عملیات آزمایشگاهی بیان شدهاست و همتراز با الزامات مربوط با ISO
 9001:2008است رویکرد فرآیند مدیریت در ،ISO/IEC 17025
بهخصوص در مورد وسایل (تجهیزات) مورد نیاز ،به طور کامل اتخاذ
نشدهاست.
براساس مشکالت ایجاد شده در طول استقرار در آزمایشگاههای
 ،]11[ UFRGSرویکرد فرآیند مدیریت میتواند به دالیل زیر مفید
باشد:
 )1موضوعات مورد توجه مشتری را نشان میدهد.
 )2داشتن دید کلی از همه فعالیتها و ارتباطاتشان را یک مزیت
قلمداد میکند( .یک دید یعنی از دیدگاه .)17025
 )3مسئولیتها را مشخص میکند.
 )4به بهینهسازی فرآیندها و محدودکردن فعالیتهای غیرضروری
کمک میکند.
 )5عناصر مورد نیاز برای ارزیابی و دستیابی به بهبود مستمر سیستم
مدیریت کیفیت را ایجاد میکند.
رورت و کمپانو ]26[ 9از این روش فرآیند در اجرای سیستم مدیریت
کیفیت  ISO 9001برای فعالیتهای مرتبط با کالسهای عملی در
آزمایشگاههای آموزشی دانشگاه استفاده کرده و همچنین شاخصهای
مرتبط با اهداف ارائه شده برای هریک از فرآیندهای شناسایی شده را
پایهگذاری کردند .روبینز 10و همکارانش[ ]27نیز براساس،ISO9001
هفت مرحله کلیدی را برای انواع پژوهشها (اساسی ،راهبردی ،کاربردی)
در یک موسسه تحقیقاتی شناسایی کردند و نشان دادند که کنترلهایی
برای هریک از این فرآیندها برطبق اهدافشان مورد نیاز است.
برنت ]28[ 11الزامات  ISO 15189را بازنگری کرد تا یک فرآیند
و مدل سیستم مدیریت کیفیت بر پایه دستاورد ،برای استفاده در
اعتباربخشی خدمات آزمایشگاهی طبی ارائه کند.
هرینگتون ]29[ 12معتقد است که از سامانههای ارزیابی کارایی برای

شناسایی فرآیندها ،ایجاد اهداف بهمنظور پیشرفت و همچنین بهمنظور
درک بهتر از آنچه که برای سازمان مهم است استفاده میشود .عالوهبر
آن ،مولر ]30[ 13نشان داد که برنامههای راهبردی درست و کامل در
راستای فرآیندهای سازمان ،در دستیابی به تراز دلخواه برای سازمان
و حمایت از موسسه در درازمدت ،ضروری است .او معتقد است که این
ارتباط بهوسیله سیستم ارزیابی عملکرد ایجاد شدهاست و در آن اهداف،
در راستای فرآیندها ایجاد شدهاند .سپس عملکرد ،با اهداف و شاخصهای
نظارتی و تنظیمی پیشبینی شده ،مقایسه شدهاست.
علیرغم این گزارشها و یافتهها ،استفاده از فرآیند مدیریت در استقرار
سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر  ISO/IEC 17025دیده نمیشود و
نویسندگان بر این باورند که این روند تکامل احتمالی استاندارد باشد.

مراحل عمومی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت
استقرار سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی میتواند نتیجه نیاز
داخلی ،فشار خارجی[ ]11و یا حتی طرحهای راهبردی سازمان باشد .در
تصمیمگیری برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ،موارد زیر باید در
نظر گرفته شوند[:]31
( )1فرهنگ حاکم بر سازمان؛ ( )2نیاز واقعی برای دریافت اعتبارنامه؛
( )3زمان و منابع موجود؛ ( )4دانش کارکنان و تجربیات قبلی آنها در زمینه
کیفیت؛ ( )5شرایط جاری آزمایشگاه با توجه به مطابقت با استاندارد.
صرفنظر از این مسائل ،مدیریت ارشد باید متعهد باشد و قبل از آغاز
فرآیند ،اهمیت و دالیل استقرار مدیریت کیفیت را برای تمام کارمندان
توجیه و روشن نماید .سیستم مدیریت کیفیت باید از درون سازمان و با
ارج نهادن به آزمایشگاهها و پرسنل آن توسعه یابد .حتی اگر این کار با
کمک گرفتن از مشاوران خارجی باشد .زمان مورد نیاز برای نتیجه گرفتن
از استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر طبق  ISO/IEC 17025میتواند
متفاوت باشد و بستگی به فاکتورهای ذکر شده در پارگراف قبلی دارد.
برخی از آزمایشگاههای انجام آزمون موسسات تحقیقاتی و آموزشی،
زمان مورد نیاز را اینگونه گزارش کردهاند :یک سال پس از تصمیم
توسط مدیریت ارشد[ ]31و یا رئیس دانشگاه[ 31و ،]19هیجده ماه بدون
احتساب تجربیات قبلی[ ، ]20در حدود سه سال بسته به فعالیتهای
دیگری مانند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی[.]11
چهار مرحله اول شامل موارد زیر است:
 -1تعیین آزمونها و پرسنل تحت پوشش سیستم مدیریت کیفیت؛
 -2کنترل وضعیت جاری؛
 -3محاسبه هزینهها برای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت؛
 -4ترسیم برنامه زمانی و مسئولیتها براساس طرح استقرار و اهمیت کار.

مرحله اول :تعیین آزمونهای دامنه پوشش سیستم مدیریت
کیفیت و پرسنل مرتبط
در مرحله اول فضای فیزیکی آزمایشگاه ،آزمونها ،پرسنل و
تجهیزات درگیر ،باید مشخص و توضیح داده شوند .اگر سازمان شامل
چند آزمایشگاه باشد و یا اینکه آزمایشگاه ،آزمونهای زیادی را انجام
میدهد ،باید آزمایشگاهها و آزمونهای دامنه پوشش سیستم مدیریت
کیفیت مشخص شوند .انتخاب آزمونهایی که مشمول سیستم مدیریت
کیفیت هستند مهم است و باید براساس تجربیات مولف و براساس
استاندارد باشد[ 7و ، ]22در میان آنها باید به جنبههای زیر توجه داشت:
 درخواست خارجی برای آزمون؛ الزامات قانونی یا مشتری در اعتبارسنجی؛ استفاده ازروشهای استاندارد آزمون که قبال ایجاد شده و کامالبرای کارکنان شناخته شده هستند؛
 وضعیت تجهیزات استفاده شده برای انجام آزمون و عالوهبر آن،هزینه نگهداری ،تعمیرات و کالیبراسیون آنها.
اگر سازمان در نظر دارد تا سیستم مدیریت کیفیت را در بیش از یکی
از آزمایشگاهها پیاده کند ،کارمندان آزمایشگاهها باید مشارکت داشته
باشند .همچنین انتخاب افرادی بهعنوان مسئول فرآیند ،عالوهبر نماینده
مدیریت ،برای پیشبرد اهداف مهم است.
تصمیم به گرفتن مشاور خارجی ،به منابع موجود ،تجربیات قبلی
کارکنان در سیستم مدیریت کیفیت و به زمان تعیین شده برای استقرار
سیستم بستگی دارد .دخالت مستقیم و دریافت تعهد از کاربران سیستم
مدیریت کیفیت و همچنین مدیریت ارشد برای استقرار موفق سیستم،
ضروری است .با توجه به مجاورت و فعالیتهای مشابه انجام شده توسط
دو آزمایشگاه  ،UFRGSیک سیستم مدیریت کیفیت واحد ایجاد
شد[ .]11در این مورد تفاوتهای فنی آنها مورد توجه بوده است و اساتید
هر آزمایشگاه گزارشهای خود را برای مدیریت ارشد ارائه میکردند.
به دلیل استقالل در مدیریت منابع ،این ساختار ،ارتباط بین کارکنان
و مهارت فرآیندهای دخیل در ارائه خدمات آزمون را ترجیح میداد.
مرحله دوم :کنترل وضعیت جاری
کنترل وضعیت جاری و نیازهای آزمایشگاه مطابق با الزامات
استاندارد  ISO/IEC 17025برای ارزیابی منابع و تخمین زمان مورد
نیاز برای استقرار و اجرای برنامه راهبردی برای کار بیشتر مورد نیاز خواهد
بود .برخی از جنبههای مهم مورد بررسی به شرح زیر است:
 -1عملکرد مناسب و وضعیت کالیبراسیون تجهیزات؛
 -2مهارت و دانش کارکنان؛
 -3استفاده از روشهای تحلیلی معتبر و دارای توضیحات واضح؛
 -4کفایت امکانات.
همه تغییرات مورد نیاز سرمایهگذاری و یا ورودیهای مالی همانند
خواستههای آموزشی و مشارکت و آزمون مهارت و یا برنامههای
مقایسات بین آزمایشگاهی باید مورد توجه قرار گیرد .این کار را میتوان
از طریق ارزیابی خارجی بهدست آورد در غیر این صورت استفاده از
یک چک لیست پیشنهادی بهوسیله سازمانهای گواهیدهنده و یا یک
پرسشنامه تهیه شده در داخل ،توصیه میشود .برای انجام این مرحله
ممکن است نیاز به ارائه آموزشهایی برای کارکنان درباره ISO/IEC
 17025باشد.
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رویکرد فرآیندی در مرحله ( )5شامل طراحی و آنالیز همه فرآیندهای
درگیر در انجام آزمون در آزمایشگاه و آسانسازی انطباقهای مورد نیاز
برای تطابق با الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025است که عمدتا در
آزمایشگاههای موسسات آموزشی و پژوهشی وجود دارد.
مرحله ( )6و ( )7نیز متناظر با فاز استقرار سیستم مدیریت کیفیت
مرتبط با ایجاد الزامات فنی و مدیریتی است و مرحله ( )8و ( )9به ارزیابی
داخلی سیستم مدیریت کیفیت و انطباق آن با الزاماتISO/IEC 17025
ارتباط دارد و در نهایت در مرحله ( )10نحوه درخواست برای گواهی ارائه
میشود.
تجربه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ،UFRGS
که شامل مشکالت به وجود آمده و راهحلهای شناسایی شده بود ،در

مقاالت قبلی بررسی شدهاست[ .]11دراین مقاله برخی از پیشنهادهای
مرتبط با هر مرحله معرفی میشود.
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مرحله سوم :محاسبه هزینههای پیادهسازی سیستم مدیریت
کیفیت
باید بودجه نیازهای شناسایی شده در مرحله قبل مشخص شود
و همچنین الزم است به هزینههای پرداختی به مشاور خارجی و
شرکتهای گواهیدهنده توجه داشت .در تعریف نهایی از آزمایشها و
پرسنل زیر نظر سیستم مدیریت کیفیت ،باید مقادیر بهدست آمده و
توانایی سرمایهگذاری موسسه در نظر گرفته شود و ممکن است الزم باشد
که در مرحله اول پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ،تعداد آزمونها
محدود شود و گسترش دامنه کار بعدا انجام گیرد .بعد از تعیین و تثبیت
کارکنان ،باید آموزشهای مرتبط با استاندارد  ISO/IEC 17025برای
آنها فراهم گردد.
مرحله چهارم :ترسیم برنامه زمانی و تعیین مسئولیتها
براساس نیازهای شناسایی شده در مرحله ( )2و منابع در دسترس و
زمان موردنظر ،باید یک برنامه شامل فعالیتها و اشخاص مسئول و مهم
طراحی شود .اگر الزم باشد باید این برنامه بهصورت دورهای مورد بررسی
قرار گیرد ،تصحیح شود و با کارکنان هماهنگ گردد.
مرحله پنجم :طراحی و تجزیه و تحلیل فرآیندها
پس از رویکرد فرآیندی که قبال ذکر شد تمامی فرآیندهای دیگر
در انجام آزمونها در آزمایشگاه باید مورد بررسی قرارگیرد و ورودیها،
خروجیها و فعالیتهای مرتبط با آن باید شناسایی شود.آزمایشگاه
باید از قبل ،فرآیندهای مربوط را شناسایی کند تا (به منظور ایجاد
تغییرات) بهوسیله مقایسه وضعیت فعلی با الزامات ISO/IEC 17025
 ،مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند .براساس الزامات ،ISO/IEC 17025
نویسندگان شانزده فرآیند را شناسایی نموده است (که در جدول ()1
آورده شدهاند) که به دسته فرآیندهای زیر طبقهبندی میشوند:
( )1تحقق محصول )2( ،مدیریت سیستم )3( ،مدیریت منابع)4( ،
اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و بهبود آن و ( )5تضمین کیفیت
آزمونها .برای هریک از این فرآیندها ،فعالیتهای وابسته اصلی و
بخشهای مربوط در  ISO/IEC 17025ذکر شدهاست.
مرحله ششم :ایجاد الزامات مدیریتی
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اگر آزمایشگاه تا حد زیادی منطبق با الزامات فنی باشد یک رویکرد
رسمی (باال به پائین) میتواند استفاده شود .این وضعیت باید با تعریف
سیاست و اهداف سیستم مدیریت کیفیت همراه با نوشتن دستورالعمل
کیفیت و سایر روشهای اجرایی عمومی شروع شود .به معنی دیگر،
اگر هنوز الزامات فنی تطابق ندارد ،اتخاذ رویکرد (باال-پائین) و شروع از
مسائل مشخصتر به عمومیتر وکلیتر و تغییر جهت از مراحل ( )6و ()7
میتواند مناسب باشد.
هدف پیشنهادی در این مقاله ،استفاده از رویکرد انعطافپذیر و
ترکیبی است؛ بنابراین فعالیتهای مختلفی از این مراحل میتواند به طور
همزمان و یا در جهت مورد نظر انجام شود.
لیست کاملی از الزامات مدیریتی در پانزده بند در استانـــدارد
 ISO/IEC 17025ارائه شدهاست[ ]10که به برخی از آنها در اینجا
اشاره میشود:
 نیازمندیهای سازمانی :تعیین ساختار سازمانی آزمایشگاه (و یا هر
یک از آزمایشگاهها) و شناسایی جایگاه آنها در سازمان اصلی دارای
اهمیت است .در مورد موسسات آموزشی و یا پژوهشی ،وظایف مدیریت
کیفیت و مدیریت فنی که معموال اساتید و یا پژوهشگران آن را بر عهده

فصلنا مه

تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایران

دارند ،باید با دیگر فعالیتهایی که توسط ایشان انجام میشود ،هماهنگ
شود.
با توجه به حضور مکرر محققان و دانشجویان ،بهمنظور اطمینان از
محفوظ بودن اطالعات محرمانه و حقوق خصوصی مشتریان ،اجرای موارد
زیر ممکن است مفید باشد )1( :امضای توافقنامه توسط کلیه پرسنل
درگیر در مراحل انجام آزمونها برای صداقت و راستگویی )2( ،حفاظت
از اطالعات مشتریان در یک محل امن و قابل کنترل و ( )3حذف کردن
هویت مشتری در مراحل آزمون.
 سیستم مدیریت :خطمشی مربوط به مبحث کیفیت باید با نظر
مدیران ارشد سازمان صادر گردد و شامل تعهد به تمرینات حرفهای
مناسب ،کیفیت آزمون در خدماتدهی به مشتریان ،مطابقت با استاندارد
 ISO/IEC 17025و بهبود مستمر باشد.
اگر موسسه یا آموزشگاه ،یک برنامهریزی راهبردی بلندمدت را انجام
دهد ،اهداف وابسته به کیفیت باید با دیدگاههای ISO/IEC 17025
بازنگری شود و اگر برنامه راهبردی وجود ندارد و یا دیدگاههای آن به
سیستم مدیریت کیفیت مرتبط نیستند ،الزم است که تدوین شوند.
خطمشی و اهداف سیستم مدیریت کیفیت باید به کارکنان ابالغ
و بهطور کامل توسط آنها درک شود .موسسه ( )UFRGSکه در این
مقاله گزارش شدهاست ،در زمان پیادهسازی سامانه مدیریت کیفیت ،هیچ
برنامهریزی راهبردی نداشت .اهداف سیستم مدیریت کیفیت به شرح زیر
تصویب شد:
 -1پاسخگویی به نیازهای مشتری از طریق تضمین کیفیت و خدمات
قابل اطمینان؛
 -2اطمینان از بهبود شخصیت و مهارتهای فنی کارکنان؛
 -3اطمینــان از تبعیت سیستم مدیریت کیفیت از استانــدارد
ISO/IEC 17025

 -4تضمین پایداری و ثابت بودن آزمایشگاه.
 کنترل اسناد و سوابق :اسناد باید مطابق آنچه که در استانــدارد
 ISO/IEC 17025توصیه میشود با حفظ بیشترین نظم و ترتیب و
سادگی ،در عین جلوگیری از پیچیدگی ،ایجاد شوند؛ همانطــور که
ورمرک 14اعالم کرده است[« :]32آنچه را که انجام میدهید بنویسید
و آنچه را که نوشتهاید ،انجام دهید» .همچنین استاندارد ISO/TR
 ]33[ 10013میتواند بهعنوان «یک کمک در ایجاد یک سیستم
مستند که الزمهی یک سیستم استاندارد مدیریت کیفیت کاربردی
است» استفاده شود.
برای دستیابی به هر یک از سیاستها و روشهای الزامات مدیریت
 ISO/IEC 17025باید با بررسی ،تجزیه و تحلیل و کفایت فرآیندها
و فعالیتهایی که قبال شناسایی شده و همچنین شناسایی روندهای
موجود ،تثبیت و اجرای تنظیمات درصورت لزوم ،صورت پذیرد .برای
جلوگیری از مستندسازی بیش از حد ،روشهای ساده را میتوان تنها
در نظامنامه کیفیت پیاده کرد .در صورت امکان ،میتوان از کنترل اسناد
الکترونیکی استفاده کرد.
 بررسی درخواستها ،مناقصهها و مزایدهها و قراردادها :برای
اطمینان از درک کامل نیازهای مشتریان ،عالوهبر در دست داشتن
سوابق ،این روند باید به سادهترین و کاملترین حالت ممکن خود انجام
گیرد و به خوبی توسط کارکنان درک شده باشد .در موسسات آموزشی
و تحقیقاتی درخواست آزمون ،اغلب از طریق اساتید و محققان انجام
میگیرد .گاهی اوقات ،ماهیت کار پژوهشی انجام شده توسط آنها ممکن
است مانع از این شود که مواد مورد نیاز ،قبل از اجرای آزمون به طور
کامل شناخته شده باشد .بنابراین ،برای تستهای تحت پوشش سیستم

جدول  :1فعالیتهای مربوط به فرآیندهای آزمایشگاهی و بندهای استاندارد  ISO/IEC 17025مربوط به آنها
دسته فرآیند

تحقق
محصول

فرآیند

اقدام

بررسی درخواستها،
مناقصات و قراردادها

تماس با مشتری ،مشخص کردن نیازمندیها
ایجاد توافق در روش ،قیمت و مهلت قرارداد
ایجاد قرارداد رسمی

انجام آزمون

جمعآوری نمونه ،دریافت ،شناسایی ،حمل و نقل و حفاظت و ثبت موارد آزمون

 5-4و 1-5

برونسپاری یا انجام آزمون توسط پیمانکار فرعی

 8-5و 7-5

تجزیه و تحلیل دادههای آزمون ،ثبت ،حفظ و ارسال گزارش آزمون ،مطالبه بها از مشتری
تأمین نیازهای سازمان

1-4

تعیین اهداف و سیاستهای سیستم مدیریت کیفیت ()QMS

2-4

برنامهریزی ،اجرا و ثبت صورت جلسات بازنگری مدیریت

 10-4و 15-4

مدیریت اطالعات

تدوین ،توزیع و مدیریت اسناد سیستم مدیریت کیفیت
شناسایی ،جمعآوری ،فهرست ،ذخیرهسازی ،نگهداری و تنظیم سوابق و مستندات با در نظر
داشتن جزئیات کیفیت و مشخصات فنی

 3-4و  13-4و
 4-5و 10-5

خرید

ارزیابی تامینکنندگان ،ایجاد و نگهداری فهرست تامینکنندگان معتبر ،مشخص کردن نیازمندیها
برای خرید ،انجام خرید و تصدیق انطباق اقالم خریداری شده با مشخصات درخواست شده

کارکنان

استخدام ،آموزش ،ارزیابی و تعیین مجوزها و اختیارات برای کارکنان
تشریح وظایف و مسئولیتهای کارکنان

زیرساخت

پایش ،کنترل و ثبت شرایط محیطی
متناسبسازی تجهیزات آزمایشگاهی ،کنترل دسترسی و استفاده از فضاهای آزمایشگاهی

 1-5و 3-5

روشها

شناسایی ،تهیه کردن ،صحهگذاری ،پیادهسازی و استفاده از روشهای انجام آزمون و روشهای
مرتبط ،تخمین عدم قطعیتها

 1-5و 4-5

تجهیزات

شناسایی ،نظارت ،نگهداری و تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات و ابزارآالت
طراحی روش دقیق برای حمل و نقل ایمن ،انبارش ،استفاده ونگهداری و تعمیرات برنامهریزی
شده برای تجهیزات اندازهگیری

 1-5و 5-5

خدمت به مشتری

فراهم کردن دسترسی مناسب به آزمایشگاه؛ فراهم کردن راهنما برای آمادهسازی؛ بستهبندی و
ارسال اقالم آزمون؛  ،فراهمسازی امکان ارتباط در حین انجام فرآیند ،پیگیری بازخورد رضایت
مشتری از طریق نظرسنجی

7-4

شکایات

ثبت و حل شکایات

8-4

عدم انطباقها ،اقدام
اصالحی و پیشگیرانه

ثبت و تجزیه و تحلیل عدم انطباقها؛ برنامهریزی و اجرای اصالحات؛ اطمینان از اقدامات
اصالحی و پیشگیرانه

 9-4و  10-4و
 11-4و 12-4

ممیزیها

برنامهریزی و اجرای ممیزی و ثبت سوابق ممیزی داخلی

 10-4و 14-4

مسئولیت مدیریت
مدیریت
سیستم

اثربخشی
سامانه
مدیریت
کیفیت و
بهبود آن

کنترل کیفیت داخلی

برگزاری بررسیهای میاندوره به منظور اطمینان از وضعیت کالیبراسیون تجهیزات و
استانداردهای مرجع
توسعه مقایسات بین آزمایشگاهی
تدوین روشهای کنترل کیفیت برای استفاده منظم از مواد مرجع ،انجام آزمونهای مکرر و یا
تکرار آزمون روی باقیمانده مواد
تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده

6-4

 1-4و  1-5و
2-5

 1-5و  6-5و
9-5

 5-5و  6-5و
9-5
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تدوین برنامه و روش برای کالیبراسیون تجهیزات و فراگیری استانداردها؛
کنترل کیفیت بیرونی
شرکت در مقایسات بین آزمایشگاهی یا برنامههای آزمون مهارت و تجزیه و تحلیل کارایی آزمایشگاه
تضمین
کیفیت
آزمونها

4-4

10-5

گزارشدهی نتایج

مدیریت
منابع

بند استاندارد
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مدیریت کیفیت ،هرگونه تفاوت بین درخواست و قرارداد باید قبل از
شروع آزمونها حل و فصل گردد و هر قرارداد باید مورد قبول هر
دو طرف (آزمایشگاه و مشتری) باشد .در آزمایشگاههای ،UFRGS
بررسی درخواستها ،مناقصهها و قراردادها در یک پوشه واحد ثبت
شدهاست .برای حفظ چابکی این روند ،تماس با مشتری ممکن است از
طریق تلفن ،ایمیل و یا توسط خود فرد انجام شده باشد .به طور کلی
در این آزمایشگاهها ،مشتریان خارجی (کسانی که خارج از دانشگاه ،در
استخدام دیگر موسسات باشند) باید پرداخت هزینه برای خدمات انجام
شده را در دستور کار خود قرار دهند .مشتریان داخلی ،UFRGS
اساتید ،محققان و دانشجویانی هستند که نتایج بهدست آمده از آزمون
را برای آموزش و یا تحقیق نیاز دارند و اغلب برای آزمون ،هزینه
پرداخت نمیکنند .در این شرایط ،بررسی درخواست ،میتواند سادهتر
و مطابق آنچه که در استاندارد  ISO/IEC 17025مجاز شدهاست،
انجام شود زیرا که تعداد نمونهها ،نیاز به تغییرات در متغیرهای آزمون
و یا حتی عدم آگاهی از مدت زمان انجام بهینه آزمون ،در همان ابتدا
معلوم نباشد.
* مرحله هفتم :ایجاد الزامات فنی در قالب ده بند در
استاندارد  17025 ISO/IECمرتب شده که به برخی از آنها در
این جا اشاره شدهاست:
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 پرسنل مورد نیاز :کارکنان باید با توجه به جنبههای مختلف
مربوط به کیفیت آمـــوزش داده شونــــد (آشنــایی با استانـــدارد
 ،ISO/IEC 17025تخمین عدم قطعیت اندازهگیری و ممیزیهای
داخلی) و درصورت نیاز ،در مسائل فنی مربوط به شغل خود واجد شرایط
باشند؛ بهویژه برای موسسات آموزشی و پژوهشی که حضور کارکنان
پارهوقت در آنها ممکن است مسائلی را ایجاد کند؛ آموزش [20 ،11
و  ]21و نظارت [ 19 ،11و  ]21از موارد پایه است .اثربخشی آموزش
میتواند از طریق پیگیریهای داخل آزمایشگاه پایش شود؛ دانشجویان
کارشناسی ارشد باید برای انجام آزمایشهای خود بهطور رسمی توسط
مدیر مجاز آزمایشگاه ،آموزش ببینند و قرارداد محرمانه بودن اطالعات
را امضا کنند.
 محل و شرایط محیطی :امکانات آزمایشگاه باید مناسب
برای آزمایش و دیگر فعالیتهای مربوط به آن و مطابق با روش آزمون
و کتابچه راهنمای تجهیزات باشد .اگر الزم بود باید یک روش اجرایی
کنترل شرایط محیطی ،مربوط به استفاده و دسترسی به بخشهای
مختلف ایجاد شود .در آزمایشگاه  ،UFRGSدسترسی مناطق زیر
پوشش سیستم مدیریت کیفیت محدود شدهاست و ورود دانشجویان،
پژوهشگران و دیگران فقط بهعنوان یک عضو هیئت مدیره یا با مجوز
رسمی مدیر انجام میگیرد.
 روشهای عمومی انجام آزمون و تصدیق روش :همانطور
که در  ]10[ ISO/IEC 17025بیان میشود« :ترجیحا باید روشهای
منتشر شده استانداردهای بینالمللی ،منطقهای یا ملی مورد استفاده
قرار گیرد» .اغلب در سازمانهای آموزشی و پژوهشی ،روشهای انجام
آزمون ایجاد شده توسط خودشان (روشهای داخلی) استفاده میشود
اما روشهای قابل اعتماد و منتشر شده با توجه به درخواست مشتریان
خارجی و یا حتی بهمنظور حمایت از پژوهش ممکن است استفاده شود.
با این حال تا حد امکان استفاده از روشهای استاندارد پیشنهاد میشود؛
در غیر این صورت باید مناسب بودن و اعتبار روش مورد استفاده ،به
درستی تایید گردد.
 تجهیزات مورد نیاز :تجهیزات مورد استفاده برای آزمونهای
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پوشش داده شده در سیستم مدیریت کیفیت نباید توسط دانشجویان یا
کسانی که برای اهداف آموزشی در آزمایشگاه هستند ،دستکاری شود.
در دسترس بودن دستورالعمل کامل مربوط به استفاده و نگهداری از
تجهیزات ،با توجه به نیازهای استاندارد  ISO/IEC 17025و اجرای
آموزشهای شدید و نظارت ،باعث کاهش اثرات حضور کارکنان موقت
خواهد شد .در آزمایشگاه  UFRGSبا محدود کردن استفاده از تجهیزات
به افراد آموزش دیده ،دارای شرایط و کارکنان مجاز ،مشکالت ناشی از
دسترسی غیرمجاز را کاهش دادهاند.
 اطمینان از کیفیت نتایج آزمون :همانطور که در جدول
شماره ( )1نشان داده شدهاست ،تضمین کیفیت نتایج آزمون با فرآیندهای
درون و برون سازمانی مرتبط است که میتواند شامل استفاده از نمودار
کنترلی ،مواد مرجع تایید شده ،تکرار کل آزمایش و یا برخی از بخشهای
آن و شرکت مکرر در برنامههای داخلی و خارجی آزمایشگاه باشد .این
موارد بهویژه در صورت حضور کارکنان موقت اهمیت پیدا میکنند.
* مرحله هشتم :ایجاد و پیگیری شاخصهای پایش
شاخصها ابزاری اساسی در ارزیابی درجه حصول اهداف پیشنهادی
هستند و تعریف مناسب آنها به تدوین واقع بینانهای از اهداف منجر
میشود[ .]26در این مرحله ،باید شاخصهای مربوط به هر یک از مراحل
مرتبط با اهداف سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده باشند .قالب ارائه
شده در جدول شماره ( ،)2استقرار و نظارت بر اهداف و اجرای اقدامات
مربوطه را درصورت نبودن آن ،تسهیل میکند .همچنین به همه اجازه
فهم و درک آن و حصول اطمینان از بهینهسازی تخصیص منابع را
میدهد .بهعنوان مثال ،نظارت بر تعدادی از آزمایشها و درآمد هر نوع
آزمون ،امکان آزمون بیشتر و یا حتی قطع یک آزمون به دلیل توجیه
نبودن از نظر تعداد نمونههای ارائه شده ،میتواند برای تخمین پایداری و
توانایی آزمایشگاه در زمانی که مسئول تهیه بودجه برای فعالیتهای خود
است ،مورد استفاده قرار گیرد.
* مرحله نهم :ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت
اولین ارزیابی رسمی داخلی که شامل همه موارد سیستم
مدیریت کیفیت است باید توسط افراد آموزش دیده و دارای شرایط
که ترجیحا دارای تجربه قبلی در ممیزی بر اساس الزامات استاندارد
 ISO/IEC 17025و دانش فنی الزم با توجه به دامنه آزمایشگاه باشند،
انجام پذیرد .چک لیستها ،پرسشنامه داخلی و یا حتی خود استاندارد
میتواند استفاده شود .اگر کارکنان آزمایشگاه دارای تجربه در ممیزی
نیستند ،بهکارگیری ممیزان خارجی توصیه میشود .بهتر است آزمایشگاه
زیر نظر سیستم مدیریت کیفیت مدتی پیش از چنین ارزیابیهایی
فعالیت کند.
عالوهبر این ،اولین بازنگری سیستم مدیریت کیفیت باید توسط
مدیریت ارشد براساس استاندارد  ISO/IEC 17025انجام شود تا از
ادامه فعالیت ،مناسب بودن و اثربخشی کار اطمینان حاصل شده و تغییرات
الزم و یا بهبود آنها انجام گیرد[ .]10آناستاساکیس 15و تئودور]34[16
فهرستی را برای استفاده در این فرآیند ارائه کردهاند .یافتهها از بررسی
و اقدامات بهوجود آمده باید بهطور کامل به همه کارکنان ابالغ شود به
طوری که همه کارکنان درک صحیحی از آن داشته باشند.
نتایج ارزیابی داخلی و بازنگری مدیریت ،به اصالحات الزم و تنظیمات
اشاره میکند و اجازه میدهد که عدم انطباقها کنترل شوند .این فرآیند،
پس از ارزیابی کامل اثربخشی اقدامات پیشنهادی برای جلوگیری از
بازگشت عدم انطباقها ،به پایان میرسد.

* مرحله دهم :درخواست اعتبارسنجی
آزمایشگاه باید صالحیت فنی خود را برای انجام آزمون در دامنه
استاندارد ،در نظر گرفته و با ارائه نتایج آزمون قابل اعتماد و صحیح و
منطبق با تمام الزامات  ،ISO/IEC 17025اعتبار خود را تایید نماید.
بنابراین همیشه یک وقفه زمانی بین پیادهسازی کامل سیستم مدیریت
کیفیت و درخواست برای اعتبارسنجی وجود دارد .این زمان ممکن است
برای کارکنان الزم باشد تا با کار کردن با سیستم مدیریت کیفیت و
تولید شواهد عینی ارتباط و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت عادت
کنند .بهعنوان مثال ،پرونده برنامهها و نتایج حاصل از درون آزمایشگاه و
ارزیابی داخلی و نظرسنجی رضایت مشتری در طی این دوره جمعآوری
میشود و این ممکن است حدود یک سال و [ 19 ،11و  ]20یا حتی
بیشتر طول بکشد.
بر اساس استاندارد  ،ISO/IEC 17025پذیرش نتایج آزمون
بهصورت بینالمللی در صورتی میتواند فراهم شود که سازمانهای
گواهیدهنده ایجاد شده ،موافقتنامههایی را برای به رسمیت شناخته
شدن با سازمانهای گواهیدهنده معادل در کشورهای دیگر ایجاد کرده
باشند .موسسه ملی اندازهگیری دقیق ،استاندارد و کیفیت صنعتی 16نهاد
بینالمللی به رسمیت شناخته شدهای است که در کنار سایر سازمانهای
منطقهای شخص ثالث ،مسئول اعتباربخشی آزمایشگاهها در برزیل است
که صالحیت فنی آزمایشگاهها را از طریق ارزیابی و تایید انطباق با الزامات
 ISO/IEC 17025را مشخص مینماید .مزایای استفاده از سازمانهای
شخص ثالث ،هزینههای کم و نزدیکی آن به آزمایشگاههای مختلف است

اما به رسمیت شناخته شدن توسط آنها در داخل کشور قابل قبول است
و برخالف مجوز رسمی توسط  INMETROاست.
بنا به دالیل خاص و با توجه به تقاضای مشتریان ،دو آزمایشگاه
در  UFRGSتصمیم گرفتند تا ابتدا برای به رسمیت شناخته شدن ،از
سازمانی منطقهای واقع در جنوب برزیل (شبکه مترولوژیکی ریو گرانده
دو سول) استفاده کنند.
پس از آنکه مدارک مورد نیاز برای اعتبارسنجی به سازمان
اعتباردهنده ارسال شد ،برنامه زمانی ارزیابی تنظیم میشود .آزمایشگاه
باید تمام اطالعات ،اسناد و مدارک درخواست شده را با رعایت قوانین
و مقررات سازمان گواهیدهنده تهیه نماید .همانند ارزیابی داخلی ،باید
اقداماتی را برای حل عدم انطباقهای شناسایی شده پیشنهاد شود .این
کار با دریافت اعتبارنامه پایان نمییابد و آزمایشگاه باید بهصورت دورهای
ارزیابیهای داخلی را برنامهریزی و اجرا کند و هماهنگی الزم را برای
انجام ممیزیهای مراقبتی از سوی سازمانهای گواهیدهنده انجام
دهد .بر مبنای استاندارد  ISO/IEC 17025آزمایشگاه باید بهصورت
مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت خود را بهبود بخشد .نگهداری
از گواهی صادر شده میتواند به همان اندازه بهدست آوردن آن ،بهویژه
در موسسات آموزشی و پژوهشی ،دشوار و چالش برانگیز باشد .سیستم
مدیریت کیفیت باید خودکفا بوده و ارزش (مالی) آزمایشگاه و یا موسسه
را افزایش دهد .هزینههای سیستم مدیریت کیفیت در دو آزمایشگاه
 UFRGSدر طول چهار سال گذشته با درآمد بهدست آمده از طریق
افزایش ارائه خدمات و بودجه دولتی تامین شدهاست.
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جدول  :2نمونههایی از شاخصهای مرتبط به اهداف و فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت
اهداف سیستم مدیریت
کیفیت

برآوردسازی نیازهای
مشتری با تضمین کیفیت
خدمات همراه با قابلیت
اطمینان

تضمین پیشرفت نیروی
انسانی و فنی کارکنان

ISO/IEC 17025

تحقق محصول

بازنگری درخواستها،
مناقصات و قراردادها

درصد مطابقت با نیازهای توافقشده با
مشتری (قیمت ،زمان و روش)

اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و بهبود آن

خدمات مشتری

اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و بهبود آن

شکایات

تضمین کیفیت آزمون

مقایسات بین
آزمایشگاهی

مدیریت منابع

پرسنل

تعداد ساعت آموزش درون و برونسازمانی

اطمینان از کیفیت آزمونهای انجام شده

مقایسات بین
آزمایشگاهی

درصد رضایتبخشی از نتایج در مقایسات
بین آزمایشگاهی درون و برونسازمانی

اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و بهبود آن

ممیزیها

تعداد ممیزیها و تعداد عدم انطباقها

اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و بهبود آن

عدم انطباقها و اقدامات
اصالحی و پیشگیرانه

تعداد عدم انطباقهای تکرارشده و تعداد
اقدامات پیشگیرانه

تحقق محصول

بازنگری درخواستها،
مناقصهها و قراردادها

تعداد مشتریان جدید ،میزان درآمد
آزمایشگاه ،تعداد آزمونهای هر مشتری،
میزان درآمد به ازای هر نوع آزمون

اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت وبهبود آن

خدمات به مشتری

درصد مشتریانی که در فرمهای نظرسنجی،
آزمایشگاه را به دیگران توصیه میکنند

تضمین پایداری آزمایشگاه

درجه رضایتمندی مشتری براساس
نظرسنجی

تعداد شکایات مشتریان
تعداد شرکت در مقایسات بین آزمایشگاهی
یا شرکت در برنامههای آزمون مهارت و
کارایی آزمایشگاه
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نتیجهگیری
هدف از این مقاله ،پیشنهاد برخی از مراحل عمومی برای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد  ،ISO/IEC 17025برای
آمادهسازی آزمایشگاهها بهمنظور کسب اعتبارنامه رسمی است .در ابتدا ،مروری بر تحقیقات ،برای شناسایی پیشنهادهایی که برای نظاممند
کردن سیستم مدیریت کیفیت و همچنین استفاده از آن برای نزدیک شدن به فرآیند مفید بوده ،انجام شد .با توجه به یافتهها و تجربیات
محققان با پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ،برخی از پیشنهادها در دو آزمایشگاه مورد آزمون در  UFRGSدرقالب ده مرحله برای دستیابی
به استقرار الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025در این مقاله ارائه شدهاست .این مراحل نسبتا انعطافپذیر هستند تا با تفاوتهای بین نهادها،
آزمایشگاهها و کارکنان مختلف ،سازگار شوند .چهار مرحله اولیه عبارتند از:
 -1تعیین آزمونها و پرسنل مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت؛
 -2بررسی وضعیت فعلی؛
 -3محاسبه هزینههای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت؛
 -4تعیین برنامه زمانی و تثبیت مسئولیتها برای موفقیت کار.
در برخی از مراحل ،راهحلهایی برای غلبه بر مشکالت عمومی که درآزمایشگاههای آموزشی و موسسات تحقیقاتی با آن مواجه میشوید
نیز پیشنهاد شدهاست.
رویکرد فرآیندی با پیشنهادهای ارائه شده ،سازگاری مورد نیاز برای تطابق با استاندارد  ISO/IEC 17025را درآزمایشگاههای آموزشی و
موسسات پژوهشی آسان میکند که آن نیز دارای مزایای زیر است:
– برجستهسازی موضوعات مورد توجه مشتری؛
 پیشنهادهای کلی از تمام فعالیتها و روابط متقابل؛ کمک به ایجاد مسئولیتها؛ اجازه بهینهسازی فرآیندها و حذف فعالیتهای غیرضروری؛ ایجاد عوامل مورد نیاز برای ارزیابی و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت.نویسندگان بر این باورند که این مراحل پیشنهاد شده باید کمکی باشد برای آزمایشگاههای آزمون ،بهویژه کسانی که در موسسات آموزشی
و پژوهشی قرارگرفتهاند تا بتوانند گواهی معتبر را براساس استاندارد  ISO/IEC 17025کسب کنند.
با این حال ،با وجود تجهیزات کامل مرتبط و روشهای انجام آزمون مناسب ،الزم است این موضوع نهادینه شود که عامل کلیدی موفقیت
در پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ،دستیابی به اعتبارنامه نگهداری آن ،تعهد تک تک افرادی است که در آن نقش دارند.
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اندازهگیری میزان و پراكندگي سطح
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چکیده

جذب شيميايي يك نوع فرايند جذب است كه در آن گاز با پيوند
شيميايي به سطح جامد نمونه متصل ميشود .ايزوترمهاي جذب شيميايي
اطالعات با ارزشي درباره سطح فعال مواد ارائه میکنند و سالها به صورت
ابزار تجزيهاي استاندارد براي ارزيابي سطح نمونه به ويژه كاتاليستها به
كار رفتهاند .به كمك اين روش ميتوان سطح فعال فلز و پركندگي فلز در
نمونه را تعيين نمود.

-1
كارشناس ارش
د شيمي تجزي
ه ،پژوهشكده
كا
تاليست و نانوف
ناوري پژوهشگ
اه صنعت نفت
2
– كارشناس
مهندسی متا
لورژی ،شبكه
آزمايشگ
اهيفناورينانو

واژههای کلیدی
جذب شيميايي ،سطح فعال فلز ،پراكندگي

مقدمه
در بسیاری مواد از جمله كاتاليستها ،ساخت نمونه با عملکرد بهینه و مؤثر ،نیازمند درک ساختار و شیمی سطح آن
ماده است .یکی از عوامل مهم در بررسی رفتار سطح ،پدیدهی جذب سطحی است که در آن ،انتقال یک جزء از گاز یا مایع به
سطح جامد صورتمیگیرد .در عمل جذب سطحی ،نیروهای مختلفی اعم از شیمیایی و فیزیکی مؤثرند و مقدار آن به طبیعت
مادهی جذبشونده و جسم جاذب بستگیدارد .جذب سطحی از طریق دو سازوکار اصلی جذب فیزیکی و جذب شیمیایی
صورتمیگیرد .با استفاده از آناليز جذب شيميايي ،اطالعات مفيدي دربارهی پراكندگي و اندازه سطح فعال فلزي در مقياس
نانو بهدستمیآید .اين روش ،بهعنوان معياري جهت توزيع بهتر ذرات فلز روي سطح نمونه استفاده ميگردد.

www.nanolab.ir

14

کاربردهای عمومی جذب گاز ،بهعنوان ابزار تجزیهای
تعداد مولکولهای جذبشده روی یک سطح ،وابسته به
متغیرهای متعددی از جمله دما ،فشار ،توزیع انرژی سطح و میزان
تخلخل جسم جامد است .نمودار تعداد مولکولهای جذبشده
برحسب فشار در دمای ثابت ،نمودار «همدمای جذب »1نامدارد.
نمودار همدماهای جذب و واجذب فیزیکی ،ابزارهای بسیار
مفیدی برای تعیین مشخصات سطح هستند .با بررسی همدمای
جذب فیزیکی ،اطالعات فراوانی مانند مساحت سطح ،حجم کل

منافذ ،حجم مزوپورها ،حجم ماکروپورها ،توزیع حجم منافذ و
توزیع انرژی سطح بهدستمیآید .لذا جذب فیزیکی ابزار مهمی
برای مطالعهی نمونههای كاتاليست ،خصوصاً ساختار پایة آنها،
بهشمارمیرود.
با استفاده از نمودار همدمای جذب شیمیایی نیز میتوان سطح
را بررسیکرد ،اما بسیار انتخابی بوده و تنها نواحی فعالی را که
قادر به تشکیل پیوند شیمیایی با گاز یا بخار جذبشونده هستند
را میتوان ارزیابینمود .همچنین از نمودارهای همدمای جذب
شیمیایی ،اطالعات مفیدی درمورد سطح فعال مواد بهدستمیآید

که بهعنوان ابزار تجزیهای استاندارد ،برای ارزیابی نمونهها(بهویژه
كاتاليستها) استفادهمیشوند.
در آنالیز جذب شیمیایی ،میتوان به کمک اندازهگیری مقدار
جذب شیمیایی گاز فرستادهشده روی نمونه در فاصلههای زمانی
مشخص ،مساحت سطح فعال ،درصد پراکندگی فلز و اندازههای
بلوری فلز در نمونه را تعییننمود.

جذبشونده بسیار قطبیباشد(مثل  ،)NH3جذب فیزیکی و جذب
شیمیایی میتوانند بهصورت همزمان روی سطح صورتگیرند.
بدینصورت که الیهای از مولکولها بهصورت فیزیکی ،روی الیهای
که بهصورت شیمیایی جذب شده ،جذبمیشود .یک سطح معین
میتواند در یک دمای خاص جذب فیزیکی و در دمای باالتر،
جذب شیمیایی داشتهباشد.
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تفاوت جذب فیزیکی و شیمیایی
معموالً توزیع انرژی سطح یک ماده ،غیریکنواخت است .اگر
مولکولهای گاز ،بخار یا مایع ،بهاندازهی کافی به سطح نزدیک
شوند ،میتوانند به آن متصلگردند.
جذب فیزیکی در نتیجهی اثر متقابل ضعیف بین جامد و گاز
ایجادمیشود(شکل  -1الف) .این جذب ،انتخابی نیست و نیروهای
واندروالسی نسبتاً ضعیفی در ایجاد آن دخیلهستند و مقدار انرژی
جذب ،بیشتر از  50kj/moleنمیشود .مولکولهایی که بهروش
فیزیکی جذبشدهاند ،در طول سطح جاذب پخششده و در محل
خاصی از سطح جمعنمیشوند .این نوع جذب ،پیوندهای ضعیفی
ایجادمیکند که بهآسانی برگشتپذیرند و در شرایط دما و فشار
مساعد ،میتوانند به هر سطحی متصلشوند .همچنین در شرایط
مناسب ،امکان جذب چندالیهای مولکولها وجوددارد(شکل  -1ب).
درحالیکه جذب در سطح میتواند بسیار قویتر از پیوند فیزیکی
باشد و گرمای جذب به ( 50-500kj/moleبرای پیوندهای
شیمیایی) برسد.

ب

الف

شکل( :1الف) شمای جذب فیزیکی (ب) جذب فیزیکی بهصورت
چندالیهای

شکل ( :2الف) شمای جذب (ب) جذب شیمیایی تکالیه

روشهای جذب شیمیایی
آنالیز جذب شیمیایی در دمای ثابت ،به دو روش انجاممیشود:
 جذب شیمیایی حجمسنجی ایستا2
 جذب شیمیایی پویا 3
روشهاي حجمسنجی(برای بهدست آوردن وضوح باال در
نمودار همدمای جذب شیمیایی) ،از فشارهای بسیار پایین تا فشار
اتمسفر و از دمای اتاق تا  1000oCمناسب است .فرایند پویا،
در فشار محیط عملمیکند .در این روش ،پس از تمیز نمودن
سطح نمونه ،تزریق گاز جذبشونده در مقادیر کم و مشخص،
در زمانهای معین انجاممیشود تا نمونه اشباع گردد .این روش،
«جذب شیمیایی مرحلهاي» نیز نامیدهمیشود .مقدار گازی را
که فلز فعال جذبنمیکند ،بهوسیلهی یک آشکارساز هدایت
حرارتی تنظیمشده( ،)TCDاندازهگیری میشود .با تفریق این
مقدار از میزان گاز تزریقشده ،مقدار گاز جذبشده در هر تزریق
بهدستمیآید .با جمع مقادیر ،ظرفیت جرم نمونه بهدستمیآید.
بهدستآوردن نمودار همدمای جذب شیمیایی ،الزاماً با اندازهگیری
مستقیم صورتنمیگیرد .همانگونه که در شکل ( )3نشان داده
شدهاست ،بعضی مولکولها بهطور ضعیف جذب پایه شدهاند()R
و بعضی دیگر از مولکولها بهصورت تکالیه روی سطح فعال
جذب شیمیایی شدهاند( .)Iدر فشار و دمای مناسب ،مولکولها
میتوانند بهطور فیزیکی روی تکالیهای که بهصورت شیمیایی
جذبشدهاست ،بنشینند .جذب فیزیکی ،ضعیف و برگشتپذیر و
جذب شیمیایی ،قوی و برگشت ناپذیر است.
با توجه به شکل ( ،)3در این فرایند ،اول جذب گاز روی سطح
جامد انجاممیشود ،سپس نمونه در خأل قرارمیگیرد تا مولکولهایی
که بهطور ضعیف جذبشدهاند ،جداشوند و تنها مولکولهایی که
پیوند شیمیایی قوی با سطح فعال ایجادکردهاند ،باقی بمانند .در
انتها ،جذب ثانویه ،تحت همان شرایط انجام میگیرد ،با این تفاوت
که سطح فعال با تکالیهای که بهصورت شیمیایی جذبشده،
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پیوند شیمیایی ،با در اختیار قراردادن الکترونها بین جاذب
و جذبشونده ایجادمیشود و میتواند یک ترکیب جدید در سطح
ایجادکند(شکل -2الف) .جذب شیمیایی بسیار انتخابی است و
فقط بین جذبشونده و مکانهایی معین در جاذب رخ میدهد.
این جذب تنها در شرایطی انجاممیشود که سطح فعال عاری
از مولکولهای جذبشدهی قبلی باشد .بهدلیل قدرت پیوند
جذب شیمیایی ،این نوع جذب برگشتپذیر نیست و با توجه به
انتخابیبودن جذب ،تکالیهای است(شکل -2ب) .درمواردی که

الف

ب
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پوشیده شدهاست و مولکولهایی که در این مرحله جذبمیشوند
بهصورت برگشتپذیر به سطح متصلمیگردند .سپس در هر فشار،
با تفریق مقدار گاز جذبشدهی برگشتپذیر از مقدار کل گاز،
همدمای جذب برگشتناپذیر بهدستمیآید.

شکل  :3چگونگی بهدست آوردن نمودار همدماي جذب شیمیایی

کاربردهای جذب شیمیایی
 تعداد مکانهای فعال در دسترس
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هر دو روش جذب شیمیایی پویا و حجمسنجی ،برای تعیین
مقدار گاز موردنیازی که روی سطح فعال بهصورت تکالیه جذب
شیمیایی میشود ،استفاده میگردند .در روش پویا ،تنها نتایج
تکنقطهای بهدستمیآید که مطابق با مقدار مادهی جذبشدهی
موردنیاز برای اشباع سطح فعال بهصورت تکالیه است.
ظرفیت تکالیهی سطح فعال ،از همدمای جذب برگشتناپذیر
بهدستمیآید.
در روش جذب شیمیایی پویا ،مقادیر کم ولی مشخصی از
مادهی جذبشونده به جریان گاز بیاثر حامل که از بستر نمونه
عبورمیکند ،تزریق میشود .فشار جزئی گاز عبوری از روی نمونه
افزایش مییابد ،بهطوریکه مقداري یا تمام مقادیر گاز تزریقشده،
جذبگردد .مقدار گاز جذبنشده ،بهوسیلهی آشکارساز ،اندازهگیری
و تعیین میشود.
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در این روش برخالف روش ایستا ،جذب خالص ،جذبی برگشت
ناپذیر است .زیرا پس از عبور مادهی جذبشونده ،فشار جزئی آن
در تودهی گاز اساساً صفر بوده و مولکولهایی که بهطور ضعیف
جذبشدهاند ،با جریان گاز حامل برای تشخیص به سمت آشکارساز
هدایت میشوند .با تشکیل تکالیه روی سطح فعال ،میزان کمتری
از گاز بهوسیلهی نمونه جذبمیشود و تزریق تا مرحلهی اشباع
نمونه ادامهمییابد.
همانگونه که قب ً
ال نیز ذکرشد ،فرایند جذب به دو صورت کلی
جذب فیزیکی و شیمیایی انجام میشود که میتوان به سه حالت
زیر آن را مطالعه نمود:
 جذب شیمیایی مولکولی جذب شیمیایی اتمی جذب فیزیکی مولکولیدر عمل جذب شیمیایی ،اگر مولکول جذبشده طی عمل
جذب دستنخورده باقیبماند ،جذب درجهیک است .زمانیکه
در فرایند جذب شیمیایی ،تفکیک مولکولهای جذبشونده به
چند اتم(یون یا رادیکال) صورتگیرد و سپس هر ذره یک پیوند
انفرادی با مکانهای فعال سطح تشکیل دهد ،عمل جذب درجهدو
صورتگرفتهاست.
نتایج جذب درجهدو نشانمیدهد که تعداد مولکولهای جذب
شده( )Nmبر واحد جرم نمونه(برحسب گرم) ،با تعداد اتمهای
فعال سطح که درگیر جذب شیمیایی هستند ،یکسان نیست .برای
تعیین تعداد اتمهای درگیر سطح ،باید استوکیومتری واکنش سطح
درنظرگرفتهشود .استوکیومتری واکنش ،نشاندهندهی ارتباط بین
مقدار موادشرکتکننده در واکنش شیمیایی و مقدار محصوالت
تشکیل شدهی آن واکنش است .بهعنوان مثال ،یک مولکول
هیدروژن( )H2میتواند به دو اتم هیدروژن تفکیکشده و با دو اتم
فعال سطح(مثل  )Ptواکنشدهد[ 3 ،2و .]4
لذا تعداد مولکولهای جذبشوندهای که با سطح فعال
واکنشمیدهند باید در ضریب استوکیومتری( )Fsضربشود تا
تعداد اتمهای سطح یا مکانهای فعال( )Nsبهدستآید.
NS= FS . Nm
مقدار سطح فعال فلزی و توزیع آن روی نمونه ،به نوع پایه ،میزان
فلز و وجود عناصر دیگری که برای بهبود توزیع استفادهمیشوند،
بستگی دارد.
به عنوان مثال ،برای تعیین توزیع فلز پالتین روی یک نمونهی
فعالکننده ،وجود عناصری مانند قلع ،ژرمانیم ،ایریدیم یا رنیم که
بهعنوان ارتقاءدهنده در مرحلهی ساخت استفادهمیشوند ،میتوانند
بر میزان توزیع آن روی پایهای از جنس آلومینا اثر بگذارند .آزمایش
جذب شیمیایی برای تعیین توزیع فلز پالتین ،با استفاده از گازهای
 COو  H2انجام پذیر است.
نتایج جذب شیمیایی گازهای گوناگون روی نمونه متفاوت
است .علت این امر ،تفاوت در نحوهی جذب شیمیایی گازها است.
به عنوان مثال استوکیومتری جذب شیمیایی گازهای هیدروژن
و اکسیژن روی فعالکنندهی پالتین در دمای  25درجهی سلسیوس،

بهصورت زیر تعریفمیشود[: ]9

 اندازه ذرات فعال

برای تخمین اندازه ذرات فعال ،از محاسبات هندسی(با فرض
اینکه بلور دارای شکل هندسی معینی باشد) ،استفاده میشود.
))+ ½ O2(gسطح(Pt
(سطح)PtO
عموماً برای این منظور ،شکل کروی در نظر گرفته میشود .در این
محاسبه ،نسبت سطح فعال به جرم نمونه( )AAو نسبت فلز در
(سطح)HPtO
))+ ½ O2(gسطح(Pt
نمونه(براساس روش ساخت) موردنیازاست.
)) + 2H2(gسطح(Pt
( + H2Oسطح)Pt……H
با در نظر گرفتن شکل هندسی معین ،قطر براساس حجم یا
H
سطح محاسبه میشود .حجم فلز فعال مشخص-نیست ولی چگالی
فرمول
با
پالتین
ی
کننده
ل
فعا
روی
CO
گاز
شیمیایی
جذب
)) + 2H2(gسطح(Pt
Pt……H
( + H2Oسطح)
))+ CO(gسطح( Ptاتمی یا مولکولی( )Pmمشخص است ،لذا میتوان از ضرب نسبت
زیر بیان میشود[: (]10سطح)PtCO
2
سطح به واحد جرم فلز( )Am m /gدر چگالی آن استفادهکرد.
با جایگزینی این مقادیر در رابطه کلید( ،d=f(A,Vرابطهی زیر
))+ CO(gسطح(Pt
(سطح)PtCO
بهدستمیآید:
d = 5/ρm Am
جذب شیمیایی گازهای  COو  H2روی فعالکنندهی
فوق بهترتیب درجه یک و درجهدو است .بنابراين باید ضریب
برای یک ذرهی مکعبی روی سطح(که پنج سطح از شش سطح
استوکیومتری مناسب برای جذب گاز  H2اعمالگردد .ضریب
آن دیدهمیشود) ،و برای ذرات به شکل نیم کره ،این رابطه بهشکل
استوکیومتری صحیح برای جذب هیدروژن ،دو است.
زیر است:
 مساحت سطح فعال
d = 6/ρm Am
سطح فعال مخصوص ،با در نظر گرفتن تعداد مولکولهای
قطر محاسبه شده بهوسیلهی معادلهی باال ،بیانگر قطر
جذب شده( )NSروی سطح فعال یک گرم نمونه بهدستمیآید.
میانگین دانههای فلز فعال روی سطحی است که جذب روی آن
سطح فعال مخصوص( )AAاز حاصل ضرب سطح اشغالشده
صورتگرفتهاست .همچنین میتوان رابطه بین قطر( dدرحالت
بهوسیله یک مولکول سطح( )Amدر تعداد مولکولهای جذبشده
کروی) و توزیع( )Dرا بهصورت زیر بیانکرد:
بر واحد جرم نمونه( )NSبهدستمیآید.
که  nTتعداد کل اتمها ns ،تعداد اتمهای سطح است.
AA=Am . NS
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ذ

معموالً مقدار مساحت اشغالشده بهوسیلهی یک اتم مجزای
مولکول جذبشده در گزارشها و مقاالت مشخصشدهاست ولی
امکان تعیین تجربی آن نیز وجوددارد .درصورت لزوم ،با تعیین
مساحت سطح( )BETنمونهی فعال خالص ،با استفاده از گاز H2
و سپس مشخصنمودن میزان مول جذبشدهی روی آن ،میتوان
مقدار مساحت اشغالشده بهوسیلهی یک اتم مجزا را محاسبهکرد.
 توزیع و درصد فلز فعال

به طورکلی میتوان گفت که توزیع به صورت نسبت فلز در
دسترس به کل فلز بیان شده است .شاخص دیگری که مورداستفاده
قرارمیگیرد ،نسبت وزن فلز به جرم نمونه است که به صورت اعشار
یا برحسب درصد بیان میشود و از روش ساخت تعیینمیگردد.

d nTVA
V

D A
6 nS S A
SA



Volume  nTVA
Surface Area  nS S A

نتیجهگیری
یکی از عوامل مهم در بررسی رفتار سطح ،پدیدهی
جذب سطحی است که ازطریق دو سازوکار اصلی جذب
فیزیکی و جذب شیمیایی صورتمیگیرد .آناليز جذب
شيميايي ،اطالعات مفيدي دربارهی تعداد مکانهای
 PtOدسترس½ O2(g) ،
مساحت )+سطح(
(
 Ptفعال ،توزیع و
سطح
سطح) در
فعال
فلز فعال و اندازه ذرات فعال فلزي در مقياس
درصد H
)سطح(Pt
)+ 2H2(g
( + H2O
عنوان معياري جهت
روش ،به
Pt……Hیدهد .اين
سطحه)دستم
نانو ب
پراكندگي بهتر ذرات فلز روي سطح نمونه استفاده
ساختار و شیمی
اطالعات
گردد.سطح)با به
مي
)سطح(Pt
دستآمدن )+ CO(g
PtCO
(
سطح مواد در مقیاس نانو ،نمونههايي با عملکردی
بهینهتر و مؤثرتر ساخته خواهندشد.
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توزیع فلز فعال ،عبارت از تعداد اتمهای فلزی فعال قابل
دسترس برای واکنش ،به تعداد اتمهای فلزی موجود در نمونه است.
با مشخصشدن مقدار فلز فعال بر واحد جرم نمونه ،تعداد اتمهای
فلز فعال بر واحد جرم نمونه( )NTبه دستمیآید.
آنالیز جذب شیمیایی برای تعیین مقدار نسبت فلز فعال بر
جرم نمونهای که برای واکنش قابلدسترساست ،استفاده میشود.
درصد توزیع برابراست با نسبت مقدار فلز فعال در دسترس به کل
مقدار مولکول فعال ،ضرب در صد.
γ = (NS/NT)×100

4 3
R
Volume
R d
3 2  
3 6
Surface Area 4R
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چکیده
روش پرتو یونی متمرکز 1روشــی است که برای آمــادهسازی
نمونههای میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد استفاده قرار میگیرد.
محققان این روش را برای آمادهسازی نمونهها در حوزههای مختلف
نظیر نیمههادیها ،فلزات ،سرامیک ،پلیمر و زیستی مورد استفاده
قرار میدهند .در این مقاله ،سازوکار این روش ،اجزاء دستگاه و
عملکرد آن بررسی شده و همچنین روشهای آمادهسازی نمونه با
استفاده از  ،FIBمزایا و معایب هر روش مورد بحث قرار میگیرد .در
انتها کاربردهای این روش به صورت اجمالی ارائه میشود.

واژههای کلیدی
مکروسکوپ الکترونی عبوری،TEM ،
آماده سازی نمونه TEM

مقدمه
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روشهای مختلفی به منظور آمادهسازی نمونه برای تصویربرداری  TEMوجود دارد که معموال بر اساس نیاز ،روش مناسب
انتخاب شده و مورد استفاده قرار میگیرد .در یک دهه گذشته شاهد افزایش میزان استفاده از روش پرتو یونی متمرکز بودهایم؛
طی سالهای اخیر از این روش بهعنوان ابزاری به منظور آمادهسازی نمونه برای تصویربرداری  TEMاستفاده شدهاست.
علیرغم حجم باالی مقاالت به چاپ رسیده در این حوزه ،به نظر میرسد که این روش هنوز در مراحل آغازین خود قرار دارد،
بنابراین باید با تحقیقات بیشتر پتانسیلهای این روش مورد مطالعه قرار گیرد.
 FIBدستگاهی شبیه به میکروسکوپ الکترونی روبشی 2است ،در هر دو دستگاه ،تابش به سطح ،سازوکار اصلی کار است
به طوری که در  SEMاز الکترونهای ثانویه برای تولید تصویر استفاده شده و در  FIBاز یونهای ثانویه برای تصویربرداری
استفاده میشود .البته در برخی دستگاههای  FIBامکان تولید یون و الکترون فراهم است .از زمان کشف منبع یون فلزی مایع3
در سال  ،1957پرتو یونی متمرکز به سرعت رشد کرده است و به ابزاری جذاب برای لیتوگرافی ،حکاکی ،4رسوبگذاری و
ت چندین مرتبه توانی کمتر از الکترونها
دوپینگ تبدیل شدهاست .به این دلیل کهپراکندگی یونها در گسترهمگاالکترون ول 
است ،به نظر میرسید کهلیتوگرافی پرتو الکترونی بتواند شفافیتهای بهتری را ارائه کند .از میان منابع یونهای فلزی مایع،
معموالGa و همچنین در میان آلیاژها ،از آلیاژهایAu-Si-Be به دلیل طول عمر بلند و پایداری آنها بهعنوان پرتوهای یونی
متمرکز استفاده میشود.لیتوگرافی پرتو یونی متمرکز قابلیت تولید وسایل الکترونیکی با اندازه زیرمیکرونی را داراست.]1[.
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مروری بر سازوکار و عملکرد پرتو یونی متمرکز
اولین دستگاه  FIBتجاری بیش از بیست سال قبل ساخته شد.
این دستگاه از نظر ساختاری ،کامال شبیه به  SEMاست که
به جای تفنگ الکترونی ،از یک منبع (نظیر گالیم) برای تولید
یون استفاده میشود .برای تصویربرداری معموال از جریان کم و
برای کندوپاش (اسپاترینگ) و لیتوگرافی از جریان باال استفاده
میشود.]2[.
در این دستگاه منبع گالیم در تماس با سوزنی از جنس تنگستن
است .گالیم در اثر میدان الکتریکی باال (بیش از )V/Cm 108
به سمت تنگستن حرکت میکند .این یونها شتاب داده شده
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و به سمت ستون  FIBمیرود .استفاده از گالیم دو مزیت دارد:
( )1نقط ذوب بسیار پایینی دارد ،بنابراین در دمای اتاق بهصورت
مایع در خواهد آمد )2( .گالیم میتواند در ابعاد بسیار کوچک
متمرکز شود و قطری در حد کمتر از  10نانومتر ایجاد کند.
ولتاژ کار در این دستگاه  5تا  50کیلوالکترونولت است .امکان
کنترل قدرت لنزهای الکترومغناطیسی وجود دارد و همچنین
میتوان اندازه حفرهها (اپرچرها) را تنظیم کرد .دانسیته جریان
پرتو یونی میتواند از چند پیکومتر تا چندین نانومتر تغییر کند.
[.]1
یکی از تفاوتهای کاربردی  FIBبا  SEMدر آن است که
 FIBمیتواند پرتوهایی با دانسیته جریان باال تولید کند ،این

شکل ( )1نمای واقعی دستگاه  FIBرا نشان
میدهد( .الف) ساز و کار فرآیند و (ب) نمای
واقعی دستگاه را نشان میدهد.
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امر فرصت خوبی را برای برش زدن اجسام میکرومقیاس فراهم
میکند .براین اساس ،این دستگاه ابزار مناسبی برای آمادهسازی
نمونههای شفاف برای مطالعه  TEMاست.]3[.
ویژگیهایلیتوگرافی پرتو یونی متمرکز عبارتند از:
 تابش باال به رزیست (الیه مقاوم به تابش).
 حساسیت ،که دو مرتبه توانی از لیتوگرافی پرتو الکترونی
بیشتر است.
 پراکندگی قابل صرفنظر یونها در مقاومت.
 پراکندگی روبه عقب کم ،از زیرالیه.
با این حال لیتوگرافی پرتو یونی متمرکز دارای برخی نقاط
ضعف است ،مانند :عملکرد پایین و آسیب گسترده به زیرالیه.
بنابراین لیتوگرافی پرتو یونی متمرکز برای کاربردهایی مناسب
است که آسیب دیدن زیرالیه اهمیتینداشته باشد.
اچ کردن پرتو یونی متمرکز شامل اچ کردن اسپاترینگ فیزیکی6
و اچ کردن شیمیایی است .اچ کردناسپاترینگ فیزیکی ،مستقیم
و رو به جلو است و به این صورت انجام میشود که پرتوهای
یونی ،منطقه مد نظر را بمباران میکنند تا ماده را از نمونه
جدا کنند .ویژگیهای این روش ،سادگی ،قابلیت خودتنظیمی و
قابلیتکاربرد برای هر گونه ماده است .اچ کردن شیمیایی برپایه
واکنشهای شیمیایی بین سطح زیرالیه و مولکولهای گازی
جذب شده روی زیرالیه است .اچ کردن شیمیایی ویژگیهای
زیادی دارد :نرخ اچ کردن را افزایش میدهد ،عدم بازرسوبی و
آسیب حاصل از پسماند آن کم است.
از پرتو یونی متمرکز میتوان برای رسوبگذاری استفاده کرد.
مانند اچ کردن ،اینجا هم رسوبگذاریمستقیم و شیمیایی وجود
دارد .در رسوبگذاری مستقیم از یونهایی با انرژی کم استفاده
میشود در حالیکه رسوبگذاری شیمیایی ،برپایه واکنشهای
شیمیایی بین زیرالیه و مولکولهای جذب شدهاست.
لیتوگرافی پرتو یونی متمرکز امتیازات بسیاری برای ساخت و
پردازش نانوساختارهای مغناطیسی در مقایسه بالیتوگرافی پرتو
الکترونی دارد .یونها اساسا سنگینتر از الکترونها هستند ،بر
این اساس پرتو یونی متمرکز کمتر از میدان مغناطیسی اثر
میپذیرد .از ویژگیهای دیگر لیتوگرافی پرتو یونی متمرکز،
قابلیت آن برای رسیدن به اچ کردن مستقیم و یا رسوبگذاری
بااستفاده از مراحل الگوگذاری است .نانوساختارهای مغناطیسی
با استفاده از اچ کردن و رسوبگذاری پرتو یونی متمرکزساخته
شدهاند .بهعنوان نمونه ،یک سر نانومغناطیسی حلقهای شکل با
استفاده از اچ کردن پرتو یونی متمرکز ساخته میشود وفرآیند،
با رسوبگذاری پرتو یونی متمرکز تنگستن مغناطیسی به داخل
حفرههای اچ شده ،ادامه مییابد.
یک منبع یون فلزی مایع ،معموال شامل یک منتشرکننده
سوزنی با شعاع انتهایی  10µm-1 است که با یک فلز دارای
کشش سطحی باال و فشار بخار پایین در دمای ذوبش ،پوشش
داده شدهاست .به منتشرکننده تا دمای ذوبشگرما داده میشود
در حالیکه ولتاژ مثبتی روی آن نسبت به الکترود خروجی وارد
میشود .با ایجاد تعادل بین نیروهای الکتروستاتیکی و کشش
سطحی ،فلز مایع به شکل یک مخروط در میآید که نوک

مخروط مایع کام ً
ال کشیده و تیزاست و میدان الکتریکی موجب
بخار شدن یونها در میدان میشود .اینطور تصور میشود که
نوک مخروط ،شعاعی در حدود  5نانومتر دارد .معمولترین فلز
منبع استفاده شدهGa است.Au/Si و آلیاژهایAu/Si/Be به
دلیل کمتر بودن جرم یونهای تولید شده با استفاده از این مواد،
برای لیتوگرافی استفاده میشوند.
اولین ستون متمرکز کننده که از یک منبع یون فلز مایع
استفاده میکرد به وسیله سلیگر و همکاران ساخته شد .این
یکی از سادهترین ستونها است که شامل یک منبع یون ،یک
لنز الکتروستاتیکی تکی و یک منحرفکننده الکتروستاتیکی
است .بعد از این دستگاه ،ستونهای دیگری برای کابردهای
گوناگون تهیه شدهاند .آنها را به سادگی میتوان به دو دسته
تقسیم کرد:
 ستونهایی با ولتاژ شتابدهی کم (50kV>) و بدون
جداسازی جرمی.
این نوع ستونها برای کاربردهایی مثل تعمیر ماسک ،اصالح
میکرومدارها و میکروسکوپهای روبشی یونی که از منابع یونی
فلز مذاب ()Ga استفاده میکنند ،طراحی شدهاست.
 ستونهایی با ولتاژ شتابدهی باال (100kV )<به همراه
جداکننده جرمی.
این نوع ستونها برایکاربردهایی مثل کاشتن یون و لیتوگرافی
با منابع یون فلز مذاب آلیاژی ساخته شدهاست.
یونها از منبع یونی فلز مذاب ،خارج شده و در یک روزنه
با لنزهای متمرکزکننده ،همکانون میشوند .حاصلضرب
میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بهصورت یک فیلتر سرعت
عمل میکند و یونها را با دقت باال و بر اساس جرم جداسازی
میکند .فیلتر مذکورطوری تنظیم میشود که نمونههای یونی
مدنظر از روزنه میانی و بقیه یونها از ستون اپتیکی عبور کند.
سپس لنز شیئی ،پرتوهای دارای جرم مشخص را روی هدف،
متمرکز میکند .چندین منحرف کننده الکتروستاتیکی برای
تنظیم و تصحیح آستیگماتیسم دستگاه تعبیه شدهاند .این نوع
ستون دو لنزی سعی در داشتن عمقکانونی کمتری نسبت به
نوع یک لنزی دارد .چگالیهای جریان پرتو معموال به اندازه
یک ضریب ( )10در زمانی که جریان منبع بین نمونهها تقسیم
شده ،کوچکتر است .نمونههای متفاوت،به دلیل تغییراتی که در
انرژی توزیع شده بین نمونهها ایجاد میشود ،چگالیهای جریان
متفاوتی را هم تولیدمیکنند .همچنین نمونههای دوبار یونیزه
شده نسبتΔE/E مطلوبی دارند.
کاربردهای پرتو یونی شامل یک یا بیشتر از سه جنبه اساسی از
برهمکنش بین یون و ماده میشود .اثرمدنظر پرتو یونی با یکی
از سه روش ذیل بهدست میآید:
 .1حضور یون وارد شده به جامد مثلکاشت یون.
 .2برخورد نیمه االستیک ،بین یونهای پرانرژی و اتمهای
ماده مخاطب به طوریکه انتقال تکانه منجر به جابجایی اتمها
میشود مثل اسپاترینگ فیزیکی یا آسیب تشعشعی.
 .3پراکندگی غیراالستیک یونها با الکترونهایی در مخاطب
که منجر به تغییرات شیمیایی میشوند مثل تابش به رزیست یا
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رسوبگذاری با تحریک یونی.
یونهای برخوردی همیشه در اثر برخورد ،انرژی از دست
میدهند و به طور ناگهانی به آرامش میرسند .سهم نسبی
این آثار بستگی به نمونههای یونی ،انرژی ،در برخی موارد نرخ
رسیدن (چگالی جریان) و خواص ماده مخاطب دارد .این آثار به
دلیل استفاده وسیع کاشت یون برای ساخت مدارهای مجتمع
به گستردگی مطالعه شدهاند؛ بنابر این دادههای جدولبندی
شده گستره کارکرد یونها و کدهای شبیهسازی برای کار با
یونها در جامدات به صورت آماده وجود دارد.
تعدادی آثار ثانویه در نتیجه تراکنش بین یون-جامد اتفاق
میافتد .در حقیقت ،بسیاری از روشهای پرتو الکترونی با این
آثار ثانویه حاصل میشوند .وقتی یک یون پر انرژی ،انرژی خود
را در ماده از دست میدهد ،برخوردها ،انتشار الکترونهای
ثانویه ،یونهای ثانویه ،فوتونها و اتمهای کنده شده را موجب
میشوند.الکترونهای ثانویه برای ایجاد تصویر در میکروسکوپ
یونی و یونهای ثانویه در طیفسنجی جرمی یون ثانویه7
استفاده میشوند .دوباره میزان و نسبت تولید این نمونههای
ثانویه بستگی به پرتو یونی اولیهو جنس ماده مخاطب دارد.
پدیده باال در همه بمبارانهای یونی جامدات معمول است.
فناوری پرتو یونی متمرکز کاربردهای جدیدی در صنعت
نیمههادی بهدست آورده است .برای مثال یک پرتو به خوبی
متمرکز شده ،میتواندالگوهای دلخواه را روی هدف ایجاد کند؛
بنابر این فرآیندهای بدون ماسک کاشت یون ،جای فرآیندهای
لیتوگرافی را میگیرند .همه کاربردهای پرتو یونی متمرکز معموال
از فرآیند بدون ماسک یا قابلیت شفافیتباال بهرهمند میشوند.
کاربردهای نشان داده شده را میتوان با توجه به فرآیند فیزیکی
استفاده شدهبه شش گروه تقسیم کرد .این کاربردها عبارتند از:
 -1کاشت
 -2ماشین کاری
 -3شیمی سطح (اچ کردن والیهنشانی)
 -4لیتوگرافی
 -5میکروسکوپی
 -6آنالیز موا د [.]4
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خواهد شد .در واقع پیش از اعمال  FIBباید یک آمادهسازی
اولیه روی نمونه انجام شده تا ضخامت آن کمتر شود .بعد از
+
آمادهسازی اولیه ،با استفاده از جریان ،پرتوی  ،Gaفرآیند
کندوپاش روی نمونه انجام میشود .کندوپاش تا جایی ادامه
مییابد که ضخامت بخش مورد نظر به  100نانومتر یا کمتر
برسد .مساحت بخش نازک شده معموال  5در  20میکرون است.
روش برداشت8


در این روش نیاز به آمادهسازی اولیه نیست ،تنها الزم است که
نمونه در ابعادی باشد که درون دستگاه  FIBجا شود .مواد عایق
باید از قبل ،بهوسیله کربن یا کروم پوششدهی شوند تا مانع از
باردار شدن سطح شوند .در این روش ،با پرتو یونی بخش مورد
نظر الیهبرداری و نازککاری میشود .اگر نیاز به تصویربرداری با
قدرت تفکیک باال است باید در مرحله آخر ،نازککاری نمونه 1
تا  2درجه نسبت به محور عمود بر سطح کج شود تا نازکسازی
به نحوی پایان یابد که امکان تصویربرداری با قدرت تفکیک باال
فراهم شود .در پایان کار با میکروسکوپ نوری ،بخش مورد نظر
مورد بازرسی قرار میگیرد .آمادهسازی با روش برداشت تقریبا
سه ساعت زمان نیاز دارد ،البته درصورت استفاده از جریانهایی
با قدرت چند ده نانوآمپر میتوان سرعت را افزایش داد.
مزیت این دو روش ،سرعت آنها است که میتواند در زمانی بسیار
کم ،نمونهای مناسب برای میکروسکوپ الکترونی آماده کند .اما
هر دوی این روشها منجر به خطاهایی میشوند .روش اول
نیاز به آمادهسازی قبلی نیز دارد اما روش دوم (روش برداشت)
بینیاز از آمادهسازی قبلی است .قدرت مانور برای خم کردن
نمونه در روش برداشت ،محدودیت کمتری نسبت به روش برش
مقطعی دارد.

آسیب  FIBبه نمونهها
در طول فرآیند آمادهسازی برای تصویربرداری ،ممکن است
 FIBبه نمونه آسیب برساند .یکی از این آسیبها ،تاثیر یونهای
اعمالی و ترکیب شیمیایی نمونه است .بر این اساس در حین
آنالیز شیمیایی نمونه ،باید این احتمال را مد نظر داشت که
ترکیب شیمیایی نمونه به صورت منطقهای توسط یونها تغییر
کرده باشد .بحثهای مختلفی درباره این احتمال تغییر انجام
شده و مقاالت متعددی نیز به چاپ رسیده است .در یکی از این
مقاالت عنوان شدهاست که تابش  1000پیکوآمپر یون گالیم
با  25الکترون ولت میتواند  20نانومتر از ترکیب آمورف را
دستخوش تغییر کند.

صنعت میکروالکترونیک در حال توسعه دستگاههای  FIBاست،
از آنجایی که پرتو مورد استفاده در این دستگاه بسیار کوچک
است؛ بنابراین  FIBابزار مناسبی برای آمادهسازی نمونههای
 TEMو  SEMشدهاست FIB .کاربردهای مختلفی در
آمادهسازی نمونههای  TEMدارد که در ذیل به آنها پرداخته
میشود:

پیشرفتهای انجام شده در دستگاه FIB

 روش برش مقطعی
در این روش با استفاده از  FIBبرش مقطعی در نمونه ایجاد
میشود ،قسمت بریده شده کمتر از  3میلیمتر طول دارد هر
قدر این بخش نازکتر باشد زمان  FIBمورد نیاز آن نیز کمتر

بزرگترین تولیدکنندگان دستگاههای  FIBدر دنیا به ترتیب
حروف الفبا اف ای آی ،اف ایی آی ،فیلیپس ،نانوفب ،میکریون،
سیکو ،مترون ،جیول ،هیتاچی و چلومبرگر 9هستند .اخیرا این
شرکتها به دنبال استفاده از منابع یون فلزی مایع به جای

گالیم هستند .با نصب این دستگاه میتوان در حین آمادهسازی،
تصویربرداری مستقیم هم انجام داد .طی چند سال گذشته
نگهدارنده (هولدر) مخصوص  TEM/FIBنیز به بازار عرضه
شدهاست .میکروسکوپهای نوری ویژهای با بزرگنماییهای باال
برای آمادهسازی به روش برداشت به بازار عرضه شدهاست .اخیرا
دستگاههایی که دارای دو پرتو هستند ساخته شدهاست که هم
پرتو الکترونی و هم یونی دارد .با پرتو یونی کندوپاش انجام شده
و با پرتو الکترونی تصویربرداری انجام میشود.

نتیجهگیری
دستگاه  FIBتقریبا  30تا  80درصد یک میکروسکوپ
 TEMهزینه دارد که چنین رقم گزافی برای آمادهسازی
با شرایط ویژه هزینه میشود .با توسعه  FIBصنعت
میکروالکترونیک رشد فزایندهای کرده است و میتواند
وارد صنایع رایج شود .روش آمادهسازی نمونه با  FIBبرای
تصویربرداری با  TEMهنوز در مراحل اولیه رشد خود است.
با این حال ،این ابزار شرایطی را فراهم کرده است که میتوان
کارهای دشوار یا غیرممکن دیروز را امروز به راحتی انجام
داد .آنچه مهم است دانستن مزایا و چالشهای استفاده از این
روش و تالش برای حل مشکالت موجود در مسیر استفاده از
این دستگاه است.
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پینوشت
)1. Electrostatic Force Microscopy (EFM
)2. Focused ion beam (FIB
)3. scanning electron microscope (SEM
)4. liquid metal ion source (LMIS
5. Etching
6. Doping
7. Sputtring
)8. Secondary ion mass spectrometry (SIMS
9. Lift out
 Schlumberger FEIو 10. Philips, Hitachi, JEOL, Metron/Seiko, Micrion, NANOFAB FAI,
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در علوم مهندسی ،موضوع آنالیز و شناسایی مواد از اهمیت کلیدی برخوردار است .روشهای آنالیز و شناسایی مواد از نظر
تحقیق و توسعه و همچنین از نظر کنترل کیفیت ،مورد توجه هستند .بهمنظور دستیابی به بهترین نتیجه در آنالیز و شناسایی
مواد ،به روشها و دستگاههایی نیاز است که یکی از مهمترین این تجهیزات میکروسکوپ الکترونی روبشی 1است .با توجه به
کاربرد روزافزون و مقرون به صرفه بودن میکروسکوپ الکترونی روبشی ،باید اشاره کرد که دامنه بزرگنمایی این میکروسکوپها
چیزی در حدود  5تا  1000000برابر امکانپذیر شدهاست.
استفاده صحیح از میکروسکوپ الکترونی روبشی و رسیدن به نتیجه مورد قبول نیازمند نمونههایی با شرایط مناسب است،
بنابراین نمونه قبل از بررسی توسط دستگاه فوق ،نیاز به آمادهسازی دارد که بسته به جنس ،سختی ،اندازه ،کیفیت سطح
و غیره ،نحوه آمادهسازی ،متغیر خواهد بود .قبل از شروع به آمادهسازی نمونه ،باید مشخص کنیم که چه اطالعاتی از نمونه
را الزم داریم .بهعنوان مثال ،آمادهسازی نمونهای که تنها به اطالعات توپوگرافی سطح آن نیاز داریم با نمونهای که اطالعات
مربوط به ترکیب شیمیایی آن را میخواهیم ممکن است متفاوت و یا یکسان باشد .بهمنظور انتخاب بهترین روش آمادهسازی
نمونه ،توجه به اندازه ،حالت ،مقدار و رسانایی نمونه بسیار حایز اهمیت است.
مقاله حاضر تالشی است برای ضرورت آشنایی هر چه بیشتر با نحوه آمادهسازی نمونههای مختلف مورد استفاده در دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی ،بهمنظور رسیدن به نتیجه مطلوب ،برای محققان ،پژوهشگران و صنعتگران را نشان میدهد.

مقدمه
میکروسکوپ الکترونی روبشی یکی از بهترین روشهای آنالیزی است که امروزه در حوزههای مختلف کاربردهای فراوانی
دارد .این میکروسکوپ ،امکان بررسی و آنالیز شیمیایی ،ترکیب ،سطح و ریزساختار داخلی را در ابعاد میکرونی و نانومتری
فراهم آورده است .بررسیها با این میکروسکوپ در کل به دو گروه میکروسکوپی و اسپکتروسکوپی تقسیم میشود که مورد
اول برای بررسی فازها  ،ذرات  ،مورفولوژی و غیره است و حالت دوم برای بررسیهای شیمیایی الیههای بیرونی همچون
سطح به کار برده میشود .این میکروسکوپ امروزه برای بررسی نمونههای زیستی نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ برای مثال
در خصوص گیاهان ،امکان بررسی نمونهها به مدت  15دقیقه در ولتاژ کمتر از  1کیلوولت بدون پوشش وجود دارد چرا که
در زمانهای طوالنیتر در خالء ساختار این نمونهها از بین میرود[.]1
میکروسکوپ الکترونی با میکروسکوپ نوری قابل مقایسه است .با این تفاوت که در میکروسکوپ الکترونی به جای
استفاده از پرتو نور ،از بیم الکترونی برای مشاهده نمونه استفاده میشود .در ميكروسكوپ نوري شايد بتوان با تغيير انحناي
(تقعر و تحدب) سطح عدسيها و تعداد آنها بزرگنمایي تصاوير را زياد كرد اما به علّت بلند بودن طول موج نور (حدود
 5000انگستروم) عم ً
ال تصاوير در بزرگنمایيهاي باالي  2000وضوح خود را از دست ميدهند .در حالیکه در میکروسکوپ
الکترونی ،از الکترونهایی با طول موج  0/05انگستروم استفاده میشود که این امر سبب افزایش  10000برابری قدرت
تفکیک ،نسبت به میکروسکوپ نوری میشود .اما استفاده از اشعه الكتروني محدوديتهاي خاصي نيز ايجاد ميكند؛ از جمله
اينكه شعاع الكترون تك طول موج است و تصاوير حاصل سياه و سفيد بوده و رنگي نيستند[.]1
همه دستگاههای  SEMدارای یک تفنگ الکترونی در باالی
ستون خود هستند که برای پدید آوردن باریکه الکترونی به کار
میرود .همچنین یک ستون الکترونی برای همگرا کردن باریکه
الکترونی و پدید آوردن تغییرات الزم در شرایط کاری آن نیز
وجود دارد .در شکل ( )1نمای کلی از میکروسکوپ الکترونی
روبشی نشان داده شدهاست[.]1
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نمونه است که بسته به جنس ،سختی ،اندازه ،کیفیت سطح
و مانند آنها متغیر است .نمونهها باید به شکل جامد یا مایعی
که فشار بخار کمی دارد ( ،)<10-3باشند .روشهای پولیش و
اچ متالوگرافی استاندارد ،برای مواد هادی کافی هستند .مواد
غیرهادی معموالً با الیه نازکی از کربن ،طال و یا آلیاژ طال
پوشش داده میشوند .پودرها باید روی یک فیلم هادی مانند
آلومینیوم پخش شده و کام ً
ال خشک شوند .نمونهها باید عاری از
مایعات با فشار بخار باال نظیر آب ،محلولهای پاککننده آلی و
روغنی باقیمانده باشند[.]1
در این مقاله سعی بر این است مطالبی کلی ولی مفید بهمنظور
آمادهسازی نمونههای معمول مورد استفاده در دستگاه SEM
ارائه گردد ولی قابل ذکر است که با توجه به تنوع زیاد نمونهها
همه مواد را شامل نمیشود .امید است مطالب ارائه شده
راهگشایی برای رفع بخشی هرچند ناچیز از سواالت و مشکالت
عالقهمندان به این مقوله باشد.

لزوم آمادهسازی نمونه

(شرایط نمونهها برای تصویربرداری در دستگاه )SEM

برهمکنش باریکه الکترونی با نمونه در یک محفظه خالء انجام
میشود .به کمک آشکارسازهای مناسب ،میتوان نسبت به
تشکیل تصویر از نقاط گوناگون سطح روبش شده نمونه و یا
تهیه طیف عنصرهای موجود در آن اقدام نمود.
قبل از تصویربرداری نمونه توسط دستگاه نیاز به آمادهسازی
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شکل  :1نمای کلی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (.)SEM

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی به همراه دستگاه آنالیز
شیمیایی 2یکی از تجهیزات بزرگ علمی است که میتوان توسط
آنها اطالعاتی شامل تصاویر توپوگرافی در بزرگنماییهای باال
و همچنین اطالعات شیمیایی از نمونههای متفاوت بهدست
آورد .دستگاههای فوق بهصورت معمول در خالء باال و در محیط
کامال خشک برای حصول باریکه الکترونی با انرژی باال برای
تصویربرداری و آنالیز شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.
نمونههایی که داخل دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی قرار
میگیرند باید کامال خشک ،عاری از هرگونه خواص مغناطیسی،
دارای رسانایی باال و در ابعاد مناسب باشند تا هم به نتیجه
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موردنظر دست یافت و هم دستگاه را از هرگونه آسیبی حفظ
کرد[.]2
همانطورکه میدانیم علیرغم شرایط ذکر شده ،انواع مختلفی
از نمونهها وجود دارند که شرایط فوق را دارا نیستند .برای مثال
بیشتر نمونههایی که استفاده میشوند یا کامال خشک نبوده،
نارسانا و دارای مقادیر کمی از مایعات هستند .به همین دلیل،
یکسری آمادهسازی روی نمونههایی که دارای شرایط مناسب
برای قرارگیری در دستگاه  SEMنیستند ،انجام میگیرد که
با توجه به مطالب ذکر شده از اهمیت خاصی برخوردار است.
از طرف دیگر ،دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی دارای
کاربردهای مختلفی از جمله ارائه اطالعاتی درباره توپوگرافی
سطح ،مورفولوژی ذرات ،ترکیب شیمیایی مواد ،بلورشناسی و
غیره است و نکته مهم در این مورد ،ارتباط تنگاتنگ بین نحوه
آمادهسازی نمونه و نوع اطالعاتی که از نمونه مورد نیاز است،
وجود دارد به این معنی که با توجه به اطالعاتی که از نمونه مورد
نیاز است ممکن است روش آمادهسازی نمونه کام ً
ال متفاوت
باشد[ .]2با توجه به مطالب ذکر شده در باال ،پیش از قرار دادن
نمونهها در دستگاه  SEMباید به سه نکته اساسی در مورد
نمونهها توجه نماییم:
 .1 داشتن اطالعات دقیق راجع به شرایط نمونه شامل شکل،
اندازه و حالت نمونه (جامد یا مایع) ،چگونگی خواص مغناطیسی
نمونه و مهمتر از همه رسانا ،نیمهرسانا و یا نارسانا بودن نمونه.
 .2 با توجه به شرایط نمونه ،چه نوع اطالعاتی از نمونه را نیاز
داریم .الزم به ذکر است که ممکن است با بررسی شرایط نمونه
به این نتیجه برسیم که برخی از کاربردهای دستگاه  SEMقابل
اعمال روی نمونه نیست ولی با تغییر روش آمادهسازی نمونه
بتوان از کاربردهای مذکور استفاده نمود.
 .3 با داشتن اطالعات کافی راجع به شرایط نمونه و نوع
اطالعاتی که از نمونه میخواهیم ،روش صحیح آمادهسازی
نمونه را مشخص کنیم.
با در نظر گرفتن سه اصل اساسی فوق ،دستیابی به نتیجه
مطلوب و با کیفیت باال در مورد نمونهها و حصول اطمینان از
سالمت دستگاه و اپراتور میسر خواهد گردید.

مراحل عمومی آمادهسازی
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همانطور که ذکر شد ،یکی از مهمترین مسائل در استفاده
از دستگاه  ،SEMآمادهسازی نمونهها است بهطوری که
بهرهگیری از روشهای نامناسب آمادهسازی نمونه ،میتواند
نتایج را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد .نمونههای
این میکروسکوپ باید اندازه مناسبی داشته ،در شرایط خالء
پایدار بوده و هادی جریان الکتریکی باشند .بیشتر فلزات این
خواص را دارا هستند و در خصوص سرامیکها و پالستیکها ،با
اعمال پوشش هادی عمدتاً مشکالت برای بررسی رفع میشود.
بهصورت کلی ،آمادهسازی نمونههای میکروسکوپ الکترونی
روبشی به ترتیب زیر هستند:
 .1 نمونهبرداری مناسب
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 .2 آمادهسازی خاص نمونههای مختلف بر حسب اندازه ،شکل
و جنس نمونه
 .3 تمیز و خشک کردن نمونه
 .4 چسباندن نمونهها روی جانمونهای3
 .5 پوششدهی نمونه در صورت نیاز
 .6 ایجاد اتصال الکتریکی 4بین نمونه و جانمونهای
الزم به ذکر است که هر یک از مراحل فوق با تغییر نوع نمونه
قابل تغییر و یا حذف است که در بررسی نمونههای مختلف به
جزییات آن پرداخته میشود.

تقسیمبندی مواد و روشهای آمادهسازی آنها
بهطور کلی ،گستره وسیعی از مواد در اطراف ما وجود دارد.
مواد در علوم مختلف ،بر حسب نیاز ،به صورتهای مختلفی
تقسیمبندی میشوند .بهعنوان مثال مواد را میتوان به شکل
کلی به مواد فلزی و غیرفلزی و یا مواد آلی و غیرآلی تقسیم
نمود .با پیشرفت تکنولوژی یک گروه کام ً
ال مجزا با عنوان مواد
پیشرفته ،شامل نانو مواد ،کامپوزیتها ،الیههای نازک و غیره به
دستهبندیهای فوق اضافه گردیده است .با توجه به دستهبندی
که برای مواد در نظر گرفته میشود ،هر کدام از مواد میتواند در
یک و یا چند دستهبندی قرار گیرد[.]2
در مورد نحوه آمادهسازی نمونهها برای دستگاه  SEMهم
میتوان دستهبندی مواد را براساس شرایط نمونهها و نحوه
آمادهسازی آنها به شش گروه عمده به شرح زیر تقسیم نمود:
 .1 مواد فلزی و آلیاژهای فلزی
 .2 سرامیکها ،مواد معدنی و انواع خاکها
 .3 پودرها
 .4 پلیمرها و موادی که دارای فشار بخار پایینی هستند
 .5 مواد زیستی و باکتریها
 .6 پوششها
در ادامــه ،به روش کلی چگونگــی آمادهســازی هر کـــدام از
دستهبندیهای فوق بهصورت مجزا پرداخته میشود.
 مواد فلزی و آلیاژهای فلزی

به دستهای از مواد اطالق میشود که یا فلز بوده و یا ترکیب
قابل توجهی از آنها فلز است مانند سنگهای معدنی فلزی،
نانوسیمها ،کابل ،صفحات فلزی ،کامپوزیتهای فلزی و غیره.
عدد اتمی عناصر فلزی  92-4=Zاست .مواد فلزی مواد رسانا
(هادی الکتریسیته) ،هادی خوب گرما مانند نقره و هادی کم
گرما مانند نیکروم است .این دسته از مواد به لحاظ شیمیایی
کام ً
ال پایدار بوده و به آسیبهای ناشی از برخورد بیم به نمونه
مقاوم هستند[.]2
مراحل آمادهسازی نمونههای فلزی و ترکیبات آنها به شرح
زیر است:
 .1 برش نمونه بر حسب جنس و سایز نمونه
 .2 سنگزنی نمونه
 .3 مانت کردن نمونه در صورت نیاز

 .4 سنبادهزنی نمونه
 .5 تمیزکاری نمونه
 .6 اچ کردن نمونه در صورت نیاز
 .7 تمیزکاری پس از اچ نمونه
 .8 خشک کردن نمونه
 .9 پوششدهی نمونه در صورت مانت شدن و یا داشتن ترکیب
غیررسانا
نکته1

در صورت اچ کردن نمونه بهمنظور بررسی توسط میکروسکوپ
الکترونی روبشی ،باید توجه داشت که حتماً باید میزان اچ ،کمی
بیشتر از میزان مورد نیاز برای مشاهده نمونه در میکروسکوپهای
نوری باشد و بهتر است نمونهها قبل از انجام پوششدهی در
مورد نمونههایی که مانت شدهاند و یا دارای ترکیب نیمهرسانا و
غیررسانا هستند ،نمونهها اول توسط میکروسکوپ نوری بررسی
شود تا از اچ شدن دقیق نمونه مطمئن شویم.
نکته2

در بعضی فلزات مانند منیزیم و آلومینیوم که دارای سطح ویژه
باالیی هستند و نمونه در تماس با محیط به سرعت اکسید
میشود ،بهتر است نمونهها طبق توضیحاتی که در بخش
پوششدهی به آنها اشاره شده است ،پوشش داده شوند.
نکته3

در مورد نمونههای شکست ،نیازی به مراحل ذکر شده در باال
نیست و نمونه پس از شکست و تمیزکاری توسط دستگاه
بررسی میشود.
نکته4
معموالً نوع اچ مورد نیاز برای نمونههای فلزی ،اچ شیمیایی است
که توسط محلول اچ انجام میگیرد.
نکته5

برای تمامی کاربردها و اطالعاتی که از نمونه انتظار داریم
شامل تصاویر توپوگرافی ،تصاویر الکترونهای برگشتی ،5آنالیز
شیمیایی ،الین اسکن 6و دات مپینگ 7آمادهسازی نمونهها
معموالً بهصورت یکسان انجام میگیرد.

مواد سرامیکی از عناصری با عدد اتمی 1تا Z=20تشکیل
شدهاند و شامل طیف وسیعی از مواد مانند سرامیکها ،شیشه،
نیمههادیها ،مواد معدنی ،سنگها ،کانیها ،انواع بتن ،خاکها
و رسها ،سیمان و غیره است .این مواد بسیار ترد و سخت ،با
استحکام بسیار باال و دارای درصد باالیی تخلخل بوده که در
برابر برخورد با بیم الکترونی بسیار مقاوم هستند[.]2
مراحل آمادهسازی این گروه از نمونهها شامل مراحل زیر است:

نکته1

اچ کردن نمونههای سرامیکی کار بسیار مشکلی است و معموالً
بر حسب جنس نمونه ،بر اساس سعی و خطا از روشهای
مختلف اچ کردن استفاده میشود ولی عمومیترین روش اچ
کردن نمونههای سرامیکی ،روش اچ حرارتی است.
نکته2

چون نمونههای سرامیکی معموالً دارای درصد زیادی تخلخل
هستند ،پیشنهاد میشود نمونه تا حد ممکن کوچک بریده شود
تا هنگام خالء شدن محفظه دستگاه ،مشکلی پیش نیاید.
نکته3
معموالً به علت درصد باالی تخلخل در نمونههای سرامیکی،
بهتر است نمونهها در آون و یا اتوکالو ،در دمای باالتر از 50
درجه خشک شوند.
نکته4

در برخی از نمونههای سرامیکی برای تهیه سطح مقطع شکست
از نیتروژن مایع استفاده میشود که به علت استحکام باالی
نمونههای سرامیکی ،پس از خارج کردن نمونه از نیتروژن مایع،
نمونه توسط یک ضربه کوچک شکسته میشود.
 پودرها

پودرها جزء دستهای از مواد هستند که بررسی آنها توسط
میکروسکوپ الکترونی روبشی ،کار نسبتا مشکلی است چون
پودرها به شدت آگلومره شده و به سختی روی سطح پراکنده
میشوند .این امر سبب میشود که هم الیه پوشش ایجاد شده
روی آنها ناهمگن بوده و امکان وقوع پدیده رسانایی الکتریکی
در آنها وجود داشته باشد و هم امکان جدا شدن ذرات پودر
از نمونه آماده شده در حین انجام کار در محفظه خالء و آلوده
شدن ستون و به دنبال آن پایین آمدن کیفیت تصاویر بهدست
آمده وجود دارد .برای همین منظور آمادهسازی مواد پودری
از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید تنها یک الیه از پودر
روی جانمونهای قرار گیرد .از طرف دیگر امکان ناهمگن بودن
پودرها در دانهبندی بسیار باال وجود دارد و نمونهبرداری باید
به گونهای انجام شود که نماینده تمام نمونه باشد[ .]7مراحل
عمومی آمادهسازی انواع پودرها براساس سایز آنها به دو دسته
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 سرامیکها ،مواد معدنی و انواع خاکها

 .1 برش نمونه بر حسب جنس و سایز نمونه
 .2 سنگزنی نمونه
 .3 مانت کردن نمونه در صورت نیاز
 .4 سنبادهزنی نمونه
 .5 تمیزکاری نمونه
 .6 اچ کردن نمونه در صورت نیاز
 .7 تمیزکاری پس از اچ نمونه
 .8 خشک کردن نمونه
 .9 پوششدهی نمونه
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تقسیمبندی میشوند:
 .1پودرهایی با اندازه دانههای کمتر از یک میکرون ()>1μm

 .1 ابتدا کل پودر توسط اسپاتول هم زده میشود.
 .2 سپس مقدار ناچیزی از نمونه موردنظر به یک محلول مانند
اتانول ،ایزوپروپانول و یا استون اضافه میشود بهگونهای که تنها
محلول از حالت شفاف خارج شده و به شکل مات درآید.
 .3 ظرف حاوی محلول مات ،به مدت حداقل  10دقیقه ،داخل
آلتراسونیک قرار میگیرد.
 .4 بعد از اتمام آلتراسونیک ،یک یا دو قطره از نمونه توسط
قطره چکان و یا پیپت روی یک الم در ابعاد 1cm×1cm
چکانده میشود.
 .5 بعد از خشک شدن کامل نمونه ،الم حاوی نمونه روی
جانمونهای قرار میگیرد.
 .6 در صورت نیاز (نارسانا یا نیمهرسانا بودن نمونه) پوششدهی
روی نمونه انجام میگیرد.
نکته1

باید توجه داشت که محلول استفاده شده تاثیری روی نمونه از
لحاظ ساختار و ترکیب شیمیایی نداشته باشد.
 .2پودرهایی با اندازه دانههای بیشتر از یک میکرون ()<1μm

 .1 ابتدا کل پودر توسط اسپاتول همزده میشود.
 .2 سپس مقداری از پودر روی یک کاغذ تمیز نرم ریخته
میشود.
 .3 ذرات درشت از نمونه جدا شده و ذرات ریزتر روی چسب
کربنی واقع در جانمونهای پاشیده میشود.
 .4 جانمونهای کام ً
ال تکانده میشود و در معرض دمش ناچیزی
از هوا قرار میگیرد تا ذراتی که به چسب کربن نچسبیدهاند جدا
شده و مشکلی برای خالء دستگاه ایجاد نکنند.
 .5 در صورت نیاز (نارسانا یا نیمهرسانا بودن نمونه) پوششدهی
روی نمونه انجام میگیرد.
نکته1

در مورد پودرهای بیولوژیکی و آلی ،چون این دسته از مواد دارای
درصد قابل توجهی آب هستند حتما باید قبل از قرار گرفتن در
محفظه دستگاه ،کامال خشک و عاری از هرگونه رطوبت شوند.
نکته2

www.nanolab.ir

28

برای چسباندن نمونه پودری به استاپ ،چسبهای مختلفی
وجود دارد .چسب باید با پودر چسبندگی خوبی داشته و به
اندازه کافی صاف باشد و همچنین الکترونهای ثانویه و برگشتی
کمی تولید کند.
نکته3

وقتی اندازه ذرات چند ده میکرومتر یا بیشتر باشد ،چسب کربن
را روی استاپ چسبانده و پودر را روی آن میپاشیم .دقت داشته
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باشید که چسب نقره برای این کار مناسب نیست؛ زیرا اندازه
ذرات نقره بزرگ بوده و همچنین الکترون ثانویه زیادی تولید
میکند(شکل .)2

شکل  :2مراحل آمادهسازی نمونه پودر[.]7

 پلیمرها و موادی که دارای فشار بخار پایینی هستند

پلیمرها جزء دستهای از مواد هستند که 99درصد ترکیب
شیمیایی آنها را عناصر سبک ( 1تا  )Z=20شامل هیدروژن،
کربن ،نیتروژن و اکسیژن بهعنوان عناصر اصلی و عناصر سدیم،
منیزیم ،سیلیسیوم ،فسفر ،گوگرد ،کلر ،پتاسیم و کلسیم
بهعنوان عناصر فرعی و 1درصد باقیمانده آنها را عناصری با
عدد اتمی  24تا Z =30شامل کروم ،کبالت ،مس ،آهن ،منگنز و
روی تشکیل میدهند که این عناصر به شکل ساختار زنجیرهای
در کنار یکدیگر قرار میگیرند[.]2
این گروه شامل گستره وسیعی از مواد از جمله چوب ،کاغذ،
چرم ،پشم و غیره بهعنوان پلیمرهای طبیعی و از طرف دیگر
انواع پالستیکها ،رزینها ،فیلترها و رنگ بهعنوان پلیمرهای
صنعتی هستند .بعضی از انواع آنها شامل پلیمرهای طبیعی،
ممکن است حاوی مقادیر کمی آب در ترکیب خود باشند که
آمادهسازی آنها مشابه مواد زیستی خواهد بود ولی تعدادی
از آنها مانند بسیاری از پلیمرهای صنعتی ،موادی مقاوم و
دارای استحکام باالیی هستند که در مورد آنها میتوان به شیوه
آمادهسازی فلزات و سرامیکها عمل نمود[.]2
نکته مشترک در مورد بیشتر پلیمرها این است که نارسانا بوده و
حتماً نیاز به پوششدهی دارند و از طرف دیگر به علت دارا بودن
ساختار زنجیرهای با استحکام پایین ،با قرار گرفتن در معرض
پرتو الکترونی ،ممکن است زنجیرهها گسسته شده و مانع از
نتیجهگیری مطلوب و همچنین باعث آلودگی دستگاه SEM
شوند .در این مورد میتوان از دستگاه میکروسکوپ الکترونی نشر
میدان 8استفاده نمود یا اینکه شرایط کاری دستگاه را با توجه
به نمونه ،در ولتاژ و یا جریان پایین قرار داد .مراحل آمادهسازی
نمونههای پلیمری و ترکیبات آنها به شرح زیر است:
 .1 برش نمونه بر حسب جنس و سایز نمونه در صورت نیاز
 .2 مانت کردن نمونه در صورت نیاز
 .3 سنبادهزنی نمونه در صورت نیاز
 .4 تمیزکاری نمونه
 .5 خشک کردن نمونه
 .6 پوششدهی نمونه

نکته1
مشکلی که در مورد نمونههای پلیمری با آن مواجه میشویم،
نحوه قرار گرفتن آنها روی جانمونهای است؛ چرا که بسیاری از
پلیمرها مثل بعضی از انواع پلیمرها روی چسب کربن دوطرفه
نمیچسبند و ممکن است بعد از قرار گرفتن در دستگاه ،در
خالء باال ،به کلی از روی جانمونهای جدا شوند .در تحقیقات
جدید برای حل این مشکل راه حل جالبی در نظر گرفته
شدهاست .بدین صورت که نمونه (در ابعاد  )1cm×1cmرا بین
دو واشر از جنس کروم یا فلز دیگری قرار میدهند .به این روش
اصطالحاً روش ساندویچی گفته میشود .برای اطمینان از ثابت
ماندن نمونه ،آن را با استفاده از چسب کربن دوطرفه به دو واشر
میچسبانند ،سپس ترکیب فوق را روی نمونه قرار میدهند .با
این روش میتوان تمامی اطالعات مربوط به سطح نمونه و هم
سطح مقطع نمونه شامل توپوگرافی و آنالیز شیمیایی را بهدست
آورد[.]4
 مواد زیستی و باکتریها

 پوششها

پوششها و الیههای نازک ،جزء رایجترین نمونههایی هستند
که برای بررسی آنها از دستگاه  SEMاستفاده میشود .منظور
از پوشش ،قرار گرفتن یک یا چند الیه با ضخامت معین است
که بهمنظور ایجاد خواص و یا حفاظت مکانیکی ،شیمیایی یا
فیزیکی روی سطح یک نمونه با جنس متفاوت قرار میگیرد .با
توجه به وجود تنوع وسیعی از مواد ،پوششها هم دارای انواع
گوناگونی هستند .بهطورکلی ،پوششها نیز به سه دسته کلی
پوششهای فلزی ،سرامیکی و پلیمری تقسیم میشوند .معموالً
اطالعاتی که از پوششها مورد نیاز است شامل مورفولوژی و
ساختار ،چسبندگی روی زیرالیه ،ترکیب شیمیایی و ضخامت
آنهاست.
نکته بسیار مهم در مورد پوششها این است که برای بررسی
تعدادی از اطالعات مانند مورفولوژی و ساختار ،از سطح پوشش
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بهطور کلی به دستهای از مواد اطالق میشود که معموالً زنده
بوده و ترکیبی از عناصر سبک با عدد اتمی بین  1تا 20هستند
که ممکن است در ترکیب آنها درصد ناچیزی از عناصر کمیاب
هم دیده شود .معموالً مواد زیستی ،موادی هستند که درصد
قابل توجهی از ترکیب آنها را آب تشکیل میدهد .موادی مانند
پروتئینها ،چربیها ،کربوهیدراتها ،باکتریها ،میکروبها
وسلولها و بافتهای زنده گیاهان و جانوران جزء دستهبندی
مواد زیستی قرار میگیرند .این دسته از مواد دارای فشار بخار
پایین و نارسانا بوده و بیشتر آنها در برخورد با پرتو الکترونی
دچار تخریب میشوند .همانطور که قب ً
ال اشاره شد نحوه
آمادهسازی نمونه به نوع اطالعاتی که از نمونه داریم بستگی
دارد .در مورد مواد زیستی ،معموالً اطالعات مورد نیاز توپوگرافی
و مورفولوژی یعنی چگونگی شکل و اندازه است ولی حتی اگر
اطالعات دیگری نظیر آنالیز شیمیایی هم مورد نظر باشد نحوه
آمادهسازی آنها یکی است[2و.]5
مراحل عمومی آمادهسازی نمونههای بیولوژیک به ترتیب زیر
است:
 .1 نمونهگیری و تمیز کردن
 .2 تثبیت شیمیائی :پس از نمونهگیری و تمیز کردن،
نمونههای زیستی در صورت نیاز ،اولین مرحله از آمادهسازی
نمونهها ،مرحله تثبیت شیمیایی است که همانطورکه از نام
آن پیداست برای پایدار کردن نمونه بیولوژیکی و جلوگیری از
تخریب اولیه نمونه است بهگونهای که نمونه نزدیکترین حالت
را به حالت اولیه خود داشته باشد.
 .3 آبزدایی و خشک کردن :مرحله آبزدایی مرحلهای است
که در آن ،آب نمونهها کام ً
ال حذف میشود .در این مرحله ،ابتدا
یک حالل آبی مثل آستون یا اتانول ،بهعنوان عامل آبزدایی
جایگزین آب میگردد .سپس نوبت به خروج حالل آلی از نمونه
میرسد .خروج حالل آبی از نمونه لزوماً در معرض هوا صورت

نمیگیرد .در این مرحله ،برای جلوگیری از تخریب نمونه ،دمای
بحرانی یا نقطه بحرانی خشک شدن نمونه بسیار حایز اهمیت
است .دمای بحرانی همان دمایی است که در آن تبادل مولکولی
فاز مایع و گاز در تنش سطحی معین برابر باشد.
 .4 پوششدهی
در مورد نمونههای بیولوژیکی دانستن چندین نکته میتواند
ثمربخش باشد:
 بهتر است با توجه به شرایط و حساسیت نمونههای بیولوژیکی،به جای استفاده از دستگاه  SEMاز دستگاه میکروسکوپ
الکترونی روبشی محیطی 9استفاده گردد .در دستگاههای فوق
به علت پایینتر بودن میزان خالء استفاده شده ،نتیجه بهتری
برای نمونههای بیولوژیکی حاصل میشود.
 پس از انجام مراحلی که در باال اشاره شد ،از خمیر کربنو یا چسب آلومینیوم برای اتصال مجدد نمونه به جانمونهای،
جهت اطمینان از جلوگیری از پدیده رسانایی الکتریکی استفاده
میگردد.
 برای پوششدهی نمونه ،حتماً از روش کندوپاش استفاده شودکه پوشش ایجاد شده تا حد امکان بهصورت همگن و یکنواخت
(جهت جلوگیری از پدیده شارژ الکتریکی) باشد.
 در برخی از نمونههای بیولوژیکی ،آمادهسازیهای مذکورجوابگو نبوده و حتماً باید از روش انجماد سریع نمونه در شرایط
معین استفاده شود.
 درصورت بینتیجه بودن هر کدام از آمادهسازیهای فوق،میتوان از روش پایین آوردن ولتاژ یا جریان دستگاه (مقدار آن
بستگی به جنس نمونه دارد) استفاده نمود.
 در تعدادی از نمونههای بیولوژیکی ،اطالعات مربوط به سطحمقطع نمونه مورد نیاز است .در این مورد میتوان از برش نمونهها
توسط چاقوی الماس یا شیشهای استفاده نمود.
 با مشاهده هرگونه تخریب نمونه و یا شارژ الکتریکی روینمونه (با وجود انجام آمادهسازیهای مذکور) پس از قرار گرفتن
نمونه در داخل دستگاه ،نمونه باید از دستگاه خارج گردد تا
آسیبی به دستگاه وارد نشود.
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و برای تعدادی دیگر ،شامل ضخامت و چسبندگی الیه حتماً
باید از سطح مقطع نمونه استفاده شود .برای آنالیز شیمیایی
بسته به ضخامت نمونه ،اگر ضخامت نمونه الیه کمتر از 5
میکرون باشد از سطح مقطع و اگر بیشتر از این مقدار باشد از
سطح پوشش استفاده میشود .با توجه به نکات اشاره شده در
باال ،روش آمادهسازی نمونه نیز متفاوت خواهد بود .اگر تنها نیاز
به اطالعاتی در مورد سطح نمونه داریم ،انجام مراحل عمومی
آمادهسازی که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد کافیست
اما در مورد سطح مقطع نمونه ،عالوهبر انجام مراحل عمومی
آمادهسازی ،مراحل دیگری نیز برای حصول اطمینان از نتیجه
مطلوب ضروری است .این مراحل به شرح زیر است:
 .1 برش نمونه از سطح مقطع :اگر پوشش از جنس یک ماده
سخت مانند فلز یا سرامیک با چسبندگی خوب روی زیرالیه
باشد ،معموالً میتوان از روشها و ابزارهای برشی ساده برای این
منظور استفاده کرد .در مورد پوششهای نرم مانند پوششهای
پلیمری و با چسبندگی کمتر ،استفاده از روشهای برش معمول
ممکن است منجر به از بین رفتن پوشش شود .برای جلوگیری
از این امر میتوان از شکست نمونه در مادهای با دمای زیر صفر
که متداولترین آنها نیتروژن مایع است ،استفاده نمود.
 .2 پرداخت سطح مقطع نمونه :پس از برش نمونه ،با توجه به
اطالعاتی که از نمونه نیاز داریم پرداخت سطحی نمونه متفاوت
است .اگر تنها اطالعاتی راجع به توپوگرافی سطح و چگونگی
چسبندگی الیه به زیرالیه مورد نیاز باشد ،نمونه پس از شکست
یا برش قابل استفاده خواهد بود اما اگر اطالعاتی راجع به ترکیب
شیمیایی ،تعیین فاز و اندازه ضخامت الیه مورد نیاز باشد ،سطح
مقطع نمونه باید کام ً
ال صاف و عاری از هرگونه پستی و بلندی و
آلودگی باشد تا مانع از ایجاد هرگونه خطا در نتیجه شود.
نکته1

بهمنظور صاف کردن اولیه سطح نمونه ،میتوان از سنباده با
درجههای مختلف و پس از آن پولیش نمونه استفاده نمود .برای
انجام سنباده و پولیش ،در مورد نمونههای کوچک و با ضخامت
کمتر از  5میکرون ،بهتر است نمونه مانت شود .مانت نمونه
میتواند از نوع مانت گرم و یا سرد باشد .معموالً در بیشتر
نمونهها از مانت گرم برای پایداری بیشتر استفاده میگردد ولی
اگر مقدار حرارت مورد نیاز برای مانت گرم باعث ایجاد تغییرات
فیزیکی یا شیمیایی در نمونه شود ،از مانت سرد استفاده میشود.
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مراحل فوق ،اچ شیمیایی نیز به مراحل آمادهسازی نهایی اضافه
میشود.
نکته3

نکته  :3تمامی موارد اشاره شده در مورد پوششها ،در مورد
نمونههایی است که ضخامت الیه آنها باالی  500میکرون
باشد .در مورد نمونههایی با ضخامت کمتر ،بسته به نوع و
جنس پوشش ،ممکن است به جای استفاد از دستگاه  ،SEMاز
دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده کنیم که در آن
از تجهیزات جانبی با دقت بسیار باال ،برای آمادهسازی نمونهها
استفاده میگردد.

پوشش دهی نمونه
در مورد نمونههایی که نیمهرسانا و یا نارسانا هستند ،با برخورد
بیم الکترونی به نمونه ،الکترونها متجمع شده و پدیدهای به نام
شارژ رخ داده که همزمان باعث انحراف بیم الکترونی از مسیر
مستقیم آن میگردد .این پدیده به شکل نقاط بسیار روشن در
نمونه دیده میشود؛ به همین علت ،نمونهها توسط الیه بسیار
نازکی از یک ماده رسانا که معموال طال ،طال /پاالدیوم ،پالتین
و یا کربن هستند ،پوشش داده میشوند .در شکل ( )3پدیده
شارژ الکترونها در نمونه هیدروکسی آپاتیتی نشان داده
شدهاست .معموالً برای بررسی توپوگرافی و کریستالوگرافی
نمونه از پوشش طال و یا طال/پاالدیوم استفاده میشود؛ زیرا
ضریب برگشتی الکترون عنصر طال بیشتر از بقیه عناصر بوده
و ریز دانهتر است .برای آنالیز شیمیایی نمونه از پوشش کربن
استفاده میشود که علت آن عدد اتمی پایین عنصر کربن است
که کمترین تاثیر را روی نتایج آنالیز شیمیایی دارد .در مورد
پالتین ،ضریب برگشتی الکترونها در آن بسیار خوب بوده ولی
نسبت به طال درشت دانهتر است .از دو روش کندوپاش و روش
تبخیر شیمیایی برای پوششدهی نمونهها استفاده میگردد.
معموالً ضخامت پوشش چیزی در حدود زیر  20نانومتر است
که در روش کندوپاش توسط جریان و زمان ضخامت این الیه
برای نمونههای مختلف قابل تغییر است و از یک نمودار زمان
بر حسب جریان برای تنظیم مقدار ضخامت الیه استفاده
میشود[3و.]6

نکته2
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نکته بسیار مهم در مورد مانت سطح مقطع نمونههای پوششدار،
وجود یک حفره که به آن گپ گفته میشود مابین مانت و
سطح پوشش است که باعث ایجاد خطای کامل در اندازهگیری
ضخامت نمونه میشود .برای رفع مشکل فوق ،میتوان یک الیه
نازک از فویل آلومینیوم را ابتدا روی سطح پوشش قرار داده و
سپس نمونه را مانت کرد .این کار عالوهبر رفع مشکل فوق از
پوشش نیز محافظت میکند .در موارد استثنایی که اطالعات
مربوط به ترکیب فاز زیرالیه و پوشش مورد نیاز است ،عالوهبر

شکل  )a :3تصویر نمونه هیدروکسی آپاتیت با پوشش کم طال،
که در قسمتهایی از آن شارژ الکترونها مشاهده میشود)b .
همان نمونه با پوشش طالی بیشتر.

مقاالت
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شماره  4زمستان 1392

در این قسمت تعدادی از عکسهای مربوط به مواد مختلف آورده شدهاست.

شکل  a :4و  )bتصاویر الکترونهای برگشتی از فوالد )c .تصویر الکترونهای ثانویه ساختار آلیاژ قلع پس از
پولیش و اچ.

شکل  a :5و  )bتصاویر مختلف از نمونههای مواد زیستی  )cسلول
باکتری.

شکل  :8تصاویر مربوط به پوششهای اعمالی روی یک زیرالیه

شکل  a :9و  )bتصاویر نمونههای پليمری
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شکل  a :6و  )bتصاویر نمونههای پليمری

شکل  a :7و  )bتصاویر مورفولوژیهای مختلف  Znoو  cو  )dتصاویر
هیدروکسی آپاتیت در بزرگنماییهای متفاوت.
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نتیجهگیری
 هزینه دارد که چنین رقم گزافی برای آمادهسازی با شرایط ویژهTEM  درصد یک میکروسکوپ80  تا30  تقریباFIB دستگاه
 روش آمادهسازی. صنعت میکروالکترونیک رشد فزایندهای کرده است و میتواند وارد صنایع رایج شودFIB  با توسعه.هزینه میشود
 این ابزار شرایطی را فراهم کرده است که، با این حال. هنوز در مراحل اولیه رشد خود استTEM  برای تصویربرداری باFIB نمونه با
 آنچه مهم است دانستن مزایا و چالشهای استفاده از این روش.میتوان کارهای دشوار یا غیرممکن دیروز را امروز به راحتی انجام داد
.و تالش برای حل مشکالت موجود در مسیر استفاده از این دستگاه است

مقاالت

تخصصی

نوشتپی
1. scanning electron microscope (SEM)
2. Energy-dispersive X-ray spectroscopy
3. Stubs
4. Contact
5. Back scattered Electrons
6. Line Scan
7. Dot Mapping
8. Field Emission
9. scanning transmission electron microscope (STEM)
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The introduction of quality management
systems (QMS) and the accreditation of
laboratories according to ISO/IEC 17025
standard are not easy tasks, mainly for those
laboratories located at teaching and research
institutions. During the implementation of
QMS at two testing laboratories of the Federal
University of Rio Grande do Sul in Brazil, new
solutions to overcome some of the difficulties
inherent to this type of environment have been
found. The knowledge acquired through this
work has led to the proposition of some general
steps incorporating a process approach
presented in this article, which could be of use
to laboratories in their pursuit for accreditation.
This proposal suggests the use of strategic
planning information, links the QMS objectives
to the corresponding processes and sets a few
indicators to monitor both performance of and
improvements to the system.
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Chemisorption is a kind of adsorption in which
the gas has been bonded to the solid surface of
sample by chemical adsorption. The Chemical adsorption isotherms obtain important information
about the active surface of a material and have
been used for many years as a standard analytical
tool for the evaluation of sample surface, especially
for catalysts. Dispersion and active metals surface
area can be determined using this method.
Keywords
Chemisorption, metal surface
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Focused ion beam (FIB) is a tool for the preparation of
transmission electron microscopy (TEM) specimens. Researchers have utilized this method for preparing electron
microscopy specimens from a wide range of materials
including semiconductors, metals, ceramics, polymers,
biological materials, and tissues. In the current study the
operation and mechanism of the FIB instrument is discussed and the conventional and lift-out techniques for
TEM specimen preparation and the advantages and disadvantages of each technique are detailed. Finally applications of FIB are presented.
Keywords
TEM, FIB, Samole preprations,
Transmission electron microscopy
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Characterization is an important step in engineering. Characterization methods are considered in quality controls and R&D research.
Scanning Electron Microscopy (SEM) is one of
the most important tools to obtain best results
in characterization. All samples must also be of
an appropriate size and conditions to get good
result, so sample preparation is important step
in imaging procedure. The preparation procedures depend upon both the samples being examined and the aim of the study. The current
paper dedicated to sample preparation in SEM
and presents preparation procedures in soft
and hard materials.
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نشریه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
از متخصصین و کارشناسان آزمایشگاهها برای انتشار مقاالت خود در این نشریه دعوت به عمل میآورد.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر با  journal@nanolab.irمکاتبه نمایند.
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