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4. Conclusion

This study investigated the functionalization of nonwoven by
the sputter coating of copper. The surface and interfacial struc-
tures were examined by atomic force microscopy. The AFM
observations revealed the formation of the functional coating on
the PP fibers. The observations by AFM also revealed the in-
terfacial structures affected by the coating conditions. It was
found that the plasma pretreatment and heating during the sput-
ter coating process obviously improved the adhesion of the
coating layer to the fibrous substrate. The improvement in in-
terfacial adhesion was attributed to the roughening effect by
plasma pretreatment and the diffusion effect by heating.

نتیجه گیری

 این مطالعه به بررسی کارکردی شدن منسوجات توسط پوشش دهی کاتدی مس می پردازد. 

 ساختارهای سطحی و بین سطحی  توسط میکروسکوپ نیروی امتی  بررسی شد.مشاهدات  ای

 اف ام ساختارهای بین سطحی تحت تاثیر پوشش دهی را نشان داد. پی برده شد که  پیش

 تیامر پالسام و گرمادهی  طی فرایند پوشش دهی موجب بهبود چسبندگی الیه پوششی به

 سوبسرتای فیربی شد. بهبود چسبندگی بین سطحی به اثر زبری ناشی از پیش تیامر و تاثیر

انتشاری توسط گرمادهی نسبت داده می شود
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