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 :دهيچک
ستگاه پالسما دشدهيتول دروژنيه يپرانرژ يهاونياثرات  قيتحق نيدر ا شات هاد  MTPF-2نوع مدر  يکانون يدر د مختلف  ير 

ه به وضوح تحت تابش قرارگرفت يهاشده در سطح نمونه جاديا راتييشد.  تغ يبررس تيگراف يو ساختار يخواص سطح يبر رو
صاو صاو دهيد SEM ريدر ت فرج  و ذوب  وخلل  ،يموضع ا يهاشده، کند و پاش يدهتابش يهانمونه يکروسکوپيم ريشد. در ت

 کسياشعه ا پراش فياستفاده شد. در ط تيدر ساختار گراف  جادشدهيا راتييتغ يبررس يبرا XRD زي. از آنالشوديم دهيد  يشدگ
 XRD فيشددده نتددهت به ط يدهتابش يهاهدر نمون هاکيشدددت پ رييو تغ هاکيدر مکان پ ييباشددده بابه يدهتابش يهانمونه

 نمونه مربع مشاهده شد.

  ، آناليز موادتي، پروتون، گرافيب تابشي، تخريکانون يپالسما :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

اسددتفاده شددده   TFTR ،JETهمچون  يبزرگ يهابه طور گتددترده در سدداخت توکامکPFM1از  يکيت به عنوان يگراف

ز استفاده شده است يشکافت ن يراکتورهاباال، در ساخت  ييت گرماين، هداييپا يل عدد اتميت به دلياز گراف .[1]است

 .[2]نده استيآ يهادر ساخت توکامک يشنهادياز مواد پ يکيو  

ن يت ايهتت، اهم يبوشهم يهان متائل در ساخت دستگاهيتريدياز کل يکيمواد موابه با پالسمااندرکنش پالسما با 

سما در زمان  تئله هم از نظر کنترل پال سماد يو هم از نظر عمر مف 2هيتخل م شد.انواع اندرکنش  يها ممواد موابه با پال با

 شوديم ميبه چند گروه تقتPFM پالسما با 

 واره اوليدوباره مواد د يه نشانيواره و اليلهه با د يش مواد در اثر برخورد پالسمايفرسا -1

 ها به داخل پالسماين آلودگيها و انتقال ايجاد آلودگيا -2

                                                 
1 plasma facing materials 
2 discharges 
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 دنهال آن پخش در درون مواد , و بهو   PFMپالسما در درون يهاونيکاشته شدند  -3

 .PFMييو گرما يکي، مکانييايميرات خواص ساختار، شييتغ -4

 PFMب در ير انواع تخريجاد ترک و ساير ( ايا تهخيو  يا )احتماالً ذوب شدگيش و يگرما -5

افتد که يشدددود، اتفا  ميپالسدددما م يداريو ناپا يدگيپاشدددکه موبب ازهم يرعاديغ يندهاياغلب در فرآ ندهايفرآ نيا

هتددتند که در زمان اتفا   يندهاياز بمله فرآ   4يختگياز هم گتدد پالسددما يختگيگتددو ازهم 3ELMS مانند  يندهايفرآ

 ابد.ييم شيافزا PFMs يبر رو يليتحم ينشان شار ذرات و گرما افتاد

اشعه  ديه منهع تولدستگا نيکند، ايکار م يصورت پالتهتت که به ياز دستگاه همجوش يکي يکانون يدستگاه پالسما

در   يپرانرژ يهانوي و يتينته يها(، الکترونمي) در صورت استفاده از گاز دوتر عيسر يهاسخت و نرم، نوترون کسيا

مشابه  طيتواند شرايم يکانون يولت است، دستگاه پالسمالکترونولت تا چند مگا االکترون لويک نيچند يمحدوده انرژ

 يدر راکتورها  ELMs يداريکند. ناپا يسازهيرا شه افتدياتفا  م يکنون يهمجوش يراکتورها که در ELMs يداريبه ناپا

در هنگام  يپرانرژ يهاونيزمان برخورد باشدددد، مدت يتوکامک م وارهيد بياز عوامل مهم تخر يکي ندهيآ يهمجوشددد

توکامک  يپالسددما افتد،ياتفا  م ELMs يداريکه ناپا يهتددت. زمان هيثانيليو م هيکروثانيدر حدود م ELMs يداريناپا

اول  وارهيو با برخورد به د نديآيدر م يتدديمغناط دانيتوسددط خطوم م يها( از حالت محصددورشدددگو الکترون هاوني)

سطح د يپرانرژ يهاوني. برخورد شودياول آن م وارهيد بيتوکامک باعث تخر سطح باعث کندوپاش ذر وارهيبا  ات از 

ماده سدازنده  در داخل وارهيبا برخورد به سدطح د يپرانرژ يهاوني شدود،يبه داخل پالسدما م يلصدو ورود ناخا وارهيد

 يهانويبرخورد  جهياول در نت وارهيد يو سدداختار يشددده در خاص سددطح جاديا راتيي. تغشددودياول کاشددته م وارهيد

صن شيموبب افزا يپرانرژ سما و کاهش دما ياخال سا يدرون پال سما و  شک ريپال در  خأل زاتيمربوم به تجه التم

که در آن  يطيمشابه  شرا طيها در شراساخت توکامک يبرا  يشنهاديالزم است که مواد پ روني. ازاشوديها متوکامک

مواد  نيتار او ساخ يخواص سطح يبه طور کامل بر رو هابيتخر نياثرات ا نکهيتا ا رنديقرار گ شونديم بيدچار تخر

 [.4, 3گردد] نييمواد تع نيا ديتوکامک عمر مف وارهيساخت د زمشخص گردد و قهل ا
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 : روش کار

 شيآزما دمانيچ 
، حداکثر ميکروفاراد 13,5   تيبه ظرف ياز نوع مدر با بانک خازن   MTPF-2لوژوليک 2,7 يکانون يدسددتگاه پالسددما

 تيگراف يهانمونه يپرتوده يبرا يپرانرژ يهاپروتون ديعنوان منهع تولبه  nH  158، اندوکتانس   20kVولتاژ شددارژ 

 .نشان داده شده است 1در شکل  يکانون يسمادستگاه پال نيا يمورد استفاده قرار گرفت. ساختار الکترودها

 
 يش آند و کاتدها در دستگاه پالسماياز آرا يينما (b   يکانون يک ساختار دستگاه پالسمايشمات( a. 1 شکل

 MTPF-2 يکانون

 

شعاع آندميليمتر 145 طول آند و کاتد   ،5,14 mm  شعاع کاتد  ،5,41 mm 95، طول مؤثر آند mm 50قي، طول عا mm  

شعاع کياند. در نوک آند صورت متقارن در اطراف آند قرار گرفتهعدد کاتد به 12و تعداد   10 و عمق mm 10حفره به 

mm  10-3 تا محفظه ارشددده اسددت. فشدد جاديمنظور کاهش مقدار بخار مس ابهmbar آورده شددد و سدداس گاز  نييپا

 يها( تحت  تابش پروتون1،10،20در شدددات ) تيگراف يهاشدددد. نمونه قيبه محفظه تزر  1mbarدر فشدددار دروژنيه

بار د يپرانرژ ند. سددداس  نه  گريقرار گرفت ند. از پ يهاونيبا  تيگراف يهانمو تابش قرار گرفت  يچهيآرگون مورد 

در  دروژنيمناسب فشار گاز ه يبه محدوده يابيدست ياستفاده شد. ابتدا برا هيتخل انيبر گناليثهت س يبرا يروگوفتک

شارها شد و نتا يمختلف يهاهيتخل kV 13يال 10 يکار يولتاژها نيهمچن  دروژنيمختلف گاز ه يف شان داد  جيانجام  ن

سب گاز ه شار منا شارژ خازن و ف ست يبرا  دروژنيکه ولتاژ  شرا يابيد خوب  چيبا عمق پ يمتوال يها نچيو پ نهيبه طيبه 

 است.  13kVدر ولتاژ  7mbarو 1mbar بيبه ترت
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آند و  يبر رو يبانک خازن هيصورت است که در اثر تخل نيبه ا يکانون يدر دستگاه پالسما هاوني يريشتاب گ زميمکان

تاختالف جاديا سما نيماب ليپتان ستگاه پال تت الکتر يکانون يکاتد و آند، گاز داخل محفظه د شک و  شوديم يکيدچار 

شته سمت انتها يرويدر اثر ن انيبر هيال ني. اشونديآند و کاتدها  برقرار م نيب انيبر يهار آند حرکت  يلورنتس  به 

سد،يسر آند م يکه به باال يو زمان کنديم سط ن ر شته نيب يرويتو سمت محور مرکزهم انيبر يهار آند  يبهت، به 

شک شونديبمع م شک نچي. پدهنديم  نچيپ ليو ت ت يچگال يدارا شدهليت ت مرو ع اديز يليخ يباال، دما اريب کوتاه  اريب

 يهايبا انرژ نچيپ يبه دام افتاده در فضا يهاو الکترون کنديم يفروپاش نچيپ  m=0يدارياست. در اثر ناپا داريبوده و ناپا

سددر آند  يموبب بخار ذرات در باال نيسددخت و همچن کسياشددعه ا ديبه سددطح آند برخورد کرده و باعث تول اديز

ش8-5]شوديم تهتاً ز يهايبا انرژ زين هاوني سما،پال ي[. پس از فروپا . شونديم ليگت هابه سمت مخالف الکترون ادين

تا  لوژوليدر محدوده چند ک شدهرهيذخ يکه باانرژ يکانون يدر دستگاه پالسما دشدهيتول يوني يکهيبار يانرژ يگتتره

 شده است. يريگاندازه ولتکترونمگا ال نيولت تا چندالکترون لويها کدر محدوده ده کنند،يمگا ژول عمل م

 و بحث جينتا 

سکوپيم زياز آنال س يبرا يالکترون کرو شات ها تيشده گراف يدهخام و تابش يهاسطح نمونه تهيو مقا يبرر  يدر 

 استفاده شد.  دروژنيمختلف گاز ه
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شات گاز  20و  b)1 ،c)10شد  يده( خام و تابشaاز سطح نمونه  يکروسکوپ الکترونير مي: تصو2شکل

 دروژنيه

سطح  aريشده و نمونه مربع استفاده شد. تصو يدهتابش يهاسطح نمونه تهيمقا يبرا کتاني ييبا بزرگنما  رياز تصاو

 تيسطح نمونه گراف  b ريکاماًل صاف و بدون حفره و ترک دارد تصو يکه سطح دهديرا نشان م تينمونه خام گراف

گفت  توانيکه م شوديم دهيد يها( خلل و فرجI)  هارککه در سطح آن ت دهديشات را نشان م 1شده در  يدهتابش

شده است  جاديا تيکربن از سطح گراف يهاها در اثر کندوپاش اتمخلل و فرج نيدارند ا کرومتريم2کمتر از  هاًياندازه تقر

(IIتصو ،)ري c  سطح آن،  در عيوس يهاکه عالوه بر ترک دهديشات را نشان م 10شده در  يتاب شده تينمونه گراف

به  کرومتريم 10به عرض  ييهاسطح حفره يسطح دچار کندو پاش شده و در رو يکه در آن نواح شوديم دهيد ينواح

شات  20است که در  يامربوم به نمونه d(. شکل IIشده است) جاديا يهاترک زيها نوبود آمده است و داخل حفره

از سطح  هيدهنده ناحمناطق است که نشان هياز بق تراهيکه س شوديده ميد يامنطقه ريمورد تابش قرارگرفته است در تصو

 توانيم ري(، بنابر تصاوIIIشده است) يدچار کندوپاش و ذوب شدگ يپرانرژ يهااست که در اثر برخورد پروتون تيگراف
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 يکرده است و ذوب شدگ دايپ شيافزا تيشده در سطح گراف جاديها اها ترکتعداد شات اندازه حفره شيگفت که با افزا

 ا  افتاده است.  اتف زين

 XRD جينتا

س يبرا  کسيپراش پرتو ا زيآنال از ساختار يپرانرژ يهاونياثرات تابش  يبرر ستفاده  تيگراف ياو بلوره يبر خواص  ا

شات ها يدهها قهل و بعد از تابششد. از نمونه شکل  کسيپراش پرتو ا زيمختلف، آنال يدر  شد که  و بدول   3گرفته 

 .دهديآن را نشان م جينتا 1

 
 XRD جينتا:3شکل

 XRD جينتا(1بدول شماره )
 oθ2دربه (شدتa.u) )o FWHM ( 2θ )ospacing(A-d 

شماره 

 صفحه
 مربع

شات  10

 هيدروژن

شات  20

 هيدروژن
 مربع

شات  10

 هيدروژن

شات  20

 هيدروژن
 مربع

شات  10

 هيدروژن

شات  20

 هيدروژن
 مربع

شات  10

 هيدروژن

شات  20

 هيدروژن

2 0 0 26,509 26,443 26,543 1387,4 1334,6 1783,6 0,393 0,393 0,354 3,362 3,370 3,369 

0 0 1 42,417 42,432 42,458 29,79 31,22 22,09 0,314 0,314 0,472 2,131 2,130 2,126 

1 0 1 44,480 44,520 44,484 36,48 48,71 41,01 0,944 0,629 0,629 2,036 2,035 2,036 

4 0 0 54,537 54,567 54,555 37,35 65,73 83,32 0,472 0,472 0,472 1,682 1,681 1,682 

0 1 1 77,537 77,447 77,469 37,35 33,19 34,43 0,384 0,433 0,480 1,230 1,232 1,231 

شامل پارامتر شهکه، اندازه و  يمشخصات ساختار نييمانند تع يخواص ساختار يبررس يبرا کسيپراش اشعه ا زياز آنال

 کسيپراش اشددعه  ا في.  طشددوديکوچک اسددتفاده م يتددتاليمناطق کر يفاز و تنش داخل بيشددکل دانه، کرنش، ترک
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شکل  يدهتابش تيفو گرا دروژنيشات ه 20و 10شده در  يدهتابش تيگراف يهانمونه شده در  شده  5ن شان داده  ن

( در 0    1    1( و)   4    0    0(، )1    0    1(، )0    0    1(،  )2    0    0که مربوم به صددفحات ) کياسددت.  پنچ پ

شان م شوديم دهيد تيمربوم به نمونه مربع گراف فيط شهکه گراف دهديکه ن  يم  Hexagonalصورت به تيساختار 

در مکان  يراتييتغ دروژنيه يهاونيشددات  10و 20مختلف  يبا  شددات ها تيگراف يهانمونه يده. بعد از تابشدباشدد

شدت پ هاکيپ تهت به نمونه مربع ا هاکيو  شان م جادين ست که ن ساختار  دروژنيه يهاونيبا تابش  دهديشده ا در 

ست که در بدول  جاديا يراتييتغ تيگراف شدت پ هاکياطالعات مربوم به مکان پ 1شده ا ست.   هاکيو  شده ا آورده 

شان م هاکياطالعات مربوم به پ ست مکان پ دروژنيشات ه 20که با  ياکه در نمونه دهدين  کيمورد تابش قرارگرفته ا

 دهکر دايپ فتيتر شکوچک يايدربه به سمت زوا 056/0به اندازه  هاًيشدت را دارد تقر نيشتري(  که ب2    0    0صفحه )

نتهت به نمونه مربع به   066/0 زاني( به م2    0    0صفحه ) کيشات مکان پ 10شده با  يدهاست.  و در نمونه تابش

( يدهحالت فلز )پس از تابش رييتغ جاديا ياصل ليدل ها،شيآزما نيکرده است. در ا دايپ فتيتر شکوچک يايسمت زوا

شد. تنش يانقطه يهافرهح جادي، و ا  يدرون يهاتنش شيافزا توانديم ش ،يدرون يهابا سر ينا شدن  سطح  عياز خنک 

 شده، است  يدهتابش ينواح يانقطه يشدگذوب اي و هانمونه
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