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Streszczenie
Pro¿le gáĊbokoĞciowe przypowierzchniowego obszaru szkáa sodowo glinokrzemianowego i warstwy diamentowej zostaáy otrzymane
metodą spektrometrii masowej jonów wtórnych (SIMS). Pro¿le pokazaáy zaleĪnoĞü od wiązki jonów pierwotnych tlenu i cezu. Efekt ten
jest wyjaĞniany róĪnym mechanizmem mody¿kacji powierzchni poddawanej dziaáaniu jonów pierwotnych.
Sáowa kluczowe: szkáo, warstwa diamentowa, pro¿l gáĊbokoĞciowy SIMS

SURFACE INVESTIGATION OF CERAMIC MATERIALS
BY THE SECONDARY ION MASS SPECTROMETRY METHOD
Depth pro¿les of the near-surface region of sodium aluminosilicate glass and diamond ¿lm were obtained by the secondary ion mass
spectrometry method. The pro¿les showed the dependence on oxygen and cesium ion beams. This effect is explained by various modi¿cation mechanisms of the surface treated with primary ions.
Keywords: Glass, Diamond ¿lm, SIMS depth pro¿le

1. WstĊp
Spektrometria masowa jonów wtórnych (SIMS) jest metodą badania powierzchni wykorzystującą zjawisko emisji
jonów wtórnych wywoáane bombardowaniem powierzchni
wiązką jonów pierwotnych. Metoda ta pozwala uzyskaü gáĊbokoĞciowe pro¿le rozkáadu koncentracji poszczególnych
skáadników próbki charakteryzujące jej przypowierzchniowy
obszar [1–2]. Interpretacja tych pro¿li napotyka jednak na
trudnoĞci ze wzglĊdu na mody¿kacjĊ powierzchni przez jony
pierwotne oraz tzw. efekt matrycy, polegający na tym, Īe wydajnoĞü emisji jonów wtórnych poszczególnych skáadników
próbki moĪe byü czuáa na ich chemiczne otoczenie. ObecnoĞü elektroujemnych lub elektrododatnich pierwiastków w
analizowanym obszarze próbki podwyĪsza odpowiednio
liczbĊ dodatnich lub ujemnych jonów wtórnych.
W pracy porównano wpáyw wiązki jonów pierwotnych tlenu i cezu na pro¿le gáĊbokoĞciowe szkáa tlenkowego oraz
warstwy diamentowej.

2. Eksperyment
W przeprowadzonym eksperymencie przedmiotem
badaĔ byáy próbki szkáa sodowo glinokrzemianowego
(Na2O·Al2O3·2SiO2) oraz warstwy diamentowej na podáoĪu
krzemowym, otrzymanej metodą chemicznego osadzania
z fazy gazowej wspomaganego plazmą mikrofalową [3].
Powierzchnia próbek badana byáa poprzez pro¿lowanie
gáĊbokoĞciowe za pomocą spektrometru masowego jonów
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wtórnych Cameca IMS-3F. W przypadku szkáa, próbka byáa
áamana w powietrzu bezpoĞrednio przed umieszczeniem
jej w komorze próĪniowej spektrometru i tak otrzymana powierzchnia poddawana byáa dziaáaniu wiązki jonów pierwotnych. W pomiarach stosowano zogniskowaną wiązkĊ jonów
pierwotnych tlenu 18O2+ o energii 8 keV, kącie padania 37°
i prądzie 55 nA, przemiataną w obszarze 500 m × 500 m
oraz cezu 133Cs+ o energii 3 keV, kącie padania 51° i prądzie 9 nA, przemiataną w takim samym obszarze jak wiązka
argonu. Emitowane jony wtórne byáy analizowane z centralnego obszaru o Ğrednicy 60 m w celu wyeliminowania
wpáywu Ğcian krateru, wytwarzanego przez jony pierwotne,
na mierzone pro¿le gáĊbokoĞciowe.

3. Rezultaty i dyskusja
W wyniku bombardowania powierzchni szkáa wiązką jonów pierwotnych tlenu 18O2+ uzyskano pro¿le gáĊbokoĞciowe poszczególnych jego skáadników: krzemu, glinu, sodu
i tlenu (krzywe jonów wtórnych 28Si+, 29Si+, 27Al+, 23Na+,
16O+ przedstawiono na Rys. 1) oraz tlenu implantowanego
do próbki podczas bombardowania (krzywą jonów wtórnych
18O+ pokazano równieĪ na Rys. 1). Przedstawione pro¿le
mają podobny ksztaát do pro¿li otrzymanych za pomocą
jonów argonu, które omówiono wczeĞniej [4–5]. Oznacza
to, Īe reaktywnoĞü implantowanych jonów tlenu nie wpáywa
na charakter rejestrowanych pro¿li. Pro¿le te dochodzą do
stanu równowagi, oprócz pro¿lu sodu, w przypadku którego
natĊĪenie prądu jonów jest funkcją malejącą. Jest to spowo-
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dowane áadowaniem siĊ powierzchni próbki generowanym
przez jony pierwotne, co powoduje migracjĊ jonów sodu sáabo związanych z wiĊĨbą szkáa. Dziaáanie pola elektrycznego
na jony sodu potwierdza pro¿l tego pierwiastka uzyskany
techniką SIMS, wykorzystującą wiązkĊ atomów pierwotnych
[6], który róĪni siĊ od pro¿lu prezentowanego na Rys. 1.

i moĪliwoĞcią tunelowego przejĞcia elektronów do jonów
wychodzących z tarczy.

Rys. 2. Pro¿le gáĊbokoĞciowe szkáa sodowo glinokrzemianowego
uzyskane za pomocą wiązki jonów 133Cs+.
Fig. 2. Depth pro¿les of sodium aluminosilicate glass obtained by
means of 133Cs+ ion beam.

Rys. 1. Pro¿le gáĊbokoĞciowe szkáa sodowo glinokrzemianowego
otrzymane przy uĪyciu wiązki jonów 18O2+.
Fig. 1. Depth pro¿les of sodium aluminosilicate glass obtained using
18O + ion beam.
2

Pro¿le szkáa bĊdą jednak ulegaü zmianie, jeĞli jako wiązki
jonów pierwotnych uĪyjemy jonów cezu. SytuacjĊ tĊ pokazuje Rys. 2. Dziaáanie wiązki jonów cezu powoduje zuboĪenie przypowierzchniowego regionu próbki w sód na skutek
jego preferencyjnego rozpylenia i preferencyjnej dyslokacji
oraz wzbogacenie w cez w wyniku implantacji. Powoduje to
deformacjĊ struktury szkáa, co moĪe byü przyczyną początkowego zmniejszania siĊ sygnaáu jonów wtórnych krzemu
i glinu. MoĪliwa jest takĪe, w róĪnym stopniu, neutralizacja
jonów opuszczających tarczĊ wskutek tunelowego przejĞcia
elektronów z powierzchniowej warstwy wzbogaconej w cez.
Warstwa ta uáatwia odprowadzenie áadunku podczas bombardowania i powoduje, Īe pro¿l sodu osiąga stan równowagi.
W celu porównania, w nastĊpnym eksperymencie jako
tarczy uĪyto warstwy diamentowej, którą bombardowano
jonami tlenu. Otrzymane pro¿le pokazano na Rys. 3. Pro¿l
wĊgla wykazuje tendencjĊ wzrostową na skutek utleniania
powierzchni implantowanym tlenem.
W przypadku bombardowania warstwy diamentowej jonami cezu widoczny jest spadek intensywnoĞci jonów wtórnych
wĊgla (Rys. 4). Efekt ten jest spowodowany tworzeniem siĊ
powierzchniowej warstwy wzbogaconej w implantowany cez

Rys. 3. Pro¿le gáĊbokoĞciowe warstwy diamentowej otrzymane przy
uĪyciu wiązki jonów 18O2+.
Fig. 3. Depth pro¿les of diamond ¿lm obtained using 18O2+ ion beam.

127127

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 66, 2, (2014)

M. TULETA

[5]

[6]

Tuleta, M.: The inÀuence of primary oxygen ions on SIMS
depth pro¿ling in materials implanted with cesium, Vacuum,
74, 2, (2004), 229–234.
Frischat, G. H., Richter, T., Borchard, G., Scherrer, S.: w Advances in Ceramics, Vol. 22: Fractography of Glasses and
Ceramics, Frechette, V. D., Varner, J. R.(Eds.), The American
Ceramic Society, Westerville, Ohio (1988), 85.

Ƈ
Otrzymano 30 paĨdziernika 2013, zaakceptowano 7 stycznia 2014

Rys. 4. Pro¿le gáĊbokoĞciowe warstwy diamentowej uzyskane za
pomocą wiązki jonów 133Cs+.
Fig. 4. Depth pro¿les of diamond ¿lm obtained by means of 133Cs+
ion beam.

4. Podsumowanie
Pro¿le gáĊbokoĞciowe szkáa i warstwy diamentowej pokazują wyraĨną zaleĪnoĞü od stosowanej wiązki jonów pierwotnych. Jest to spowodowane záoĪonym oddziaáywaniem
¿zykochemicznym jonów padających z powierzchnią tarczy.
Jony cezu mody¿kują powierzchniĊ w sposób róĪny od jonów tlenu, co powoduje zmiennoĞü ksztaátu obserwowanych
pro¿li.
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