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Streszczenie
Powierzchnia szkáa sodowo glinokrzemianowego byáa analizowana za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych (SIMS). Badano
wpáyw wiązki jonów tlenu i argonu na pro¿le gáĊbokoĞciowe poszczególnych skáadników szkáa. Otrzymane wyniki interpretowano w oparciu
o mechaniczne i polowe oddziaáywanie wiązki jonów z powierzchnią szkáa.
Sáowa kluczowe: szkáo, wiązka jonów, pro¿le gáĊbokoĞciowe SIMS

INVESTIGATION OF GLASS SURFACES USING THE ION BEAM
The surface of sodium aluminosilicate glass was analysed by means of secondary ion mass spectrometry (SIMS). An inÀuence of
oxygen and argon ion beams on depth pro¿les of particular glass constituents was investigated. The results obtained were interpreted on
the basis of the mechanical and ¿eld interactions of the ion beam with the glass surface.
Keywords: Glass, Ion beam, SIMS depth pro¿les

1. WstĊp
Jedną z metod badania powierzchni wykorzystującą
wiązkĊ jonów jest metoda spektrometrii masowej jonów wtórnych (SIMS). Metoda ta moĪe byü zastosowana do otrzymania gáĊbokoĞciowych pro¿li rozkáadu koncentracji poszczególnych skáadników próbki w jej przypowierzchniowym obszarze
[1, 2]. Wiązka jonów moĪe równieĪ powodowaü mody¿kacjĊ powierzchni. W zaleĪnoĞci od rodzaju i parametrów stosowanej wiązki moĪe ona oddziaáując z powierzchnią szkáa
wywoáywaü szereg procesów, np. implantacjĊ jonów, preferencyjne rozpylenie, migracjĊ mody¿katorów wiĊĨby, áadowanie powierzchni, co znajduje odzwierciedlenie w otrzymanych pro¿lach.
Niniejsza praca przedstawia wyniki badaĔ wpáywu wiązki jonów tlenu i argonu na pro¿le gáĊbokoĞciowe szkáa tlenkowego i stanowi rozszerzenie wczeĞniejszych prac [3, 4].

2. Eksperyment
Przedmiotem badaĔ byáo szkáo sodowo glinokrzemianowe – Na2OǜAl2O3ǜ2SiO2. Próbki szkáa byáy áamane w powietrzu bezpoĞrednio przed umieszczeniem ich w komorze próĪniowej. Otrzymana tą drogą powierzchnia byáa badana metodą pro¿lowania gáĊbokoĞciowego. Pro¿le gáĊbokoĞciowe
poszczególnych skáadników próbki byáy mierzone za pomocą
spektrometru masowego jonów wtórnych Cameca IMS-3F.
W pomiarach uĪywano wiązki jonów pierwotnych 40Ar+ i 16O2+
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o energii 8 keV i kącie padania 37°. Zogniskowana wiązka
jonów pierwotnych o prądzie 55 nA byáa przemiatana w obszarze 500 ȝm x 500 ȝm. Aby wyeliminowaü wpáyw Ğcian
krateru na rejestrowane pro¿le, wtórne jony byáy analizowane tylko z centralnego, koáowego obszaru o Ğrednicy 60 ȝm.

3. Rezultaty i dyskusja
Pro¿le gáĊbokoĞciowe poszczególnych skáadników szkáa
w jego przypowierzchniowym obszarze uzyskane za pomocą
wiązki jonów argonu zostaáy pokazane na Rys. 1. Pro¿l gáĊbokoĞciowy sodu nie osiąga stanu równowagi, gdyĪ jony argonu powodują áadowanie siĊ powierzchni, co jest przyczyną
malenia intensywnoĞci jonów sodu sáabo związanych z wiĊĨbą szkáa. Potwierdzeniem wystĊpowania pola elektrycznego jest fakt, Īe prezentowany pro¿l sodu róĪni siĊ od pro¿lu
tego pierwiastka otrzymanego przy uĪyciu wiązki atomów [5].
W nastĊpnym eksperymencie powierzchniĊ szkáa poddano najpierw mody¿kacyjnemu dziaáaniu wiązki jonów 16O2+
o energii 12,5 keV, kącie padania 28° i dozie 1ǜ1017 jonów/cm2,
a nastĊpnie dokonano pomiaru pro¿li gáĊbokoĞciowych za
pomocą wiązki jonów argonu. Pro¿le te pokazano na Rys. 2.
Porównanie tych pro¿li z odpowiednimi pro¿lami uzyskanymi
poprzednio (Rys. 1) pokazuje wpáyw wiązki jonów tlenu na
kompozycjĊ powierzchni szkáa. Wpáyw ten jest uzaleĪniony
od pozycji, jaką w strukturze szkáa zajmuje dany skáadnik
i jest najsilniejszy dla jonów mody¿kujących sodu. Jony te,
jak wskazywano wczeĞniej, na skutek sáabego związania
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Rys. 1. Pro¿le gáĊbokoĞciowe dla powierzchni szkáa uzyskane przy
uĪyciu wiązki jonów 40Ar+.
Fig. 1. Depth pro¿les for glass surface obtained using 40Ar+ ion beam.

Rys. 3. Pro¿le gáĊbokoĞciowe dla powierzchni szkáa uzyskane przy
uĪyciu wiązki jonów 16O2+.
Fig. 3. Depth pro¿les for glass surface obtained using 16O2+ ion beam.

Rys. 2. Pro¿le gáĊbokoĞciowe dla powierzchni szkáa mody¿kowanej wiązką jonów 16O2+ otrzymane za pomocą wiązki jonów 40Ar+.
Fig. 2. Depth pro¿les for glass surface modi¿ed by 16O2+ ion beam
obtained by means of 40Ar+ ion am.

Rys. 4. Pro¿le gáĊbokoĞciowe dla powierzchni szkáa mody¿kowanej wiązką jonów 40Ar+ otrzymane za pomocą wiązki jonów 16O2+.
Fig. 4. Depth pro¿les for glass surface modi¿ed by 40Ar+ ion beam
obtained by means of 16O2+ ion beam.

z wiĊĨbą szkáa mogą podlegaü procesowi preferencyjnego
rozpylenia oraz preferencyjnej dyslokacji związanej z mechanicznym i polowym oddziaáywaniem jonów bombardujących. W przypadku silniej związanych jonów szkáotwórczych

krzemu oraz poĞrednich glinu zmiany pro¿li są nieznaczne.
Podobne wyniki uzyskano mody¿kując powierzchniĊ
szkáa wiązką jonów Ar+ o energii 12,5 keV, kącie padania 28°
i dozie 1ǜ1017 jonów/cm2, a pro¿le gáĊbokoĞciowe mierząc
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wiązką jonów tlenu. Otrzymane w ten sposób pro¿le dla powierzchni niemody¿kowanej pokazano na Rys. 3, a dla mody¿kowanej na Rys. 4.
Porównując te pro¿le z pro¿lami przedstawionymi wczeĞniej (Rys. 1, 2) moĪna stwierdziü, Īe reaktywnoĞü tlenu
wprowadzonego do szkáa poprzez implantacjĊ nie zmienia
charakteru rejestrowanych pro¿li.

Autor dziĊkuje Prof. C. G. Pantano za umoĪliwienie wykonania pomiarów w Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii i Dr
C.A. Houser za pomoc w przeprowadzeniu eksperymentu.

4. Podsumowanie

[1]

Wiązka jonów tlenu i argonu powoduje wyraĨne zmiany pro¿lu gáĊbokoĞciowego sodu w porównaniu z pro¿lami
innych skáadników szkáa. Jest to spowodowane preferencyjnym rozpylaniem i preferencyjną dyslokacją jonów sodu sáabo związanych z wiĊĨbą szkáa. ReaktywnoĞü implantowanego tlenu nie wpáywa na charakter pro¿li.
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