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Scopul:
Scopul invenției constă în dezvoltarea unei tehnologiei electrochimice cost-efective
pentru prepararea nanomembranelor perforate de Au, cu posibilitatea de control al
porozității și transfer pe diferite substraturi.

Cerere brevet
de invenție
a 2020 052
din 09.06.2020

Soluție:
Se propune o tehnologie electrochimică în doi pași la temperatura camerei, pentru obținerea
nanomembranelor dperforate de Au independente cu suprafață mare.

Avantaje:

Stadiul:

P Echipament tehnologic simplu;
P Obținerea la temperatura camerei;
P Nanomembranele obținute prezintă proprietăți flexibile bune;
P Posibilități de transfer al nanomembranelor de aur pe diferite substraturi;
P Diferite forme geometrice ale nanomembranelor de Au pot fi obținute prin procesul de fotolitografie.
Nanomembrane de Au de sine stătătoare;
Nanomembrane de aur nanoperforate cu suprafață mare.

Descrierea invenției:
Metoda propusă pentru obținerea nanomembranelor de Au constă din două etape tehnologice. Un strat
continuu format din nanoparticule de Au este depus prin galvanizare cu impulsuri pe o placă
semiconductoare de GaAs în prima etapă, urmată de corodarea electrochimică în electrolit de 1M HNO3
în a doua etapă, cu scopul introducerii porozității în substratul GaAs sub filmul de Au depus în prima
etapă. Anodizarea la o tensiune mai mare duce la detașarea filmului de Au de substratul poros GaAs cu
formarea unei nanomembrane de Au de sine stătătoare. Detașarea filmului de Au de substrat are loc la
parametrii optimizați ai corodării electrochimice. Filmul depus s-a dovedit a consta dintr-un monostrat
de nanoparticule de Au cu diametrul mediu în jur de 20-30 nm. S-a constatat că nanopori cu diametrul
controlat de durata impulsurilor a tensiunii catodice pot fi introduse în filmul de Au în timpul
galvanizării. Flexibilitatea, împreună cu posibilitățile de a transfera nanomembranele obținute pe
diferite substraturi oferă perspective pentru noi aplicații optice, plasmonice și electronice.

Reprezentarea schematică a procesului tehnologic pentru fabricarea nanomembranei de Au
pe un substrat semiconductor poros cu posibilități de a fi transferat pe alt substrat.
Insetul reprezintă ilustrația mecanismului de electrodepunere în salturi a unui monostrat
de nanodoturi de Au și imaginea SEM a unei nanomembrane de Au fabricate prin
depunere electrochimică cu durata impulsului de 300 μs.

Analiza EDX a unei nanomembrane de Au transferate
pe o grilă de Cu al microscopului TEM.
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