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’Όψις αδήλων τα φαινόμενα.  

                                                                                                     (Αναξαγόρας) 
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Πρόλογος – Ευχαριστίες 

Η παρούσα διατριβή είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας που έλαβε 

χώρα στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών του 

Ε.Μ.Π., υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή Ε. Χριστοφόρου. Σημαντικό τμήμα της 

πειραματικής εργασίας διεξήχθη στο Εργαστήριο Α2 του τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των 

Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχ. του Ε.Μ.Π. Η ερευνητική προσπάθεια χρηματοδοτήθηκε 

από το Πρόγραμμα Π.ΕΝ.Ε.Δ 2003 με κωδικό 03ΕΔ275 και συγχρηματοδότηση κατά 75% 

από την Ευρωπαϊκή ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.  

Δοθείσης της ευκαιρίας και για τη συνεισφορά τους στην ολοκλήρωση της διατριβής 

αυτής, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω: 

Την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., κα. Χ. Σ. Καραγιάννη, 

για την αμέριστη συμπαράστασή της καθ’ όλη τη διάρκεια της διατριβής μου. Οι 

συμβουλές της αποτέλεσαν πεδίο εποικοδομητικής σκέψης και η αρωγή της καθοριστική.  

Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, τον Καθηγητή του Εργαστηρίου 

Μεταλλογνωσίας κ. Χ. Παναγόπουλο και τον Αν. Καθηγητή του ιδίου Εργαστηρίου κ. Γ. 

Φούρλαρη για τις πολύτιμες παρατηρήσεις και διορθώσεις τους. 

Την Καθηγήτρια Θ. Περράκη και τη Δρ. Μ. Περράκη του τομέα Γεωλογικών 

Επιστημών, για τη βοήθειά τους στη μελέτη των προδρόμων υλικών με τις τεχνικές IR και 

Raman, αντίστοιχα. Επίσης, τους Καθηγητές Κ. Τσακαλάκη και Γ. Αναστασάκη του τομέα 

Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών για την ευγενική παραχώρηση του γραφείου. Τον 

Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργό κ. Η. Σαμμά του Εργαστηρίου Εμπλουτισμού και τα μόνιμα 

μέλη του εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας για τις διευκολύνσεις που μου παρείχαν σε 

διαδικαστικά θέματα. Τον Δρ. Π. Τσακιρίδη για την πολυεπίπεδη βοήθειά του. Πέτρο, απλά 

ευχαριστώ… 

Τον Αν. Καθηγητή του τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης κ. Κ. Ευθυμιάδη για τη συμβολή του στις μαγνητικές μετρήσεις. 

Τον Υπεύθυνο του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών Ε. Καμίτσο για τη συμβολή του στην επεξήγηση των αποτελεσμάτων 

micro-Raman. Επίσης, τη Δρ. Ε. Σαραντοπούλου για τη μελέτη της επιφανειακής 

τραχύτητας των υμενίων με AFM. 

Τον Ερευνητή β’ βαθμίδας του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε 

«Δημόκριτος» κ. Ι. Ράπτη, για τη μελέτη του πάχους των υμενίων και των δισκίων πυριτίου, 

μέσω συμβολομετρίας. 

Τη Δρ. E. Illekova, του Ινστιτούτου Φυσικής της Ακαδημίας Επιστημών στη 

Μπρατισλάβα για τις μετρήσεις θερμιδομετρίας. 

Τους Κ. Μ. Ιωαννίδη, Κ. Αντωνόπουλο και Σ. Μακρή για τη βοήθειά τους στην 

υλοποίηση του PLC .  

Πάνω από όλους όμως οφείλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντά μου Αν. Καθηγητή Ε. 

Χριστοφόρου. Η καθοδήγησή του όλα αυτά τα χρόνια αποτέλεσε για μένα την αιτία, ώστε 

να καταστώ όχι μόνο καλύτερος επιστήμονας, αλλά, ελπίζω, και καλύτερος άνθρωπος. Το 

ευχαριστώ δεν είναι αρκετό για την υποστήριξη, την εμπιστοσύνη, και την αστείρευτη 

επιμονή (αλλά και υπομονή) του. Και τα καλύτερα έπονται… 

 

 Αθήνα, Νοέμβριος 2009. 
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Περίληψη της Διατριβής 

Η μαγνήτιση λεπτών υμενίων έχει συνεισφέρει σημαντικά στη θεμελιώδη κατανόηση 

της φυσικής του μαγνητισμού σε συνδυασμό με κρίσιμες εφαρμογές στην τεχνολογία 

πληροφοριών, ιδιαίτερα από την εποχή της ανακάλυψης του φαινομένου της γιγαντιαίας 

μαγνητοαντίστασης (GMR) και της συνακόλουθης επίδρασής του στην τεχνολογία Η/Υ σε 

κεφαλές ανάγνωσης-εγγραφής. Τα λεπτά φερρομαγνητικά υμένια εμφανίζουν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, καθώς οι μαγνητικές ιδιότητές τους διαφέρουν αισθητά από αυτές που 

εκδηλώνονται σε bulk φερρομαγνητικά υλικά. Ένα από τα πλέον ελκυστικά χαρακτηριστικά, 

τόσο της θεμελιώδους φυσικής, όσο και των δυνητικών εφαρμογών, αποτελεί η μαγνητική 

ανισοτροπία, η οποία οφείλεται στη διάρρηξη της συμμετρίας στην επιφάνεια των 

υμενίων. Η ραγδαία εξέλιξη που σημειώνεται στο πεδίο της πυκνότητας μαγνητικής 

εγγραφής δεδομένων απαιτεί υψηλές τιμές ενέργειας μαγνητικής ανισοτροπίας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη αποθήκευση δεδομένων και υπερυψηλή 

πυκνότητα εγγραφής.  

Τα λεπτά υμένια κοβαλτίου αποτελούν μια ενδιαφέρουσα προοπτική αναφορικά με 

την εφαρμογή τους σε διατάξεις αισθητήρων και μαγνητικής εγγραφής, καθώς το κοβάλτιο 

εμφανίζει την υψηλότερη τιμή μαγνητικής ανισοτροπίας μεταξύ των στοιχείων 

μεταπτώσεως. Η μαγνητική δομή και οι μαγνητικές ιδιότητες όμως, καθορίζονται από την 

ατομική δομή και τη μορφολογία των υμενίων, οι οποίες με τη σειρά τους, εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο παρασκευής. Σε αντίθεση με την τεχνική της επιταξίας 

μοριακής δέσμης, η εξέλιξη της τεχνολογίας MOCVD έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 

ποικίλλων συστημάτων. Η τεχνική MOCVD συνδυάζει μια σειρά από πλεονεκτικά στοιχεία, 

όπως είναι η άριστη κάλυψη ακμών, η υψηλή καθαρότητα των υμενίων, η επιλεκτική 

απόθεση και ο ακριβής έλεγχος της κρυσταλλικότητας, χωρίς να προξενείται βλάβη του 

υποστρώματος. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ελάχιστες αναφορές σχετικά με την χημική 

απόθεση κοβαλτίου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη διαθεσιμότητα πτητικών 

πρόδρομων υλικών, ικανών να μεταφέρουν τους ατμούς του κοβαλτίου στη ζώνη 

αντίδρασης. 

Ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη μιας κατάλληλης πρώτης ύλης, με χημικά 

χαρακτηριστικά που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη υπερκαθαρών λεπτών υμενίων σε 

ευρεία όρια θερμοκρασιών, είναι κρίσιμης σημασίας. Στην παρούσα διατριβή, προτείνεται 

μια καινοτόμος σύμπλοκη ένωση, η οποία ενδεχομένως αποδειχτεί μια υποσχόμενη 

εναλλακτική λύση των παραδοσιακών μεταλλοοργανικών ή οργανομεταλλικών προδρόμων 

υλικών του κοβαλτίου, ιδιαίτερα σε εφαρμογές CVD υψηλής ακρίβειας. Οι ιδιότητες του 

συμπλόκου εξετάζονται με όρους μικροδομής, θερμικής σταθερότητας και χημικής 

τροποποίησης κατά τη θέρμανση. Παράλληλα, εξετάζονται κλασικές μεταλλοοργανικές και 

οργανομεταλλικές ενώσεις, ενώ σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζονται οι αντίστοιχες 

μέθοδοι τροφοδοσίας. 

Αν και έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις στο πεδίο της ανάπτυξης και της 

μοντελοποίησης συστημάτων MOCVD, οι ιδανικές απαιτήσεις δεν έχουν ακόμα 

ικανοποιηθεί. Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση του 

προβλήματος. Αυτή βασίζεται στα κριτήρια επιλογής των υλικών, στα κρίσιμα γεωμετρικά 

μεγέθη του αντιδραστήρα και στη χρήση των επιμέρους διατάξεων, συζευγμένων με τις 

φυσικές ιδιότητες των αντιδρώντων αερίων, με σκοπό να υποδειχθούν σύγχρονες και 

οικονομικά πρόσφορες διευθετήσεις. Καθώς εργαστηριακά, τα περισσότερα συστήματα 
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σχεδιάζονται εμπειρικά, ο απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση ενός οδηγού για την 

ανάπτυξη παρόμοιων συστημάτων, ικανών να επιτυγχάνουν αναπαράξιμους ρυθμούς 

ανάπτυξης για την παρασκευή λεπτών υμενίων μετάλλων και οξειδίων των μετάλλων. Η 

έρευνα επικεντρώνεται σε θεμελιώδεις αρχές ρευστομηχανικής και μεταφοράς μάζας και 

θερμότητας στην περιοχή της ρευστούς ροής. Η συζήτηση περιορίζεται στη θερμική 

διεργασία CVD, η οποία λαμβάνει χώρα στην περιοχή που ελέγχεται από τη μεταφορά 

μάζας, με την κύρια ροή κάθετη προς το υπόστρωμα. Επιπρόσθετα, περιγράφεται ένα 

αναλυτικό μοντέλο πρόβλεψης της ροής μέσω περιφερειακών, ομόκεντρων δακτυλίων της 

εισόδου του αντιδραστήρα, ενώ παράλληλα, προτείνεται μια νέα μέθοδος τροφοδοσίας, η 

οποία βασίζεται στην τεχνολογία αερολύματος. 

Τα παραχθέντα υμένια εξετάζονται με όρους μικροδομής και χημικής σύστασης. Η 

έρευνα εστιάζει ιδιαίτερα στην επιφανειακή τραχύτητα των υμενίων. Τα αποτελέσματα και 

οι πειραματικές συνθήκες συγκρίνονται μεταξύ τους, προκειμένου να αξιολογηθούν οι 

ηλεκτρικές ιδιότητες και να εκτιμηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Τέλος, οι μαγνητικές ιδιότητες, 

τόσο των δειγμάτων, όπως αυτά παρήχθησαν, όσο και των ανοπτημένων δειγμάτων, 

εξετάζονται με όρους μαγνητικής απόκρισης και μαγνητοαντίστασης, παρουσία εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου. Ο ρόλος της πρόδρομης ύλης υπογραμμίζεται, ενώ προτείνεται και η 

διευθέτηση διατάξεως, βασισμένης στο φαινόμενο GMR με πολωμένο, κάθετα στην 

επιφάνεια του υμενίου, μαγνητικό πεδίο. Ο αποτελεσματικός έλεγχος της μαγνητικής 

ανισοτροπίας είναι εφικτός λόγω της μαγνητικά, μη υστερητικής συμπεριφοράς των 

υμενίων κοβαλτίου.   
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Dissertation Outline 

Thin film magnetism has brought important contributions to our fundamental 

understanding of the physics of magnetism in tandem with critical applications in 

information technology, particularly evident since the discovery of the GMR effect and 

following its impact on computer read-head technology. Thin ferromagnetic films are of 

great interest because their magnetic properties markedly differ from those of the bulk 

ferromagnets. One of the most attractive new features, both for fundamental physics and 

for potential applications, is the magnetic anisotropy induced by the symmetry breaking at 

the surfaces of the film. Rapid advances in the data density of magnetic recording require 

large magnetic anisotropy energy for recording media to assure long-term data storage and 

ultra-high density recording. 

Cobalt thin films appear as an interesting perspective regarding sensors and magnetic 

recording devices, since cobalt exhibits the highest magnetic anisotropy among transition 

metals. Magnetic structure and magnetic properties however, are determined by the atomic 

structure, and morphology of the films, which, in turn, depend to large extent on method of 

preparation. The evolution of MOCVD into a more versatile process than MBE, combining 

advantageous features, such as conformal step coverage, selected area growth and tight 

control of film texture and grain size, as well as high purity without ion-induced substrate 

damage has led to the production of various systems. Despite these advantages there are 

only a few reports on MOCVD of cobalt. This is mainly due to the limited number of volatile 

precursors available to transport Co vapors to the reaction zone. 

As a result, the development of a suitable precursor source with such chemical 

characteristics that will enable the growth of pure Co thin films at wide process temperature 

ranges is of major importance. In the present research work, a novel inclusion complex is 

proposed, which may prove a promising alternative to traditional metallorganic or 

organometallic Co-precursors for precise CVD applications. The properties of the complex 

are examined in terms of microstructure, thermal stability and chemical modifications 

during heating. Furthermore, traditional organometallic and metalloorganic precursors are 

also examined and delivery methods for each case are pointed out.  

Although major improvements have been made in the field of MOCVD systems’ 

modeling and development, the ideal requirements have not yet been attained. In this work 

a different approach is attempted. This is based on materials’ selection criteria and critical 

geometrical dimensions of the reactor and on the usage of allocated devices, coupled with 

physical properties of reactant gases, in order to suggest modern and cost effective 

configurations. Since in laboratory most reactors are designed empirically, the ultimate goal 

is to provide a useful guide for the development of similar systems, capable of attaining 

reproducible growth rates for the production of ultra thin films of metals or metal oxides. 

The research is based on fundamental principles of fluid mechanics, heat and mass transfer 

in the fluid flow regime. Discussion is limited to thermal CVD in the mass transfer-limited 

section, with the primary flow being perpendicular to the wafer. Moreover, an analytical 

model of predicting volumetric flow rates inside annular rings of reactor’s entrance is 

described and a new delivery system based on aerosol technology is also proposed. 

The as-deposited films are examined in terms of microstructure and chemical 

composition. The investigation is especially focused on films’ surface roughness. Results and 

experimental conditions are cross-compared to evaluate electrical properties and growth 
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rate. Finally, magnetic properties of as-deposited and annealed films are examined in terms 

of magnetic response and magnetoresistance in the presence of an externally applied 

magnetic field. The role of the precursor is highlighted and a novel device configuration, 

based on GMR effect, is also illustrated. Effective control of magnetic anisotropy can be 

realized through the magnetically non-hysteretic behavior of Co thin films. 
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Σχ. 32: Φάσµατα Raman καθαρής β-κυκλοδεξτρίνης υπό διαφορετικές συχνότητες διέγερσης 
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Γενικά 
 

Η επίδραση που ασκούν τα μαγνητικά φαινόμενα σε στερεά νανοδιαστάσεων είναι 

γνωστή ήδη από τις περασμένες δεκαετίες, βάσει των θεωριών Bloch και Neel [1, 2]. Η 

προοπτική νέων εφαρμογών, όπως οι αισθητήρες μαγνητικού πεδίου και οι διατάξεις 

υψηλής πυκνότητας εγγραφής, αποτελεί σήμερα τη βασική κινητήρια δύναμη για την 

ανάπτυξη λεπτών φερρομαγνητικών υμενίων [3, 4]. Η μελέτη της μαγνήτισης διδιάστατων 

υμενίων πάντως, οφείλεται εν πολλοίς στις θεωρητικές προβλέψεις της προηγούμενης 

δεκαετίας, σχετικών με την ενίσχυση των μαγνητικών ροπών σε μονοστρωματικά επίπεδα 

μεταλλικών στοιχείων της 3d υποστοιβάδας, αναπτυχθέντων σε μονοκρυσταλλικά 

υποστρώματα [5]. Καθώς η μέτρηση της μαγνητικής ροπής είναι εξαιρετικά δύσκολη σε 

λεπτά υμένια, η μαγνητική ανισοτροπία είναι συνήθως η ποσότητα, μέσω της οποίας είναι 

δυνατόν να χαρακτηριστεί ένα μαγνητικό λεπτό υμένιο [6].  

Το αξιοσημείωτο αυτό φαινόμενο είναι τουλάχιστον τρεις τάξεις μεγέθους 

εντονότερο από ότι στην περίπτωση bulk φερρομαγνητικών υλικών και πηγάζει από την 

επιφανειακή έλλειψη συμμετρίας [7, 8]. Πιο συγκεκριμένα, η ανισοτροπία οφείλεται είτε 

σε αλληλεπιδράσεις μαγνητικών διπόλων, είτε σε αλληλεπιδράσεις του spin του 

ηλεκτρονίου με τα γειτονικά τροχιακά του [6]. Η πρώτη μορφή αλληλεπίδρασης ευθύνεται 

για την ανισοτροπία σχήματος και την παρατηρούμενη μαγνήτιση εντός του επιπέδου (in-

plane magnetization) λεπτών υμενίων. Η δεύτερη μορφή ευθύνεται για τη 

μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία και τον παρατηρούμενο προσανατολισμό της 

μαγνήτισης, σε σχέση με τους κρυσταλλογραφικούς άξονες. Λόγω της έλλειψης συμμετρίας 

συχνά υπεισέρχεται και ο όρος της επιφανειακής ανισοτροπίας, ο οποίος ευθύνεται για τη 

μαγνητοσυστολική ανισοτροπία  που παρατηρείται σε πολυστρωματικές δομές, λόγω 

εισαγωγής τάσεων από την ασυμφωνία των κρυσταλλικών παραμέτρων [9].  

Ο συντελεστής ανισοτροπίας είναι ευθέως ανάλογος του αντιστρόφου του πάχους 

[10, 11]. Σε πολύ μικρά πάχη επομένως, η μαγνητική ανισοτροπία είναι δυνατόν να 

υπερκεράσει την ενέργεια απομαγνήτισης, οπότε προκύπτει το εντυπωσιακό φαινόμενο 

της αυθόρμητης μαγνήτισης εκτός του επιπέδου (out of plane magnetization) [12]. Σε 

γενικές γραμμές, η μαγνητική συμπεριφορά συστημάτων λεπτών υμενίων επηρεάζεται από 

μια σειρά παραγόντων, όπως είναι η παρουσία φάσεων ενδοδιάχυσης ή ξένων στοιχείων 

προσμίξεως. Προσροφηθέντα άτομα και επιφανειακές αντιδράσεις μεταξύ τους, επίσης 

εκφυλίζουν τις μαγνητικές ιδιότητες του υμενίου [9].   
Την πλέον καταλυτική επίδραση πάντως φαίνεται να ασκεί η τοπογραφία της 

επιφανείας. Είναι γνωστό [7], ότι η παρουσία επιφανειακής τραχύτητας σε πολύ λεπτά 

υμένια αποτελεί πηγή απομαγνήτισης εντός του επιπέδου τους. Η ενέργεια απομαγνήτισης 

είναι ανάλογη του λόγου της επιφανειακής τραχύτητας προς το πάχος του υμενίου και 

δύναται να θεωρηθεί ως μια επιπρόσθετη πηγή επιφανειακής ανισοτροπίας φύσεως 

διπόλων [6]. Το φαινόμενο αυτό εξασθενεί σε απολύτως επίπεδα υμένια.  

Μεταξύ των στοιχείων μεταπτώσεως, το κοβάλτιο εμφανίζει την υψηλότερη 

μαγνητική ανισοτροπία. Σε μορφή λεπτών υμενίων, έχει προβλεφθεί ένα κρίσιμο μέγεθος 

πάχους (13 Α), κάτω από το οποίο η μαγνήτιση (υψηλού συνεκτικού πεδίου) διευθετείται 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

~ 2 ~ 

 

κάθετα ως προς την επιφάνειά τους και παράλληλα προς τον άξονα c της hcp δομής 

(εύκολος άξονας μαγνήτισης), λόγω ελαχιστοποίησης της επιφανειακής ενέργειας [6]. 

Παράλληλα, η εξαιρετική μαγνητική συμπεριφορά του κοβαλτίου το έχει καταστήσει 

αναγκαίο υλικό βάσης σε διατάξεις, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο φαινόμενο της 

γιγαντιαίας μαγνητοαντίστασης – GMR. 

 

Κίνητρο της διατριβής. 

 

Οι μαγνητικές ιδιότητες των λεπτών υμενίων καθορίζονται από την επιφανειακή 

μορφολογία και τη μικροδομή τους. Αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο 

παρασκευής [13]. Στο παρελθόν έχουν αναφερθεί τεχνικές, κυρίως φυσικών μεθόδων 

απόθεσης, όπως η επιταξία μοριακής δέσμης (MBE), η εξάχνωση με ηλεκτρονικό πυροβόλο 

(electron beam evaporation) και ο «θρυμματισμός» (sputtering) [14-16]. 

Το μειονέκτημα των παραπάνω μεθόδων σχετίζεται με την αναγκαιότητα συνθηκών 

υπερυψηλού κενού προκειμένου να παραχθούν υμένια υψηλής μαγνητικής ανισοτροπίας. 

Σε διαφορετική περίπτωση η μαγνήτιση αναπτύσσεται κατά μήκος του επιπέδου του 

υμενίου, ακόμα και σε πάχη του ενός ατομικού επιπέδου [17]. Ακόμη οι τεχνικές φυσικής 

απόθεσης ατμών ενώ έχουν αποδειχθεί ικανές να αποθέσουν υμένια σε μια επίπεδη 

επιφάνεια, δεν είναι ικανές να επιτύχουν ομοιόμορφη κάλυψη σε μη επίπεδες επιφάνειες.  

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος, ικανού να 

παράγει λεπτά υμένια καθορισμένης σύστασης και με υψηλό βαθμό επιπεδότητας, υπό 

ατμοσφαιρική ή ελαττωμένη πίεση. Απώτερος στόχος ήταν ο έλεγχος της μαγνητικής 

ανισοτροπίας των υμενίων, σε επίπεδες και μη επίπεδες επιφάνειες. Για τους λόγους 

αυτούς επιλέχθηκε η τεχνική της χημικής απόθεσης ατμών (CVD) και ειδικότερα μια 

παραλλαγή της, η οποία κάνει χρήση οργανομεταλλικών προδρόμων ενώσεων για την 

παρασκευή των υμενίων (MOCVD). Οι οργανομεταλλικές ενώσεις επιτρέπουν πολύ μικρούς 

ρυθμούς απόθεσης και σε συνδυασμό με τα εγγενή πλεονεκτήματα της τεχνικής CVD 

(άριστη κάλυψη ακμών, υψηλή ομοιομορφία πάχους και σύστασης, μη επηρεασμός του 

υποστρώματος) θεωρητικά παρέχουν τη δυνατότητα απόθεσης μεταλλικών υμενίων, 

επίπεδων σε ατομική κλίμακα [18]. Οι περισσότερες ωστόσο οργανομεταλλικές ενώσεις 

του κοβαλτίου απαντούν σε συνήθεις συνθήκες στη στερεά φάση, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζουν μικρή πτητικότητα. Αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος, για τον οποίο η 

εφαρμογή της τεχνικής ΜΟCVD για την απόθεση λεπτών υμενίων κοβαλτίου, είναι μέχρι 

σήμερα μάλλον περιορισμένη [19-21]. Αναγκαστικά επομένως, η έρευνα στράφηκε όχι 

μόνο σε καινοτόμες μεθόδους τροφοδοσίας γνωστών οργανομεταλλικών ενώσεων, αλλά 

και στην ανάπτυξη συμπλόκων ενώσεων ως δυνητικών πρόδρομων υλών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η απόθεση μεταλλικού κοβαλτίου σε 

υπόστρωμα πυριτίου. Μόλις πρόσφατα, αναγνωρίστηκε η σημασία της ανάπτυξης 

μεταλλικών υμενίων σε ημιαγώγιμα υποστρώματα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε 

καινοτόμες μαγνητικές διατάξεις [22, 23]. Πολύ σημαντική ακόμα είναι η πιθανότητα της 

εφαρμογής τους στη μικροηλεκτρονική, καθώς θα επιτρέψει την ενσωμάτωση μαγνητικών 

διατάξεων στην τεχνολογία του πυριτίου, παρέχοντας νέες προοπτικές στα πεδία των 

αισθητήρων και της αποθήκευσης δεδομένων. Για τους λόγους αυτούς, η απόθεση των 

υμενίων κοβαλτίου έλαβε χώρα σε υποστρώματα Si και SiO2. 
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Η παρούσα διατριβή είναι δομημένη ως εξής: Στο 1
ο
 κεφάλαιο, περιγράφονται τα 

βασικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σε αντιδραστήρες MOCVD, με έμφαση στα 

φαινόμενα μεταφοράς μάζας και θερμότητας. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στο μηχανισμό 

της απόθεσης με όρους θερμοδυναμικής και χημικής κινητικής. Στο 2
ο
 κεφάλαιο, 

αναπτύσσονται, οι μέθοδοι παρασκευής των οργανομεταλλικών ενώσεων και ο 

χαρακτηρισμός τους. Ταυτόχρονα, διερευνάται η πιθανή χρήση συμπλόκων εγκλεισμού 

των β-κυκλοδεξτρινών με ιωδιούχα μέταλλα και ειδικότερα κοβάλτιο, ως καινοτόμων 

πρόδρομων υλικών, σε ΜΟCVD διεργασίες. Στο 3
ο
 κεφάλαιο, περιγράφονται η σχεδίαση 

και η ανάπτυξη της διάταξης MOCVD με έμφαση στο σύστημα τροφοδοσίας και στην 

πρόβλεψη της ροής στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, μέσω αναλυτικών μοντέλων και του 

συσχετισμού φυσικών ιδιοτήτων των αερίων με γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο (4
ο
) παρουσιάζονται οι αναλύσεις της επιφανειακής μορφολογίας και της 

σύστασης των υμενίων, από διαφορετικά πρόδρομα υλικά, και τα αποτελέσματα 

αξιολογούνται με βάση, κυρίως, τη μαγνητική συμπεριφορά τους, αποδίδοντας μια 

συγκεκριμένη μέθοδο ελέγχου της ανισοτροπίας των υμενίων. 
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1
0
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Τεχνολογία Παραγωγής Λεπτών Υμενίων 

Γενικά 

   Ως λεπτό υμένιο χαρακτηρίζεται κάθε λεπτό στρώμα (τυπικά πάχους μεταξύ 5 και 500 

nm), το οποίο αποτίθεται σε κατάλληλο υπόστρωμα, ώστε αυτό να αποκτήσει ιδιότητες 

(ηλεκτρικές, οπτικές, μηχανικές, μαγνητικές, χημικές, θερμικές) που δεν θα ήταν δυνατές 

στην bulk του μορφή. Επιπρόσθετη λειτουργικότητα σε λεπτά υμένια είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί με την απόθεση πολλαπλών στρωμάτων διαφορετικών υλικών [1].  

Η διάκριση των τεχνολογιών λεπτών και παχέων υμενίων συνίσταται στο ότι η πρώτη 

προϋποθέτει την απόθεση μεμονωμένων μορίων, ενώ η δεύτερη την απόθεση σωματιδίων 

(particles). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν για παράδειγμα, οι τεχνικές βαφής και 

ψεκασμού πλάσματος. Οι τεχνικές αυτές ή και ανάλογες είναι σχετικά οικονομικές ως 

διαδικασίες, αλλά δεν παρέχουν τον έλεγχο ή την ποιότητα των τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή λεπτών υμενίων [2]. 

Οι τεχνικές λεπτών υμενίων διακρίνονται περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες: σε αυτές 

της αέριας φάσης και σε αυτές της υγρής φάσης. Οι πρώτες υπερτερούν σε τρία καίρια 

σημεία: εφαρμογή σε οποιοδήποτε υλικό, ευρεία προσαρμογή στη θερμοκρασία του 

υποστρώματος και πρόσβαση στο υπόστρωμα κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Η 

θερμοκρασία είναι η πλέον βασική παράμετρος στην τροποποίηση των ιδιοτήτων του 

υμενίου, ενώ η πρόσβαση στο υπόστρωμα επιτρέπει την ανάλυση της επιφάνειας, κατά τη 

διάρκεια της εναπόθεσης [3].  

 

 
 

Σχ. 1: Μεταλλοποίηση σε υπόστρωµα Αl κυκλώµατος ULSI [2]. 

 

1.1. Στάδια Διεργασιών. 

 

Όλες οι τεχνικές αέριας φάσης περιλαμβάνουν τέσσερα διαδοχικά βήματα [4]: 

 

1) Παροχή κατάλληλης πηγής του υλικού εναπόθεσης. 
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2) Μεταφορά του υλικού στο υπόστρωμα. 

3) Εναπόθεση του υλικού με ταυτόχρονη, πολλές φορές, ανόπτησή του. 

4) Ανάλυση του υλικού απόθεσης, ώστε να εκτιμηθεί η επιτυχία της διαδικασίας. 

 

Η πηγή του υλικού εναπόθεσης μπορεί να είναι αέρια, υγρή ή στερεή. Οι στερεές 

πηγές πρέπει να εξαχνωθούν ή ακριβέστερα να αεριοποιηθούν (vaporized), ώστε να 

μεταφερθούν στο υπόστρωμα και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω θέρμανσης, 

ενεργούς δέσμης ηλεκτρονίων, φωτονίων (laser ablation) ή θετικών ιόντων (sputtering). Σε 

κάθε περίπτωση, οι τεχνικές αυτές συγκαταλέγονται στις φυσικές μεθόδους εναπόθεσης 

(PVD). 

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις στις οποίες οι αρχικές πηγές υφίστανται είτε ως 

στερεές, οπότε μετατρέπονται χημικά σε ατμούς, είτε ως αέριες, είτε ως υγρές οι οποίες 

μεταφέρονται με τη μορφή ατμών, με την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν επαρκή τάση 

ατμών σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Οι περιπτώσεις αυτές συνιστούν επιγραμματικά 

την κατηγορία των πηγών που χρησιμοποιούνται στις χημικές μεθόδους εναπόθεσης (CVD). 

Στο στάδιο της μεταφοράς, η κρισιμότερη παράμετρος είναι η ομοιομορφία του 

ρυθμού απόθεσης και εξαρτάται από ποικίλλους παράγοντες, οι οποίοι με τη σειρά τους 

εξαρτώνται από το μέσο μεταφοράς (κενό ή ρευστό). Σε υψηλό κενό, τα μόρια του υλικού 

μεταφέρονται σε ευθείες γραμμές, οπότε η ομοιομορφία της απόθεσης εξαρτάται από τη 

γεωμετρία του αντιδραστήρα, ενώ σε συνθήκες χαμηλού κενού ή ατμοσφαιρικής πίεσης η 

ομοιομορφία εξαρτάται από το μοτίβο των ροϊκών γραμμών και από τη διάχυση των 

μορίων του υλικού απόθεσης διαμέσου των υφιστάμενων αερίων, καθώς οι συγκρούσεις 

των μορίων κατά το στάδιο της μεταφοράς είναι σε αυτήν την περίπτωση πολλές. Συχνά 

επομένως, η μεταφορά σε συνθήκες υψηλού κενού αντιπροσωπεύει διεργασίες φυσικής 

απόθεσης ατμών, ενώ η μεταφορά σε συνθήκες χαμηλού κενού (fluid flow) ταυτίζεται με 

τις διεργασίες χημικής εναπόθεσης ατμών. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως, ότι το υψηλό 

κενό ως μέσο μεταφοράς επιτρέπει την παροχή ενέργειας μέσω ιοντικής δέσμης και ως εκ 

τούτου την εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών όπως η φασματοσκοπία Auger. Σε 

αντιδιαστολή όμως με το χαμηλό κενό που απαιτείται στις χημικές μεθόδους απόθεσης, οι 

χρησιμοποιούμενες διατάξεις είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. 

Ως τρίτη περίπτωση του μέσου διασποράς αντιμετωπίζεται το πλάσμα. Στο πλάσμα 

εμπεριέχονται μεγάλα ποσά ενέργειας ικανά να ενεργοποιήσουν διεργασίες απόθεσης 

λεπτών στρωμάτων σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Η πίεση λειτουργίας του 

πλάσματος μπορεί να είναι τέτοια, ώστε αυτό να έχει συμπεριφορά είτε μέσου κενού, είτε 

μέσου ρευστού. 

Το τρίτο στάδιο σε μια διεργασία παραγωγής λεπτών στρωμάτων είναι η πραγματική 

απόθεση του υμενίου στο υπόστρωμα. Οι παράγοντες από τους οποίους αυτή εξαρτάται 

είναι η κατάσταση της επιφανείας του υποστρώματος, η χημική ενεργοποίηση του 

προδρόμου υλικού και η τροφοδοτούμενη ενέργεια.  

Η κατάσταση της επιφανείας του υποστρώματος περιλαμβάνει παράγοντες, όπως η 

τραχύτητα, το επίπεδο καθαρότητας, ο βαθμός της χημικής δέσμευσης του αφιχθέντος 

υλικού και τέλος, στην περίπτωση της επιταξίας οι κρυσταλλογραφικές παράμετροι.   

Η χημική ενεργοποίηση του προδρόμου υλικού αναφέρεται στην πιθανότητα 

ενσωμάτωσης των αφιχθέντων μορίων στην επιφάνεια του υποστρώματος. Η πιθανότητα 

αυτή είναι γνωστή [4] ως «συντελεστής δέσμευσης» Sc (sticking coefficient). Οι τιμές του 
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κυμαίνονται μεταξύ 1 και 10
-3

 για τις διάφορες διεργασίες και στην περίπτωση των CVD 

τεχνικών ο συντελεστής αυτός λαμβάνει σημαντικά μικρότερες τιμές από ότι στις PVD 

τεχνικές, με αποτέλεσμα οι πρώτες να υπερτερούν σημαντικά στην επικάλυψη επιφανειών 

με έντονο ανάγλυφο, καθώς και να επιτρέπουν επιλεκτική απόθεση. 

Όσον αφορά την τροφοδοτούμενη ενέργεια, η συνήθης μορφή είναι η θερμική μέσω 

του υποβάθρου, το οποίο συγκρατεί το υπόστρωμα. Άλλες μορφές επίσης υφίστανται, 

όπως η ενεργοποίηση μέσω φωτονίων ή ο βομβαρδισμός με θετικά ιόντα. Μια ιδιαίτερη 

περίπτωση αποτελεί και η χημική ενέργεια που μεταφέρεται είτε από ενδογενώς ενεργά 

μόρια, είτε από μόρια τα οποία έχουν διασπαστεί κατά το στάδιο της μεταφοράς μέσω 

πλάσματος.   

Το τελευταίο στάδιο της απόθεσης αφορά στην ανάλυση του υλικού απόθεσης. Σε 

ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης είναι δυνατόν να αξιολογηθούν ιδιότητες, όπως η 

σκληρότητα της επικάλυψης ενός κοπτικού εργαλείου, το δυναμικό κατάρρευσης ενός 

μονωτή ή ο βαθμός διάθλασης σε μια επικάλυψη οπτικής εφαρμογής. Σε ένα δεύτερο 

στάδιο  απαιτείται η ανάλυση σε επίπεδο δομής και σύστασης και η συσχέτιση αυτών με 

τις αναπτυχθείσες ιδιότητες. Σε ένα τελευταίο και πιο περίπλοκο στάδιο ανάλυσης είναι 

χρήσιμη η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real-time monitoring) των παραμέτρων 

της διεργασίας, όπως για παράδειγμα του ρυθμού τροφοδοσίας του αρχικού υλικού, της 

σύστασης του μέσου μεταφοράς, του ρυθμού απόθεσης και της κρυσταλλικής ανάπτυξης 

του αναπτυσσόμενου λεπτού υμενίου. 

 

Σχ. 2: ∆ιάφορα συστήµατα αντιδραστήρων CVD [4]. 

1.2. Χημική Εναπόθεση Ατμών Μεταλλοοργανικών Ενώσεων (MOCVD). 

Η τεχνική αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερη παραλλαγή της τεχνικής CVD, η οποία 

χρησιμοποιεί μεταλλοοργανικές (ή οργανομεταλλικές) ενώσεις ως πρόδρομες ύλες, 

συνήθως σε συνδυασμό με υδρίδια ή άλλα αντιδρώντα για την απόθεση μεταβατικών 

στοιχείων και ενώσεών τους [5-7]. Ο κυριότερος λόγος είναι η δυνατότητα απόθεσης σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που απαιτούν οι ανόργανες πρώτες ύλες, ενώ 

παράλληλα η επιταξιακή απόθεση είναι εφικτή (MOVPE:Metalorganic Vapor Phase Epitaxy).  
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Οι περισσότερες μεταλλοοργανικές ενώσεις είναι εξαιρετικά δραστικές (αντιδρούν 

πολλές φορές εκρηκτικά), πυροφόρες και εμφανίζουν υψηλή πτητικότητα. Η τάση ατμών 

τους πάντως, γενικά μειώνεται με την αύξηση του μοριακού βάρους. Τα κυριότερα 

πρόδρομα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι: 

 

• Αλκύλια, τα οποία προκύπτουν από την αντίδραση ενός αλειφατικού ή αλεικυκλικού 

υδρογονάνθρακα ή ενός αλκυλαλογονιδίου με ένα μέταλλο. 

• Αρύλια, τα οποία προκύπτουν από αρωματικούς υδρογονάνθρακες 6 ατόμων 

άνθρακα με τρεις διπλούς δεσμούς, όπως το φαινύλιο.   

• Ακετυλακετόνες (ή πεντανοδιόνες), οι οποίες προκύπτουν από την αντίδραση 

ακετυλακετόνης και αλογονιδίου μετάλλου. 

• Κυκλοπενταδιενύλια (Cp), τα οποία προκύπτουν από την αντίδραση 

κυκλοπενταδιενυλικού νατρίου με αλογονίδιο μετάλλου. Το σχηματιζόμενο σύμπλοκο 

προκύπτει συνήθως από την ένωση μέσω 5 σ-δεσμών (n
5
) των ατόμων άνθρακα με το 

κεντρικό μέταλλο. 

• Καρβονυλικά άλατα και υποκατάστατά τους (π.χ. αζωομάδες), τα οποία προκύπτουν 

από την αντίδραση μονοξειδίου του άνθρακα με άλατα μετάλλων και μερική 

αντικατάσταση καρβονυλικών ομάδων από άλλες πτητικότερες, π.χ. μονοξειδίου του 

αζώτου, αντίστοιχα. 

• Αλκένια, αλλύλια, αλκοξείδια, υδρίδια, αρένια, τριφθοροφωσφίνες, κ.α. 

Τα προκύπτοντα σύμπλοκα έχουν συνήθως μικρή θερμοκρασία (μεταξύ 200 και 450 
Ο
C) 

διάσπασης (ή πυρόλυσης) υπό ελαττωμένη πίεση (τυπικά 1 Torr), γεγονός που αποβαίνει 

ευεργετικό στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται θερμικά ευαίσθητα υποστρώματα. Η 

μεταλλοοργανική ή οργανομεταλλική (η διαφορά έγκειται στον απευθείας δεσμό ή μη 

μετάλλου-άνθρακα) απόθεση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

μονοκρυσταλλικών, πολυκρυσταλλικών ή αμόρφων λεπτών υμενίων σε οπτοηλεκτρονικές 

και μαγνητικές εφαρμογές [1]. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη τεχνική βρίσκεται ακόμη σε 

νηπιακό στάδιο, καθώς οι πρώτες ύλες δεν είναι συνήθως διαθέσιμες στο εμπόριο και 

πρέπει να παρασκευαστούν εργαστηριακά [8]. Ένα ακόμα πρόβλημα σχετίζεται με την 

πολυπλοκότητα του εξοπλισμού και την αναγκαία καθαρότητα των αερίων. Ηλεκτρονικά 

ροόμετρα, υπερταχείες βαλβίδες, ακριβής έλεγχος εξαερισμού, αυτοματισμοί, συστήματα 

κενού, υλικά κατακράτησης σωματιδίων (gettering materials), μετρητικά ακριβείας, 

εξωτικά υλικά κατασκευής, περιορισμός της μολύνσεως του θαλάμου, ελαχιστοποίηση του 

«νεκρού χώρου» (dead space) για την ακαριαία μετάβαση μεταξύ αερίων, συστήματα 

ασφαλείας, είναι μερικές μόνο πτυχές του προηγμένου (και δαπανηρού) εξοπλισμού που 

συχνά απαιτείται, ώστε να προκύψουν υμένια αποδεκτής ποιότητας. 

 

1.3. Στοιχεία Κινητικής Θεωρίας των Αερίων. 

1.3.1. Μοριακή ροή πρόσκρουσης (Molecular impingement flux). 

Ο όρος αυτός είναι θεμελιώδης στον καθορισμό του ρυθμού απόθεσης. Θεωρώντας 

μια τυχαία διασπορά μοριακών κατευθύνσεων, τα προς απόθεση μόρια που εκκινούν από 

ένα δεδομένο σημείο πάνω από το υπόστρωμα και κινούνται σε γωνίες θ από 0 έως 90
0
 σε 



ΚΕΦ. 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

~ 9 ~ 

 

σχέση με τον κατακόρυφο νοητό άξονα διαπερνούν αναγκαστικά την επιφάνεια ενός 

ημισφαιρίου, οπότε η μέση ταχύτητα των μορίων υπολογίζεται με ολοκλήρωση των 

ταχυτήτων στις τυχαίες διευθύνσεις θ (από 0 έως π/2) ux και κανονικοποίηση ως προς την 

επιφάνεια του ημισφαιρίου (2π). Από την κατανομή Maxwell-Boltzmann (κατανομή 

διακριτών σωματιδίων εντός ρευστού μέσου, σε αντιδιαστολή με τις κατανομές Fermi-Dirac 

Bose-Einstein, οι οποίες περιγράφουν την κατανομή υποατομικών σωματιδίων με μεγάλη 

ελεύθερη διαδρομή) για τη διασπορά των ταχυτήτων Ν ατόμων προερχόμενων από τις 

συγκρούσεις των Ν μορίων μεταξύ τους και με τις περιεχόμενες επιφάνειες σε 

θερμοκρασία δωματίου, διατυπώνεται [9] ο ακόλουθος νόμος, του οποίου η προέλευση 

στο σημείο αυτό σκοπίμως παραλείπεται: 

                                                   Ji = ¼ ncavg                                                                  (1.1) 

 

όπου Ji η μοριακή ροή πρόσκρουσης, n η μοριακή συγκέντρωση (μόρια/m
3
) και cavg η μέση 

μοριακή ταχύτητα. Στην πράξη η ταχύτητα αυτή διαφέρει ελάχιστα από την ταχύτητα του 

ήχου, καθώς οι μοριακές συγκρούσεις μεταφέρουν ηχητικά κύματα διαμέσου του αερίου 

μέσου μεταφοράς. 

 

1.3.2. Η εξίσωση Knudsen 

Από την εξίσωση του νόμου των ιδανικών αερίων: 

                                  P=RT/Vm                                                                                                             (1.2) 

και της μέσης ταχύτητας των μορίων στην κατανομή Maxwell-Boltzmann 

                               cavg =√8KβΤ/√πm=√8RT √πΜ,                                                  (1.3) 

όπου Μ=mNA το μοριακό βάρος (μοριακή μάζα) NA (αριθμός Avogadro) μορίων και Kβ η 

σταθερά του Boltzmann (1.38 x 10
-23

 J/K), η εξίσωση (1.1) λαμβάνει τη μορφή:  

        Ji = NAP/√2πΜRT = 2.63 x 10
20 

P/√ΜT  (μόρια/m
2.

s)                                   (1.4) 

Η πίεση στην εξίσωση (1.2) έχει ως φυσική έννοια τη δύναμη που εξασκείται σε μία 

επιφάνεια από τη μεταβολή της ορμής (2mux) κατά την πρόσκρουση μορίων σε αυτήν και 

την ανάκλασή τους, ανά μονάδα επιφάνειας. 

Η εξίσωση (1.4) ισχύει τόσο σε συνθήκες υψηλού κενού, όσο και σε συνθήκες 

ρευστής ροής [4]. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της μοριακής ροής πρόσκρουσης, αρκεί 

κανείς να αναλογιστεί ότι για M = 40, P = 10
-3

Pa και T = 25
O
C η αντίστοιχη ροή είναι: Ji = 2.4 

x 10
15

 mc/m
2.

s (mc:molecules). Αν θεωρηθεί ότι όλη αυτή η ροή ενσωματώνεται στην 

επιφάνεια του υποστρώματος και με μία τυπική διάμετρο μορίου ίση με 0.3 nm, ο ρυθμός 

ενσωμάτωσης είναι περίπου 10
15

 μόρια ανά μονομοριακό στρώμα (monolayer), που 

αντιστοιχεί σε ρυθμό απόθεσης 2.6 μm/h, ρυθμός τυπικός σε διεργασίες παραγωγής 

λεπτών υμενίων από την αέρια φάση. Αυτό σημαίνει ότι μερική πίεση του αντιδρώντος 

αερίου ίση με 10
-8

 atm επαρκεί ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω ρυθμός απόθεσης, εφ’ 

όσον όλο το αντιδρών αέριο που προσκρούει στην επιφάνεια του υποστρώματος 

αποτίθεται. Αν παράλληλα το αέριο αυτό αποτελεί στοιχείο μολύνσεως εντός του θαλάμου 
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εναπόθεσης και όχι συστατικό του επιθυμητού στρώματος, το παραγόμενο υμένιο είναι 

πολύ πιθανόν να ενσωματώσει υψηλά επίπεδα προσμίξεων (contaminants). Επομένως, 

προκειμένου να αποτεθεί ένα λεπτό υμένιο καθαρότητας άνω του 99.99%, η πίεση των 

ενεργών προσμίξεων πρέπει για τον ανωτέρω ρυθμό απόθεσης να είναι μικρότερη του 10
-6

 

Pa, περιοχή που θεωρείται υπερυψηλού κενού (UHV:Ultra-High Vacuum). Στην περίπτωση 

όμως της χημικής απόθεσης ατμών η πίεση των αερίων που συνήθως χρησιμοποιούνται 

(αδρανών ή φερόντων) δύναται να είναι αρκετά μεγαλύτερη, ακόμα και ατμοσφαιρική, 

χωρίς να απαιτείται συμβιβασμός ως προς την καθαρότητα του παραγόμενου υμενίου, 

καθώς η μοριακή ροή πρόσκρουσης των προσμίξεων καθορίζεται από τη μερική πίεσή τους 

στο μίγμα και όχι την ολική πίεση [5]. Επομένως αύξηση της καθαρότητας επιτυγχάνεται 

είτε με αύξηση του ρυθμού απόθεσης, είτε με μείωση της μερικής πιέσεως των 

προσμίξεων.  

1.3.3. Μέση ελεύθερη διαδρομή. 

Μία εξίσου σημαντική έννοια στις διεργασίες απόθεσης από την αέρια φάση είναι η 

μέση ελεύθερη διαδρομή (free mean path), που ορίζεται ως η απόσταση που διανύει ένα 

ιόν, άτομο ή μόριο πριν συγκρουστεί με τα μόρια του μέσου μεταφοράς, ή διαφορετικά η 

απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών συγκρούσεων [9].  Η μαθηματική σχέση που περιγράφει 

το φαινόμενο είναι η ακόλουθη: 

 

                                                         l = 1/√2πα
2
n                                                        (1.5) 

 

όπου α η διάμετρος του μορίου και n η συγκέντρωση των μορίων ανά cm
3
. Για το 

προηγούμενο παράδειγμα του μορίου διαμέτρου α = 0.3 nm, από το νόμο των ιδανικών 

αερίων υπολογίζεται ότι n = PNA/RT = 2.43 x 10
20

 mc/m
3
, οπότε η μέση ελεύθερη διαδρομή 

του σε πίεση 1 Pa και θερμοκρασία 25
O
C υπολογίζεται βάσει της (1.5) ότι αντιστοιχεί σε l = 

1.03 cm. 

Επομένως, και εφ’ όσον η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, η πίεση είναι ο 

παράγοντας που καθορίζει τη μέση ελεύθερη διαδρομή ενός μορίου και μάλιστα ισχύει ότι: 

 

                                                            l ∞1/P                                                              (1.6) 

 

Στην πράξη, το μέγεθος του l καθορίζει το αν η διεργασία διεξάγεται στην περιοχή 

υψηλού κενού ή στην περιοχή της ροής ρευστού, στην περιοχή δηλαδή όπου η μέση 

ελεύθερη διαδρομή είναι σημαντικά μικρότερη από τις διαστάσεις του αντιδραστήρα. Η 

περιοχή αυτή καθορίζεται από την τιμή του αριθμού Knudsen: 

 

                                                           Kn = l /L                                                             (1.7) 

 

όπου L, χαρακτηριστικό μέγεθος της διεργασίας, όπως είναι η απόσταση ανάμεσα στην 

πηγή και το υπόστρωμα (πολλάκις, στη βιβλιογραφία της χημικής απόθεσης ατμών 

αναφέρεται [10, 11] ως υδροδυναμικό μήκος εισόδου). 

Σε τιμές Kn >1 η διεργασία διεξάγεται σε υψηλό κενό, ενώ σε τιμές Kn <0.01, η 

διεργασία διεξάγεται στην περιοχή της ρευστούς ροής [4]. Οι ενδιάμεσες τιμές σχηματίζουν 
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μια μεταβατική περιοχή στην οποία οι αντίστοιχες εξισώσεις για οποιαδήποτε μορφή του 

μέσου μεταφοράς δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες. Οι διεργασίες πλάσματος συχνά 

διεξάγονται εντός της περιοχής αυτής.  

 

1.4.  Ιδιότητες Μεταφοράς. 

Οι μακροσκοπικές ιδιότητες που πηγάζουν από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μορίων είναι οι ιδιότητες μεταφοράς, που στην ουσία ποσοτικοποιούν τους ρυθμούς 

μεταφοράς της μάζας (διάχυση), της ορμής (διατμητική τάση) και της ενέργειας (αγωγή 

θερμότητας).  

1.4.1. Μεταφορά μάζας. 

Η συμπεριφορά της μοριακής διάχυσης εξηγείται με βάση το Σχ. 3α. Η συγκέντρωση 

των μορίων Α σε ένα μίγμα με μόρια Β, ελαττώνεται κατά τη διεύθυνση x από nA σε (nA-

ΔnA) για το μήκος ελεύθερης διαδρομής l. Η διάχυση των μορίων Α λαμβάνει χώρα κατά τη 

διεύθυνση μείωσης της συγκέντρωσής τους x, οπότε η καθαρή ροή διάχυσης διαμέσου 

ενός φανταστικού στρώματος πάχους l μπορεί να υπολογιστεί από τη διαφορά των ροών 

διάχυσης της προς τα άνω και προς τα κάτω διεύθυνσης [4]: 

                             JA(ολ) = J(κάτω σε x) – J (άνω σε x+ l) = ¼ ΔnAcavg                   (1.8) 

Αλλά        ΔnA = l (-dnA/dx), οπότε: 

                              JA(ολ) = = - (¼ cavg l)dnA/dx = - DAB dnA/dx                (1.9) 

    Α     B             m    

        nA                 u 

 l          x    l  

    nA-ΔnA        m             u-Δu   

 

(α) Διάχυση μάζας                                                                                 (β) Μεταφορά ορμής. 

Σχ. 3: Φαινόµενα µεταφοράς σε µοριακό επίπεδο. Η ροή έχει φορά προς τη διεύθυνση x. 

Η τελευταία σχέση παριστά τη διαχυσιμότητα των μορίων Α στα μόρια Β. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία, αναφέρονται [10, 11] εμπειρικοί συσχετισμοί της διαχυσιμότητας σε 

διάφορα δυαδικά συστήματα αερίων. Για τα συστήματα, για παράδειγμα Ar-Ar και Ar-He, 

που απαντούν συχνά σε χημικές διεργασίες από την αέρια φάση (CVD), οι αντίστοιχοι 

συντελεστές είναι 0.19 και 0.72 cm
2
/sec. Η πίεση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος, 

καθώς αν ελαττωθεί σημαντικά θα αυξηθεί αντίστοιχα σημαντικά και η διαχυσιμότητα DAB. 

Εφ’ όσον η πίεση ελαττωθεί τόσο ώστε Kn >1, δε λαμβάνει χώρα πλέον μοριακή διάχυση 

και μόρια Α και Β δεν συναντώνται ποτέ στην αέρια φάση. Επίσης, η διαχυσιμότητα DAB, 
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όπως φαίνεται και στην εξ. (1.9), είναι ανεξάρτητη της σχετικής συγκέντρωσης των μορίων 

Α ως προς τα Β. Σημειώνεται ακόμη, ότι στην περίπτωση της χημικής απόθεσης ατμών, η 

συμπεριφορά των αερίων ακολουθεί τη νευτώνια συμπεριφορά, δηλαδή η τάση είναι 

γραμμική ως προς την παραμόρφωση του ρευστού. 

1.4.2. Μεταφορά ορμής. 

Στο Σχ. 3β αέρια μάζα με ταχύτητα u σε επίπεδο x μεταφέρεται προς τα δεξιά σε 

επίπεδο (x+l) και ταχύτητα u-Δu. Η βαθμίδα u είναι κάθετη στην κύρια ροή του αερίου. Η 

κατάσταση αυτή απαντά σε συνθήκες ρευστής ροής όποτε η κύρια ροή του αερίου 

προσεγγίζει ένα φράγμα ή οριακό στρώμα (boundary), καθώς u�0 στο στρώμα αυτό. 

Πέραν της κύριας ροής όμως, η τυχαία κίνηση των μορίων με ταχύτητα cavg ανάμεσα σε δύο 

αέρια ρεύματα ευρισκόμενα σε απόσταση l ισοδυναμεί είτε με αύξηση της ορμής κατά την 

άνω κίνησή τους και τη συνακόλουθη σύγκρουσή τους με το ταχύτερο αέριο ρεύμα, είτε με 

μείωση της ορμής κατά την προς τα κάτω κίνησή τους και τη συνακόλουθη σύγκρουσή τους 

με το βραδύτερο αέριο ρεύμα. Η αύξηση ή η μείωση της ορμής των μορίων, αντίστοιχα, 

είναι ίση με mΔu και αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην περίπτωση του ταχύτερου ρεύματος 

την εμφάνιση αντίστασης ως προς τη ροή (οπισθέλκουσα – drag force), ενώ στην 

περίπτωση του βραδύτερου ρεύματος την εμφάνιση δύναμης επιταχύνσεως (accelerating 

force). Το ζεύγος των δύο αυτών ίσων και αντίθετων δυνάμεων εμφανίζεται ως ιξώδης 

διατμητική τάση (viscous shear stress) τ ανάμεσα στα δύο αέρια ρεύματα, η οποία είναι ίση 

με το ρυθμό μεταφοράς ορμής ανά μονάδα επιφανείας κάθετα προς τη διεύθυνση x. Ο 

ρυθμός αυτός είναι ίσος με το γινόμενο της μοριακής ροής επί τη μεταβολή της ορμής ανά 

άτομο [8], δηλαδή: 

                                       τ = J(mΔu) = 1/4ncavgmldu/dx = ndu/dx           (1.10), 

όπου n το ιξώδες. 

Ανάλογα με την περίπτωση της μοριακής διάχυσης και αντικαθιστώντας το n από το νόμο 

των ιδανικών αερίων και τα cavg, l από τις σχέσεις (1.3) και (1.5), προκύπτει ότι: 

                                                        n ∞ √MT/α
2
               (1.11) 

Αυτό σημαίνει καταρχήν ότι το ιξώδες αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας, 

συμπεριφορά αντίθετη αυτής των υγρών μέσων, ενώ παράλληλα είναι ανεξάρτητο της 

πίεσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι μικρότερος αριθμός μορίων σε συνθήκες 

μειωμένης πίεσης μετακινείται κατά μήκος της βαθμίδος u, αν και η μέση ελεύθερη 

διαδρομή είναι αυξημένη. Όπως και στην περίπτωση της διάχυσης, το ιξώδες δεν έχει 

έννοια για τιμές Kn>1. Στην περιοχή αυτή, η ροή ελέγχεται ουσιαστικά από την εγγύτητα 

των οριακών στρωμάτων (και επομένως από την τυχαία ανάκλαση των μορίων) και όχι από 

την ιξώδη αντίσταση [12]. 

1.4.3. Μεταφορά θερμότητας. 

Η αγωγή θερμότητας μέσω μιας αέριας μάζας εκδηλώνεται με τη μεταφορά 

ενέργειας λόγω μεταβολής της κινητικής ενέργειας εm, κατά τη διάρκεια των μοριακών 
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συγκρούσεων [4]. Η σχετική εξίσωση για τη ροή θερμότητας φ είναι ανάλογη αυτής της 

μεταφοράς ορμής: 

                                                        φ = 1/4ncavg(ldεm/dx)             (1.12) 

 

Από το νόμο των ιδανικών αερίων: 

                                                            cv/NΑ = dεm/dT                          (1.13), 

 

όπου cv η μοριακή θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο, οπότε η (1.12) μετασχηματίζεται 

σε: 

                                                             φ = - ΚΤdT/dx,              (1.14) 

  

όπου ΚΤ = ½ n(cv/NΑ)cavgl ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας. 

Αποδεικνύεται εύκολα επίσης [4], ότι: 

                                                               ΚΤ ∞ cv /√Mα
2
              (1.15) 

Επομένως, τα ελαφρά μόρια έχουν γενικά υψηλότερο συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας, ενώ αυτός είναι ανεξάρτητος της πίεσης (όπως και το ιξώδες). Σε μικρές 

πιέσεις η μοριακή ροή είναι μεν μικρότερη, αλλά η μέση ελεύθερη διαδρομή έχει πλέον 

αυξηθεί. Στην περίπτωση όμως που η πίεση μειωθεί στην περιοχή της μοριακής ροής η 

κατάσταση διαφοροποιείται. 

Πράγματι, θεωρώντας ότι λαμβάνει χώρα αγωγή θερμότητας μεταξύ δύο 

παραλλήλων πλακών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση ενός θερμαινόμενου υποβάθρου 

και υποστρώματος, θερμοκρασίας αντίστοιχα Th και Ts, ευρισκόμενα σε απόσταση b, ο 

κατάλληλος αριθμός Knudsen πρέπει να είναι: Kn = l/b. Η μεταφορά θερμότητας στην 

περίπτωση που Kn <<1 δίνεται από την εξίσωση (1.14): 

 

                                                              φ = ΚΤ(Th - Ts)/b                                                     (1.16) 

 

Στην περίπτωση που Kn > 1, η εφαρμογή του ΚΤ δεν έχει φυσική έννοια, καθώς πρόκειται 

για ιδιότητα ρευστού μέσου. Αντίθετα, η ροή θερμότητας είναι ανάλογη του γινομένου της 

ροής των μορίων κατά μήκος του κενού μεταξύ των πλακών επί το ποσό της θερμότητας 

που φέρει καθένα από αυτά. Για το λόγο αυτό, εισάγονται δύο νέα μεγέθη, ο συντελεστής 

θερμικής μεταφοράς hc και ο παράγοντας θερμικής προσαρμογής γ’, σε τρόπο ώστε: 

 

                                                    φ = [Jiγ’ cv/NΑ](Th - Ts) = hc(Th - Ts)                                 (1.17), 

 

όπου Ji η μοριακή ροή πρόσκρουσης. 

Ο παράγοντας θερμικής προσαρμογής αντιπροσωπεύει το βαθμό στον οποίο τα 

άτομα επηρεάζονται από τη θερμοκρασία του υποβάθρου και του υποστρώματος κατά τις 

διαδοχικές ανακλάσεις τους σε αυτά [8]. Έτσι, αν Trs και Trh οι θερμοκρασίες που αποκτά 

ένα μόριο κατά την ανάκλασή του από το υπόστρωμα και το υπόβαθρο αντίστοιχα σε 

τυχαίο σημείο της απόστασης b, ο παράγοντας αυτός δίνεται από τη σχέση: 

 

                                                      γ’ = (Trs - Trh)/2- Trs + Trh                                               (1.18) 
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Για τα περισσότερα αέρια ισχύει ότι γ’ ≈ 1, ενώ για το He: 0.11< γ’<0.25 [11]. Ο συντελεστής 

θερμικής μεταφοράς είναι επομένως ανεξάρτητος της απόστασης στην οποία μεταφέρεται 

η θερμότητα και έχει ισχύ όταν η θερμότητα μεταφέρεται κατά μήκος μιας διεπιφάνειας 

και όχι μέσω ενός ρευστού. Για Kn <<1, ισχύει hc = ΚΤ/b. 

Έτσι, στην πρώτη περίπτωση (Kn <<1), η μεταφορά θερμότητας είναι ανεξάρτητη της 

πίεσης (αφού ανεξάρτητος αυτής είναι και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας) και 

αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης μεταξύ των πλακών. Αντίθετα, στη δεύτερη 

περίπτωση (Kn > 1) η μεταφορά θερμότητας είναι ανεξάρτητη της απόστασης και ανάλογη 

της πίεσης. Επομένως, η θερμική μεταφορά από το υπόβαθρο στο υπόστρωμα μπορεί να 

αυξηθεί με την αύξηση της πίεσης του ρευστού (π.χ. αδρανούς αερίου) ανάμεσά τους, 

μόνο όμως εφ’ όσον η απόσταση b διατηρηθεί αρκετά μικρή ώστε Kn > 1 [4]. Ακόμα, η 

επιλογή του He ως ρευστού μέσου στην περίπτωση που Kn <<1,  είναι ιδιαίτερα 

πλεονεκτική, λόγω μεγάλου ΚΤ [10].  

Γενικά, τα καλύτερα αέρια μέσα για τη μεταφορά θερμότητας είναι όσα έχουν μικρή 

μοριακή μάζα, ώστε να ενισχύσουν τη μοριακή ροή πρόσκρουσης, όπως υποδηλώνει 

άλλωστε και η σχέση (1.17), αν και πολλές φορές οι επιλογές περιορίζονται από τη χημεία 

της διεργασίας.     

Συνοψίζοντας, οι παραπάνω διατυπώσεις περιγράφουν με ακρίβεια τις 

αλληλεπιδράσεις αερίων μέσων και ατμών σε μια οποιαδήποτε διεργασία εναπόθεσης 

λεπτού υμενίου από την αέρια φάση. Παρ’ όλα αυτά, ο έλεγχος της απόθεσης συχνά 

πραγματοποιείται μέσω της ρύθμισης μακροσκοπικών παραμέτρων, όπως η πίεση και η 

θερμοκρασία.       

 

1.5. Θεμελιώδεις Αρχές Χημικής Απόθεσης Ατμών. 

 Η χημική απόθεση ατμών θεωρείται σήμερα [3, 4, 12] ως το πλέον πολύπλοκο χημικό 

φαινόμενο μεταξύ όλων των τεχνικών απόθεσης. Η θεωρητική προσέγγιση της διεργασίας 

είναι τις περισσότερες φορές αναγκαία και υπό προϋποθέσεις δύναται να προβλέψει τη 

σύνθεση και τη δομή του αναπτυχθέντος στρώματος ή να υποδείξει τον πιθανό μηχανισμό 

της αντίδρασης. Οι βασικές αρχές της χημείας, της χημικής κινητικής και κυρίως της 

θερμοδυναμικής αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην προσπάθεια κατανόησης του 

προβλήματος. 

 

1.5.1. Θερμοδυναμική θεώρηση. 

Το πρώτο φανερό βήμα σε κάθε θεωρητική ανάλυση είναι να εξασφαλιστεί ότι η 

επιθυμητή αντίδραση θα λάβει χώρα. Αυτό θα γίνει αν ευνοείται θερμοδυναμικά, δηλαδή 

αν η μεταφορά ενέργειας από ένα χημικό σύστημα σε ένα άλλο, βάσει του πρώτου και 

δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής, είναι αρνητική. Ουσιαστικά δηλαδή, για τη 

μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας ΔGr, αρκεί να ισχύει:  

ΔGr <0                                                                  (1.19) 

Για να υπολογιστεί η ΔGr, είναι απαραίτητη η γνώση των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων κάθε 

συστατικού, συγκεκριμένα οι ελεύθερες ενέργειες σχηματισμού, γνωστές επίσης ως 

ελεύθερες ενέργειες κατά Gibbs, ΔGf. Γενικά ισχύει η σχέση: 
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                       ΔG
0

r = ΣΔG
0

f (προιόντων) - ΣΔG
0

f  (αντιδρώντων)                                   (1.20) 

Η ελεύθερη ενέργεια σχηματισμού δεν έχει σταθερή τιμή αλλά μεταβάλλεται ως 

συνάρτηση πολλών παραμέτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν τον τύπο των αντιδρώντων και 

τη μοριακή αναλογία με την οποία συμμετέχουν στην αντίδραση, καθώς και τη 

θερμοκρασία και την πίεση της διεργασίας. Αυτή η συνάρτηση αντιπροσωπεύεται από την 

ακόλουθη εξίσωση: 

                                                      ΔGr =  ΔG
0

f + RTlnQi                                                   (1.21), 

και                                                             ΔG
0

f = Σzi * ΔG
0

f,i                                                          (1.22) 

όπου zi, στοιχειομετρικός συντελεστής των i συστατικών στην CVD αντίδραση, ο οποίος 

λαμβάνει αρνητικές τιμές για τα αντιδρώντα και θετικές για τα προϊόντα, ΔG
0

f,i, η ελεύθερη 

ενέργεια σχηματισμού των i συστατικών στη θερμοκρασία T, για πίεση P = 1 bar και R, η 

παγκόσμια σταθερά των αερίων. Ισχύει ακόμα: 

                                                 Qi = Piai
zi
                                                              (1.23) 

όπου ai η ενεργότητα των i συστατικών (ai = 1 για καθαρά στερεά). Στην περίπτωση αερίων 

συστατικών, ισχύει: 

                                                              Pi = xiPT                                                                                                (1.24) 

όπου Pi η μερική πίεση των i συστατικών, Xi το γραμμομοριακό κλάσμα των i συστατικών 

και PT η ολική πίεση. 

Εφ’ όσον η αντίδραση ισορροπεί, εξ’ ορισμού για τη μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας 

ισχύει ότι: 

                                                   ΔGr = - RTlnK             (1.25), 

όπου Qισορ. = K = σταθ. ισορροπίας [1].  

1.5.2. Κινητική της αντίδρασης. 

Η θερμοδυναμική ανάλυση υποδεικνύει την πιθανότητα πραγματοποίησης μιας 

αντίδρασης καθώς τα ενεργά αέρια πλησιάζουν την επιφάνεια απόθεσης σε δοσμένη 

θερμοκρασία. Το ερώτημα όμως είναι, πώς τα αντιδρώντα αυτά φθάνουν στην επιφάνεια 

απόθεσης, με άλλα λόγια ποιος είναι ο μηχανισμός μεταφοράς μάζας. Μια τυπική 

διεργασία CVD καθορίζεται σημαντικά από τη μεταφορά των αερίων (gas transfer), μέσω 

βαλβίδων και γραμμών μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα ιδιαίτερη σημασία έχουν οι 

μεταβολές στη θερμοκρασία και την πίεση πριν τα αέρια αυτά πλησιάσουν το υπόστρωμα 

και λάβει χώρα η αντίδραση.  

1.5.2.1. Στάδια της διεργασίας. 

Η αντίδραση είναι ετερογενής από τη στιγμή που κατά τη διεργασία σημειώνεται 

αλλαγή φάσης, και συγκεκριμένα μετάβαση από την αέρια στη στερεά φάση. Επιπλέον, ο 
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ρυθμός αντίδρασης είναι και ο ρυθμός ανάπτυξης του στρώματος (growth rate), οπότε και 

οι μικροσκοπικές ιδιότητές του, όπως η δομή και το μέγεθος των κόκκων, εξαρτώνται 

άμεσα από το ρυθμό αυτό [1].  Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως, η αντίδραση λαμβάνει 

χώρα πριν το αντιδρών αέριο φθάσει στο υπόστρωμα (gas phase precipitation)[12], οπότε 

και προκύπτει ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος. Η ακολουθία των φαινομένων 

κατά τη διάρκεια μιας CVD αντίδρασης, απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 5. 

Οι διεργασίες των βημάτων 1 έως και 5 του σχήματος αυτού, αποδίδονται περιληπτικά ως 

εξής: 

1)  Τα αντιδρώντα αέρια εισάγονται στον αντιδραστήρα υπό συνθήκες   

εξαναγκασμένης ροής (forced flow) και εν συνεχεία, διαχέονται μέσω ενός 

δυναμικού οριακού στρώματος (boundary layer), αναλυτική περιγραφή του οποίου 

γίνεται παρακάτω. 

2)  Προσρόφηση των αντιδρώντων αερίων στην επιφάνεια του υποστρώματος. 

3)  Η χημική αντίδραση λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια επαφής. 

4)  Εκρόφηση των παραπροϊόντων της αντίδρασης. 

5)  Διάχυση των αερίων παραπροϊόντων, μέσω του οριακού στρώματος [3]. 

 

Κύρια Ροή Αντιδρώντων Αερίων 

                                                                                                       Αέρια Παραπροϊόντα 

      

 

                     (1)                                                                                 (5) ∆υναµικό Οριακό Στρώµα 

                                                                                                  

                      (2)                                                                  (4)  Επιφάνεια Αλληλεπίδρασης  

                                                                                       (αµελητέου πάχους) 

                                                                                                          

 

(3)                                       Υπόστρωμα 

  

Σχ. 4: Σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα διάφορα φαινόµενα κατά τη διάρκεια µιας 

τυπικής χηµικής εναπόθεσης ατµών. 

 

Τα βήματα της διαδικασίας ακολουθούν τη σειρά με την οποία και αναγράφονται 

παραπάνω. Το βραδύτερο από αυτά καθορίζει το ρυθμό της αντίδρασης. Το παραπάνω 

μοντέλο, που περιλαμβάνει τη θεωρία του δυναμικού οριακού στρώματος, ισχύει στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου η πίεση είναι σχετικά αυξημένη (Kn <1), ενώ δεν εφαρμόζεται 

στις περιπτώσεις που αυτή είναι υπερβολικά μικρή, της τάξεως των mTorr [4].  
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1.5.2.2. Το δυναμικό οριακό στρώμα. 

Από τη στιγμή που εισέρχεται το αντιδρών αέριο στον αντιδραστήρα, η ροή του 

καθορίζεται από τον αδιάστατο αριθμό Reynolds (Re), ο οποίος υποδεικνύει τη μετάβαση 

από τη στρωτή (laminar) στην τυρβώδη (turbulent) ροή. Ο αριθμός Re, υπό μια άλλη 

έννοια, υποδηλώνει το λόγο των δυνάμεων αδρανείας (inertia) προς την ιξώδη ροή (viscous 

forces). Το οριακό στρώμα είναι αυτή η περιοχή, στην οποία η τιμή της ταχύτητας του 

αερίου μεταβάλλεται από μηδέν στο τοίχωμα σε αυτήν της bulk ροής του αερίου [1]. Το 

στρώμα αυτό έχει σημείο εκκίνησης την είσοδο του αντιδραστήρα και αυξάνει σε πάχος, 

μέχρις ωσότου η ροή σταθεροποιηθεί (Σχ. 5). Τα αντιδρώντα αέρια πρέπει να διαχυθούν 

μέσω του στρώματος αυτού, ώστε να φθάσουν στην επιφάνεια εναπόθεσης. 

Γενικά, η ροή εντός κυλινδρικού αγωγού χαρακτηρίζεται [13] από τον αριθμό Re: 

                 Re = Duρ / μ                                                              (1.26), 

όπου D η διάμετρος του αντιδραστήρα, u η ταχύτητα του αερίου, ρ, μ, η πυκνότητα και το 

ιξώδες, αντίστοιχα. Για  Re < 2000, η ροή είναι στρωτή, για  Re > 4000 τυρβώδης, ενώ για  

2000 < Re < 4000, η ροή είναι μεταβατική. Το πάχος του οριακού στρώματος, σχετίζεται με 

τη ρίζα του αριθμού Reynolds, ως εξής: 

 

                  Δ = √ (x / Re)                                                            (1.27), 

 όπου x, η απόσταση από την είσοδο του αερίου κατά την κατεύθυνση της ροής.  

Το πάχος του οριακού στρώματος συνεπώς αυξάνει με τη μείωση της ταχύτητας του 

αερίου και με την απόσταση από την είσοδο του αντιδραστήρα [13]. 

 

 

Ροή Αντιδρώντων Αερίων 

Άξονας αντιδραστήρα                                            

                    

                                                       Δυναμικό Οριακό Στρώμα   

(Kn <1)   

 

                      

Σχ. 5: Συνθήκες ροής µέσω του οριακού στρώµατος σε οριζόντιο αντιδραστήρα. 

 

1.5.2.3. Στάδια ελέγχου του ρυθμού εναπόθεσης. 

 Σε κάθε CVD αντίδραση υπάρχουν στάδια που ελέγχουν το ρυθμό της εναπόθεσης, 

γεγονός κρίσιμης σημασίας, διότι η πλήρης κατανόησή τους θα επιτρέψει τη 

βελτιστοποίηση του παραπάνω ρυθμού, καθώς και σε κάποιο βαθμό τον έλεγχο της φύσης 

του εναποτιθέμενου υλικού. Ο ρυθμός εναπόθεσης καθορίζεται: 

 

� Από την κινητική της αντίδρασης στην επιφάνεια. 
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� Από τους μηχανισμούς μεταφοράς μάζας. 

� Από την κινητική της αέριας φάσης, αν και ως ενδεχόμενο είναι ασυνήθιστο [14]. 

 

Παρακάτω, εξετάζεται η επίδραση των δύο πρώτων περιπτώσεων στον έλεγχο της 

ταχύτητας της αντίδρασης. 

 (α) Στην περίπτωση ελέγχου του ρυθμού εναπόθεσης από την κινητική της 

αντίδρασης στην επιφάνεια, ο καθοριστικός παράγοντας είναι η ποσότητα των διαθέσιμων 

αντιδρώντων αερίων. Για παράδειγμα, θεωρείται σύστημα στο οποίο τόσο η θερμοκρασία 

όσο και η πίεση είναι χαμηλές. Στην περίπτωση αυτή, η αντίδραση προχωρά βραδέως 

(λόγω χαμηλής θερμοκρασίας), ενώ ταυτόχρονα υφίσταται περίσσεια αντιδρώντων στην 

επιφάνεια (λόγω της χαμηλής πίεσης). Το δυναμικό οριακό στρώμα είναι λεπτό, οι 

συντελεστές διάχυσης υψηλοί και τα αντιδρώντα φθάνουν στην επιφάνεια εναπόθεσης με 

ευχέρεια [14].  

 (β)   Στην περίπτωση τώρα που η διαδικασία εναπόθεσης ελέγχεται από τη μεταφορά 

μάζας (mass transport), οι καθοριστικοί παράγοντες είναι αφ’ ενός ο ρυθμός διάχυσης των 

αντιδρώντων μέσω του οριακού στρώματος και αφ’ ετέρου ο ρυθμός διάχυσης, πάλι μέσω 

του ιδίου στρώματος, των αέριων παραπροϊόντων της αντίδρασης. Αυτό συνήθως 

συμβαίνει όταν η θερμοκρασία και η πίεση είναι αυξημένες. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση 

της ταχύτητας ροής των αντιδρώντων αερίων, ενώ παράλληλα, λόγω πάχυνσης του 

οριακού στρώματος, τα αντιδρώντα πλησιάζουν την επιφάνεια εναπόθεσης με δυσκολία. 

Επιπλέον, η αντίδραση διάσπασης (π.χ. πυρόλυση) συντελείται σχεδόν ακαριαία, αφού η 

θερμοκρασία είναι υψηλότερη και τα μόρια που καταφέρνουν να φθάσουν πολύ κοντά 

στην επιφάνεια εναπόθεσης αντιδρούν τάχιστα. Ο ρυθμός διάχυσης εν συνεχεία γίνεται ο 

παράγοντας εκείνος που ορίζει και το ρυθμό εναπόθεσης [14].  

 Από τη στιγμή που η κινητική της αντίδρασης στην επιφάνεια (surface kinetics) 

γίνεται ο καθοριστικός εκείνος παράγοντας ελέγχου του ρυθμού εναπόθεσης σε χαμηλές 

θερμοκρασίες και η διάχυση ο αντίστοιχος περιοριστικός παράγοντας σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες, είναι δυνατόν με τη μεταβολή της θερμοκρασίας να πραγματοποιείται κάθε 

φορά η μετάβαση στο επιθυμητό στάδιο ελέγχου. Αυτό απεικονίζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα Arrhenius (λογάριθμος του ρυθμού εναπόθεσης σε σχέση με το αντίστροφο της 

θερμοκρασίας) για διάφορες αντιδράσεις που οδηγούν στο σχηματισμό πυριτίου, 

χρησιμοποιώντας ως πηγές SiH4, SiH2Cl2, SiHCl3 ή SiCl4, σε ατμόσφαιρα υδρογόνου. Στον 

τομέα Α του διαγράμματος, ο ρυθμός εναπόθεσης ελέγχεται από την κινητική της 

αντίδρασης στην επιφάνεια, ενώ στον τομέα Β αυτού από μηχανισμούς μεταφοράς μάζας 

και ο ρυθμός εναπόθεσης σχετίζεται γραμμικά με τη μερική πίεση του αντιδρώντος 

πυριτίου στο φέρον αέριο. Η μετάβαση από το καθεστώς ελέγχου του ρυθμού, λόγω του 

ενός παράγοντα, στον έλεγχο αυτού από το δεύτερο παράγοντα δεν είναι άμεση, διότι 

εμφανίζεται και μια ενδιάμεση περιοχή, όπου και οι δύο παράγοντες είναι σημαντικοί. Η 

παρουσία επίσης μεγίστων στις καμπύλες του τομέα Β δηλοί την εμφάνιση του φαινομένου 

της αντίδρασης πριν τα αέρια φθάσουν στο υπόστρωμα (gas phase precipitation). Το 

υπόστρωμα είναι ακόρεστο και ο ρυθμός εναπόθεσης έχει μειωθεί [1]. 

 Η πίεση λειτουργεί ανάλογα με τη θερμοκρασία ως περιοριστικός παράγοντας του 

ρυθμού εναπόθεσης, από τη στιγμή που η διαχυσιμότητα ενός αερίου είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με τη μερική πίεσή του. Για παράδειγμα, μειώνοντας την πίεση από 1 bar σε 1 

Torr, αυξάνουν η μεταφορά των αντιδρώντων αερίων στην επιφάνεια εναπόθεσης και η 
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εκρόφηση των παραπροιόντων της αντίδρασης περισσότερο από δύο τάξεις μεγέθους. Σε 

χαμηλές πιέσεις, η επίδραση των μεταβλητών σχετικών με τη μεταφορά μάζας είναι κατά 

πολύ λιγότερο ουσιαστική, από ότι σε αυξημένες πιέσεις [15]. 

Με τον κατάλληλο χειρισμό επομένως των παραμέτρων της διαδικασίας και της 

γεωμετρίας του αντιδραστήρα, είναι δυνατόν να ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο η 

αντίδραση, όσο και ο ρυθμός εναπόθεσης. Αυτό φαίνεται από το ακόλουθο παράδειγμα: 

Κατά την απόθεση βολφραμίου σε οριζόντιο αντιδραστήρα, η ταχύτητα του αερίου είναι 

πρακτικά σταθερή και το πάχος του δυναμικού οριακού στρώματος αυξάνει με την 

απόσταση από την είσοδο του αντιδραστήρα. Αυτό σημαίνει όμως, ότι το πάχος του 

εναποτιθέμενου υμενίου αντίστοιχα μειώνεται, όσο προχωρεί η αντίδραση από το στόμιο 

εισόδου στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το 

υπόβαθρο τοποθετείται υπό κάποια κλίση [12]. Έτσι, λόγω συστολής της ροής, τόσο η 

ταχύτητα του αερίου, όσο και ο αριθμός Reynolds αυξάνουν, το πάχος του οριακού 

στρώματος μειώνεται και ο ρυθμός απόθεσης καθίσταται ομοιόμορφος [14].   

 

                                                                                    Θερμοκρασία (
ο
C) 

                       1300   1200     1100     1000      900        800           700        600 

        

                 1.0      

               

                 0.5                                                                           SiH4              

               SiH2Cl2 

    Ρυθμός  0.2                                                                                        SiHCl3 

                Ανάπτ. 0.05             B   SiCl4 

          (μm/min) 0.02                                     

                  0.01                         Α                                                                          

 

                                                         0.7                0.8                0.9                  1.0               1.1 

10
3
 / T   (K) 

 

Σχ.  6: ∆ιάγραµµα Arrhenius για την εναπόθεση πυριτίου από διαφορετικά υλικά [1]. 

Περιοχή Α: Περιορισµός ρυθµού εναπόθεσης λόγω κινητικής της αντίδρασης στην 

επιφάνεια (χαµηλή θερµοκρασία). Περιοχή Β: Περιορισµός ρυθµού εναπόθεσης λόγω 

µεταφοράς µάζας (υψηλή θερµοκρασία). 
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1.5.3. Μηχανισμός εναπόθεσης. 

Ο τρόπος, με τον οποίο ένα στρώμα αποτίθεται σε μια επιφάνεια κατά την τεχνική 

χημικής εναπόθεσης ατμών δεν είναι μέχρι σήμερα απόλυτα ξεκάθαρος. Πολλές θεωρίες 

[4, 5, 10-12, 16] έχουν αναπτυχθεί για την προσέγγιση του φαινομένου με επικρατέστερα 

μοντέλα αυτά που βασίζονται αφ’ ενός, στο σχηματισμό ενός στερεού πυρήνα από μια 

υπερκορεσμένη πηγή ατμών, ως αποτέλεσμα της διαφοράς ανάμεσα στην ελεύθερη 

επιφανειακή ενέργεια και τη bulk ελεύθερη ενέργεια του πυρήνα και αφ’ ετέρου, στην 

ατομική πυρήνωση και το συνδυασμό χημικών δεσμών σε στερεές επιφάνειες με τη 

στατιστική μηχανική.  

 Γενικά πάντως, ο μηχανισμός απόθεσης καθορίζεται από τα φαινόμενα της ρόφησης, 

της επιφανειακής διάχυσης και της πυρήνωσης [4]. Παρακάτω, τα φαινόμενα αυτά 

αναλύονται διεξοδικά. 

 

1.5.3.1. Προσρόφηση.  

 Ας θεωρηθεί ένα μόριο που πλησιάζει την επιφάνεια του υποστρώματος από την 

αέρια φάση. Σε απόσταση λίγων ατομικών επιπέδων υφίσταται την επίδραση των μορίων 

της επιφανείας. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στην περίπτωση συμμετρικών μορίων, τα οποία 

αν και δεν είναι δίπολα εμφανίζουν περιοδικά χαρακτηριστικά διπόλου (oscillating dipoles), 

τα οποία και δημιουργούν αλληλεπιδράσεις, γνωστές ως δυνάμεις διασποράς London ή 

Van der Waals [4]. Τα πολικά μόρια αλληλεπιδρούν πιο ισχυρά.  

 Τα μόρια που πλησιάζουν την επιφάνεια παγιδεύονται σε ένα πηγάδι δυναμικού, 

όμοιο με αυτό που προσομοιάζει τη συμπεριφορά της συμπύκνωσης από την αέρια φάση 

(Σχ. 7). Το μοντέλο αυτό ισχύει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια στην περίπτωση της χημικής 

απόθεσης ατμών, με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση της συμπύκνωσης το 

προσροφούμενο μόριο έχει την ίδια σύσταση με το υπόστρωμα. Το μόριο επιταχύνεται 

μέχρι το κάτω σημείο της καμπύλης και εν συνεχεία απωθείται κατά το άνω άκρο της, λόγω 

της σύγκρουσης με τυχαία κινούμενα άτομα της επιφανείας. Αν ένα μέρος από την κάθετη 

ορμή του μορίου χαθεί κατά την αλληλεπίδραση αυτή, το μόριο δεν θα μπορέσει να 

ξεφύγει από το πηγάδι δυναμικού, αλλά θα εξακολουθήσει να κινείται (επιφανειακή 

διάχυση) κατά μήκος της επιφανείας, λόγω θερμικής ενεργοποίησης της τελευταίας. Το 

μόριο σε αυτήν την περίπτωση παγιδεύεται σε μια ασθενή κατάσταση προσρόφησης, 

γνωστή [17] ως φυσική προσρόφηση (physisorption). Παρ’ όλα αυτά, ύστερα από λίγο 

μπορεί να εκροφηθεί από την επιφάνεια, ακριβώς λόγω της θερμοκρασίας του 

υποστρώματος, η οποία και προσφέρει το επιπλέον ποσό της απαιτούμενης ενέργειας που 

συνήθως προκύπτει στα ακρότατα σημεία της απόθεσης. (Η θερμοκρασία του 

υποστρώματος επομένως είναι παράγοντας και απόθεσης και μη!) Αν παρ’ όλα αυτά δεν 

εκροφηθεί και η αλληλεπίδραση με τα επιφανειακά άτομα εξακολουθήσει, είναι δυνατόν 

να εκδηλώσει χημικούς δεσμούς με κάποια από αυτά. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό 

[17] ως χημική προσρόφηση (chemisorption) και είναι σαφώς ισχυρότερο της φυσικής 

ρόφησης, καθώς περιλαμβάνει κατανομή ηλεκτρονίων σε νέα μοριακά τροχιακά και όχι 

απλώς αλληλεπιδράσεις διπόλων. Συνήθως, συνυπάρχουν και τα δύο είδη ρόφησης και ο 

συντελεστής δέσμευσης Sc (Πργ. 1.1) υποδηλώνει το κλάσμα των φυσικά ροφημένων 

μορίων που δεν υφίστανται εκρόφηση. Τα μοντέλα που περιγράφουν τα φαινόμενα της 
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φυσικής και χημικής ρόφησης βασίζονται στους μηχανισμούς Eley-Rideal και Langmuir-

Hinshelwood, αντίστοιχα [18]. 

 

 

                                       εp 

                                               Αέρια φάση 

      

                                         0                                                                                              z 

 

 

                                                                                               Συμπυκνωμένη φάση  

                                                Μήκος δεσμού 

Σχ. 7: Ενέργεια µορίου µεταξύ διακριτών φάσεων (εξάτµιση – συµπύκνωση) [4]. 

Συνδυάζοντας τα δύο φαινόμενα, θα μπορούσε κάποιος να κάνει λόγο για «καθαρό ρυθμό 

χημικής προσρόφησης», θεωρώντας ότι τα μόρια που δεν εκροφούνται, τελικά 

προσροφούνται χημικά. Ο ρυθμός αυτός υποδηλώνει ουσιαστικά την ταχύτητα αντίδρασης 

σχηματισμού του λεπτού υμενίου. Έτσι, θεωρώντας ότι η αντίδραση είναι πρώτης τάξεως 

ως προς τη συγκέντρωση των αντιδρώντων, δηλαδή: 

                                                   Rk = kκns = kκnsoΘ,                                                                         (1.28) 

όπου Rk ο ρυθμός της k επιφανειακής αντίδρασης ανά μονάδα επιφανείας, kκ σταθερά 

ταχύτητας, ns η επιφανειακή συγκέντρωση του αντιδρώντος, nso η επιφανειακή 

συγκέντρωση ατομικού επιπέδου και Θ κλάσμα της επιφανειακής επικάλυψης από το 

αντιδρών, και θεωρώντας επιπλέον ότι η σταθερά ταχύτητας ακολουθεί το νόμο του 

Arrhenius: 

                                                        kk = voke
-Ek/RT

                            (1.29) 

 

όπου Εk η ενέργεια ενεργοποίησης και vok συντελεστής συχνότητας, από το ισοζύγιο μάζας 

προκύπτει: 

 

                                                  Jiδ(1-Θ) = Rr + Rd = (kr + kd) nsoΘ                                         (1.30) 

 

όπου Ji η μοριακή ροή πρόσκρουσης, Rr, Rd οι ρυθμοί χημικής προσρόφησης και 

εκρόφησης, αντίστοιχα και δ συντελεστής παγίδευσης των φυσικά προσροφούμενων 

μορίων. 

Στο παραπάνω μοντέλο θεωρείται ότι η επιφανειακή συγκέντρωση του αντιδρώντος 

παραμένει σταθερή στο χρόνο και ότι η χημική προσρόφηση εκδηλώνεται μόνο κατά την 

πρόσθια διεύθυνση. Στην πράξη, αντιστροφή της είναι δυνατή μόνο σε υψηλές 

θερμοκρασίες του υποστρώματος, οπότε το υμένιο σταδιακά αποσυντίθεται [17].   
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Θεωρείται επίσης ότι η ρόφηση δεν λαμβάνει χώρα στα σημεία του υποστρώματος, 

τα οποία έχουν ήδη καταληφθεί από προσροφηθέντα μόρια, οπότε: 

 

                                               Θ = (Jiδ/nso)/ (Jiδ/nso) + (kr + kd)                                          (1.31) 

 

και αντικαθιστώντας στην (1.30): 

 

                                     Rr = krnsoΘ = (Jiδkr) / (Jiδ/nso) + (kr + kd)                                       (1.32) 

 

Ο συντελεστής δέσμευσης μπορεί να επαναπροσδιοριστεί επομένως ως εξής: 

                                                          Sc = Rr/Ji                                                                    (1.33) 

Ο Weinberg, το 1991 [18] απλοποίησε την παραπάνω σχέση (4.18) για μικρές τιμές Ji και Θ: 

                       Rr = (Jiδ/1 + kd /kr) = Ji[δ/(1+vod /vor)exp(-(Er-Ed))/RTs)] = Jiζ          (1.34), 

όπου ζ συντελεστής, που εκφράζει την πιθανότητα εκδήλωσης χημικής ρόφησης. Για Θ<<1,  

Sc≈ζ, ενώ για μεγαλύτερες τιμές του Θ, Sc< ζ. 

 

 

                                                                                   

Σχ. 8: Μηχανισµός Εναπόθεσης [2]. 

Ο συντελεστής δέσμευσης επομένως, εξαρτάται τόσο από τις σταθερές ταχύτητας, 

όσο και από τη μοριακή ροή πρόσκρουσης. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην κάλυψη των 

ακμών που επιτυγχάνεται με την τεχνική CVD σε ανώμαλες τοπογραφίες και ιδιαίτερα σε 

αυτές (π.χ. αύλακες) που παρουσιάζουν υψηλό λόγο βάθους/πλάτος (aspect ratio). Έτσι, 

καθώς το βάθος αυξάνει, το αντιδρών εξαντλείται και παράλληλα παρατηρείται στένωση 

(necking) στην είσοδο του αύλακα λόγω της απόθεσης στα σημεία πλησίον αυτής, οπότε η 

κατώτατη επιφάνεια του αύλακα δέχεται ροή απόθεσης (deposition flux) υπό μικρότερες 

   Physisorption    Chemisorption         Incorporation 

        Substrate 
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γωνίες [4]. Για να επιτευχθεί επομένως καλή κάλυψη ακμών (step coverage) πρέπει ο 

συντελεστής δέσμευσης να είναι μικρός.  

 Εφ’ όσον οι συνθήκες απόθεσης είναι τέτοιες που το κλάσμα της επιφανειακής 

κάλυψης είναι επίσης μικρό (περιοχή ελεγχόμενη από την προσρόφηση του αντιδρώντος ή 

ανάλογα με τα ανωτέρω από τη διάχυση μάζας), δηλ. Sc≈ζ, αρκεί η μείωση της 

θερμοκρασίας του υποστρώματος, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία (conformality) μεταξύ 

τοπογραφίας και επίθεσης. Στην περίπτωση που η απόθεση ελέγχεται από την κινητική της 

επιφανείας, αρκεί η αύξηση της πίεσης, ώστε να επιτευχθεί αντίστοιχη συμφωνία. 

 Η ποσότητα Rr στις σχέσεις (1.32) – (1.34) ουσιαστικά ελέγχει το ρυθμό εναπόθεσης. 

Εφ’ όσον λαμβάνει θετικές τιμές (Σχ. 9) υπάρχει μια ενέργεια ενεργοποίησης Ea = Era - Eda >0 

για τη χημική προσρόφηση. Το υμένιο δεν θα αποτεθεί για υψηλές τιμές Ea παρά μόνο 

όταν η θερμοκρασία Ts αυξηθεί τόσο ώστε να ελαττωθεί ο εκθετικός παράγοντας (Er-Ed). 

 

 

                       εp 
                  400  

                       KJ/mol 

 

                                                                         a         Εa                            Era 

                                                                                                                                 Eda    

                                                                                                                                               Edb 

                                      Ec                                        b                    Erb 

                                                          Φυσική προσρόφηση 

 

                  -600                                       c             Χημική προσρόφηση αποσύνθεσης  

 

 

Σχ. 9: Τυπικό µοντέλο ενεργειών προσρόφησης πρόδροµου υλικού [4]. 

Στον αντίποδα, όταν η χημική ρόφηση δεν ενεργοποιείται (Er < Ed) η ποσότητα Rr 

μειώνεται με την αύξηση της Ts. Επομένως, είναι φανερό ότι υφίσταται ένα «παράθυρο» 

θερμοκρασιών ικανών να ενεργοποιήσουν την αντίδραση στην επιφάνεια. 
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                              a                                                                                      b 

 

Σχ. 10: Κάλυψη ακµών σε ανώµαλες τοπογραφίες µέσω a) CVD και b) PVD [2]. 

1.5.3.2. Επιφανειακή διάχυση. 

 Στο παραπάνω Σχ. 9, θεωρείται ότι τα προσροφούμενα μόρια καταλαμβάνουν 

ανάλογα με το δυναμικό τους συγκεκριμένες επιφανειακές θέσεις. Το μοντέλο όμως δεν 

περιλαμβάνει τις μεταβολές του βάθους των πηγαδιών δυναμικού σε σχέση με την 

απόσταση χ κατά μήκος της επιφανείας. Το βάθος αυτό εμφανίζεται περιοδικά με 

ενεργειακό φράγμα Es (Σχ. 11). Στη γλώσσα της θεωρίας του ρυθμού αντιδράσεων, το άνω 

τμήμα του φράγματος αυτού είναι η μεταβατική κατάσταση (transition state) ανάμεσα σε 

ελεύθερες επιφανειακές περιοχές, που ισοδυναμούν με σημεία προσρόφησης 

τοποθετημένων στα κέντρα τριγώνων που σχηματίζονται από τα κέντρα των γειτονικών 

ατόμων, διαμορφώνοντας στην επιφάνεια μια εξαγωνική δομή μεγίστης πυκνότητας [19]. 

Η επιφανειακή διάχυση απαιτεί εν μέρει διάρρηξη των χημικών δεσμών μεταξύ του 

προσροφούμενου μορίου και των επιφανειακών ατόμων, ώστε το πρώτο να μετακινηθεί σε 

ένα γειτονικό ελεύθερο σημείο (surface site) και να δημιουργήσει νέους δεσμούς εκεί.  

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως μια προκαταρκτική χημική αντίδραση, 

καθώς όλες οι αντιδράσεις απαιτούν τη διάρρηξη των δεσμών του αντιδρώντος και τη 

μερική μετατροπή τους σε δεσμούς προϊόντων, κατά τη μετάβαση κινούμενων μορίων σε 

μια μεταβατική περιοχή. Αποδεικνύεται [4] ότι αυτή η μετάβαση διεξάγεται με ρυθμό: 

 

                                             Rs = nsvosexp(-Es/RT) = nsks                                             (1.35) 

 

όπου ns και ks η ενέργεια προσρόφησης και η σταθερά του ρυθμού αντίδρασης κατά 

Arrhenius, αντίστοιχα. 

Η ενέργεια Es περιλαμβάνεται στην έκφραση της σταθεράς ks και είναι πάντα 

μικρότερη των ενεργειών Ec και Ed, που αντιστοιχούν στις ενέργειες εκρόφησης, χημικής 

και φυσικής, αντίστοιχα, καθώς οι δεσμοί διαρρηγνύονται μόνο μερικώς στη διάχυση, αλλά 

ολικά στην περίπτωση της επανεξάχνωσης [4]. Πλησίον των θερμοκρασιών που 

απαιτούνται για την εκδήλωση των δύο τελευταίων φαινομένων, ο ρυθμός  επιφανειακής 

διάχυσης αυξάνει σημαντικά και αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους, κατά τους 

οποίους η θερμοκρασία του υποστρώματος επηρεάζει τη δομή του αναπτυσσόμενου 

στρώματος [20].  
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                        εp 
             (KJ/mol)       0          χ 

                                     ns           Es 

                         -40 

 

                                           1            2 

                            - 400             Μεταβατική περιοχή 

 

                                        Φυσική ρόφηση     Χημική ρόφηση 

Σχ. 11: Μεταβολή δυναµικού κατά µήκος χ της επιφανείας, λόγω διάχυσης. 

Καθώς τα μόρια αναπηδούν (hop) ανάμεσα στα ελεύθερα σημεία της επιφάνειας [4], 

διασπείρονται ύστερα από χρόνο t σε απόσταση τέτοια από την αρχική τους κατάσταση 

(t=0), ώστε η τυχαία κατανομή τους στην επιφάνεια να ακολουθεί την κατανομή Gauss, 

βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η τυπική απόκλιση σ, η οποία ορίζεται ως εξής: 

 

                                                          σ = r/√No                                                                (1.36), 

 

όπου r είναι η μεταβολή ανά αναπήδηση στη μέση τιμή της κατανομής από την αρχική 

κατάσταση και No ο αριθμός των αναπηδήσεων [4].  

Παραβλέποντας τις πιθανές γωνίες αναπήδησης, υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 

λάβει χώρα μια διδιάστατη επιφανειακή διάχυση, αποδεικνύεται [21] ότι το μήκος της 

επιφανειακής διάχυσης ενός μορίου σε χρόνο t ισοδυναμεί με: 

 

                                                  Λ = r/√No = α√kst                                                          (1.37), 

 

όπου α η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αναπηδήσεων.  

Για παράδειγμα, για ένα μόριο με ενέργεια χημικής προσρόφησης 200 kJ/mol, ks = 

2.6x10
2
 s

-1
, οπότε για μια τυπική τιμή του α (0.3 nm) και για χρόνο t = 1s, συνεπάγεται ότι Λ 

= 4.8 nm, ενώ για ένα άλλο μόριο με ενέργεια φυσικής προσρόφησης 20 kJ/mol, ks = 

1.6x10
12

 s
-1

, συνεπάγεται ότι Λ = 380 μm, μέγεθος αρκετά αυξημένο σε σχέση με τις τυπικές 

διαστάσεις της τοπογραφίας λεπτών υμενίων. Είναι φανερό επομένως, ότι το μήκος της 

επιφανειακής διάχυσης μεταβάλλεται δραματικά σε σχέση με τις συνθήκες δέσμευσης (το 

είδος της ρόφησης) στην επιφάνεια. 

Ο χρόνος t = 1s επιλέχθηκε παραπάνω τυχαία, στην πράξη όμως, καθορίζεται από την 

παρουσία δύο διακριτών περιοχών. Στην πρώτη περιοχή παριστά το χρόνο μεταξύ 

προσρόφησης και υπόθεσης (burial) από το επόμενο μονοατομικό επίπεδο, ενώ στη 

δεύτερη το χρόνο, κατά τον οποίο το προσροφηθέν μόριο είναι περισσότερο πιθανό να 

εκροφηθεί παρά να υποτεθεί [21]. Για την πρώτη περιοχή επομένως, ισχύει: 

 



ΚΕΦ. 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

~ 26 ~ 

 

                                                        t = no/Jr                                                                         (1.38) 

όπου no τα σημεία ρόφησης ανά cm
2
 και Jr η ροή απόθεσης (μόρια/cm

2.
s). Συνδυάζοντας 

τις σχέσεις (1.35), (1.37) και (1.38), ισχύει: 

                                        Λ = α√(vosno/Jr)exp(-Es/RT)                                                            (1.39) 

Στη δεύτερη περιοχή, όπου η θερμοκρασία είναι υψηλή, τα μόρια εκροφούνται από την 

κατάσταση χημικής προσρόφησης, οπότε ο χρόνος t παριστά τη χρονική διάρκειά της: 

                                       t = 1/kc = 1/voc exp(Ec/RT)           (1.40) 

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1.35), (1.37) και (1.40), ισχύει: 

                                       Λ = α√(vos/voc)exp(Ec-Es/2RT)                           (1.41) 

Καθώς (Ec-Es)>0, η κλίση του διαγράμματος Arrhenius είναι θετική στην περιοχή αυτή (Σχ. 

12). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μέγιστο Λ, σε θερμοκρασία λίγο πριν τη θερμοκρασία 

επανεξάχνωσης του υμενίου. Μπορεί να θεωρηθεί επομένως, ότι αυξημένες τιμές Λ 

οδηγούν σε πιο λεία και ομοιόμορφα υμένια, χωρίς κρυσταλλογραφικές ατέλειες. 

 

                                                   -Es/2R               

                                                                          (Ec-Es)/2R 

                      lnΛ 

 

                                              Αυξημένη Jd 

                                                           α      β 

                                                             1/Τ 

Σχ. 12: Eξάρτηση του µήκους επιφανειακής διάχυσης Λ από τη θερµοκρασία του 

υποστρώµατος (α: περιοχή εκρόφησης, β: περιοχή υπόθεσης). 

Εμπειρικά, έχει αποδειχτεί [5, 8, 15, 19] ότι πράγματι υμένια αρίστης ποιότητας 

αποτίθενται μόνο σε θερμοκρασίες μόλις λίγο μικρότερες του σημείου επανεξάχνωσης 

(έναρξη εκρόφησης). 

 

1.5.3.3. Πυρήνωση. 

Η καθαρή ροή απόθεσης μπορεί να θεωρηθεί [20] ότι δίδεται από τη σχέση: 

 



ΚΕΦ. 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

~ 27 ~ 

 

                                                                  Jr = Rr - Jv              (1.42) 

 

όπου Jv η ροή λόγω εξάχνωσης ατμών του υμενίου (π.χ. μεταλλικών ατμών στην περίπτωση 

μεταλλοποίησης). 

Η ροή αυτή είναι δυνατόν να αυξάνει, ακόμα και όταν η ροή Jv εξαφανιστεί με τη 

μείωση της θερμοκρασίας, λόγω της επίδρασης της πυρήνωσης. Στις περιπτώσεις όπου το 

αντιδρών υλικό δεσμεύεται  ισχυρότερα στο υπόστρωμα, σε σχέση με τη δέσμευση που 

επιβάλλεται από τους ήδη αναπτυχθέντες δεσμούς μεταξύ των ατόμων του, το υμένιο που 

αναπτύσσεται είναι συνήθως απαλλαγμένο από ατέλειες ή επιφανειακή τραχύτητα. Στις 

περιπτώσεις που συμβαίνει το αντίθετο, όπως για παράδειγμα όταν αποτίθεται ένα 

μεταλλικό υμένιο σε ένα μη μεταλλικό υπόστρωμα, τα προσροφηθέντα μόρια παραμένουν 

σε κατάσταση φυσικής προσρόφησης, από την οποία εύκολα εκροφούνται, εκτός και αν 

διασταυρωθούν με άλλα μεταλλικά άτομα με τα οποία σχηματίσουν δεσμούς και 

δημιουργήσουν πυρήνες κρυστάλλωσης [22]. Όταν οι πυρήνες αυτοί αυξηθούν σημαντικά 

σε μέγεθος και σε θερμοκρασίες μικρότερες του σημείου εξάχνωσης του υμενίου, συνήθως 

η απόθεση έχει τη μορφή κηλίδων, αποτελούμενη από νησίδες του μετάλλου, 

διαχωρισμένων από περιοχές, στις οποίες στις οποίες η απόθεση δεν έλαβε χώρα λόγω 

ανυπαρξίας σχηματισμού πυρήνων (Rr<<Jiδ) [23].    

Γενικά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ρυθμός επανεξάχνωσης οποιουδήποτε 

υλικού το οποίο προσροφάται σε ένα ξένο υπόστρωμα είναι πολύ διαφορετικός σε σχέση 

με τον αντίστοιχο ρυθμό του υλικού στη bulk του μορφή, καθώς κυρίαρχο ρόλο 

διαδραματίζουν οι αλληλεπιδράσεις του με το υπόστρωμα. Το φαινόμενο της ταχείας 

προσρόφησης αξιοποιείται στην επιταξία ατομικού επιπέδου, ενώ η βραδύτερη 

προσρόφηση στην επιλεκτική εναπόθεση.    

Καθώς το υλικό αποτίθεται σε ένα ξένο υπόστρωμα, ο μηχανισμός της πυρήνωσης 

επηρεάζεται δραματικά από το συντελεστή ανισοτροπίας γ του υποστρώματος. Αν γi και γf 

οι αντίστοιχοι συντελεστές στη διεπιφάνεια υμενίου-υποστρώματος και στην ελεύθερη 

επιφάνεια του υμενίου, αντίστοιχα, και με την προϋπόθεση ότι η πυρήνωση δεν ελέγχεται 

κινητικά, ισχύει ότι Λ>>α [23]. Ανάλογα με το βαθμό διαβροχής του υποστρώματος από τον 

πυρήνα, διακρίνονται οι περιπτώσεις της ολικής διαβροχής (ανάπτυξη κατά Frank-van der 

Merwe), της διακοπτόμενης απόθεσης (ανάπτυξη κατά Stranski-Krastanov) και των 

τρισδιάστατων νησίδων (3D nucleation - ανάπτυξη κατά Volmer-Weber), φαινόμενο 

ανεπιθύμητο, καθώς οδηγεί στην ανάπτυξη ανομοιόμορφων υμενίων [24]. Ομοιόμορφη 

απόθεση σε ατομική κλίμακα επιτυγχάνεται στην περίπτωση της ολικής διαβροχής, όπου 

γενικά ισχύει: 

                                                                  γf + γi < γs              (1.43) 

 

Η ανάπτυξη του σχήματος ενός κρυστάλλου καθορίζεται αποφασιστικά είτε από την 

ανισοτροπία εναπόθεσης, είτε από την επιφανειακή διάχυση. Ο ρυθμός εναπόθεσης από 

την αέρια φάση είναι συνήθως υψηλότερος στα επίπεδα υψηλής ανισοτροπίας, καθώς η 

δέσμευση είναι ισχυρότερη [21]. Παράλληλα, η επιφανειακή διάχυση ανακατανέμει τα 

ευκίνητα άτομα, ώστε να ελαχιστοποιήσει την επιφανειακή ενέργεια, άσχετα με το αν 

συντελείται απόθεση ή όχι. Η επίτευξη διδιάστατου προσανατολισμού (texturing) σε ένα 

άμορφο υπόστρωμα προσδίδει σημαντικές ιδιότητες σε ένα λεπτό στρώμα που έχει 

αποτεθεί με κάποιο βαθμό κρυσταλλογραφικής ανισοτροπίας [25]. Για παράδειγμα, η 
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ανάπτυξη ενός φερρομαγνητικού πολυκρυσταλλικού υμενίου κατά μήκος ενός 

κρυσταλλογραφικού άξονα, το «αναγκάζει» να εμφανίσει υψηλή μαγνήτιση κορεσμού 

κατά τη διεύθυνση του άξονα αυτού. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή πάντως, οι τελικές 

ιδιότητες πολλές φορές αναχαιτίζονται στα όρια των κόκκων του αποτιθέμενου υλικού. 

1.5.4. Διεπιφάνειες. 

Η ανάπτυξη λεπτών υμενίων περιλαμβάνει τις διεπιφάνειες με το υπόστρωμα και 

μεταξύ στρωμάτων διαφορετικών υλικών. Όσο πιο λεπτό το υμένιο, τόσο μεγαλύτερο είναι 

το κλάσμα του υλικού που καταλαμβάνεται από διεπιφάνειες. Η απότομη (abrupt) 

εναλλαγή μεταξύ διεπιφανειών είναι συνήθως το ζητούμενο (εκτός ίσως από την 

περίπτωση που επιδιώκεται η απόθεση ενός ενδιαμέσου φράγματος διάχυσης - 

intermediate diffusion barrier) αν και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς τα περισσότερα 

υλικά εμφανίζουν μια μικρή διαλυτότητα του ενός στο άλλο σε στερεά κατάσταση. Επίσης, 

πολλά στοιχεία και ενώσεις αντιδρούν μεταξύ τους στη διεπιφάνεια, ώστε να σχηματίσουν 

νέες ενώσεις, οι οποίες έχουν μικρότερη ενθαλπία σχηματισμού ΔGf από τα αρχικά υλικά 

[26].  

Ωθούσα δύναμη για τη διαλυτοποίηση διαφορετικών υλικών μεταξύ τους και την 

πραγματοποίηση μιας οποιασδήποτε χημικής αντίδρασης κατά μήκος της διεπιφάνειας 

αποτελεί η ενδοδιάχυση (interdiffusion) στη στερεά κατάσταση [3] και ο βαθμός στον 

οποίο αυτή συντελείται, ώστε το σύστημα να φθάσει τελικά σε ισορροπία, καθορίζεται 

κυρίως από τη θερμοκρασία και το χρόνο, ή διαφορετικά από την κινητική της. 

Αποδεικνύεται [4] ότι: 

                                                           D = ¼ ksα
2                                                                                             

(1.44) 

και με βάση τη σχέση (1.37), το μήκος της επιφανειακής διάχυσης ορίζεται ως εξής: 

                                                   Λ = α√kst = 2√Dt                                                           (1.45)  

Επομένως οι αντιδράσεις που απαιτούν την υπέρβαση ενός ενεργειακού φράγματος 

Ek για την πραγματοποίησή τους ελέγχονται (κινητικά) από τη σταθερά ταχύτητας kk της 

σχέσης (1.45). Για τις αντιδράσεις, στις οποίες ισχύει Ek � 0, ο περιοριστικός παράγοντας 

είναι  η διάχυση των αντιδρώντων στη διεπιφάνεια. Καθώς τα kk, D αυξάνουν εκθετικά με 

τη θερμοκρασία, είναι σημαντικό να διατηρείται κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης χαμηλά 

η θερμοκρασία του υποστρώματος, εφ’ όσον επιθυμούνται είτε απότομη εναλλαγή 

διεπιφανειών, είτε αποφυγή ενδιάμεσων ενώσεων (interfacial compounds). Αν όμως η 

υψηλή θερμοκρασία είναι αναγκαία για την ενεργοποίηση της αντίδρασης σχηματισμού 

του λεπτού υμενίου, συνήθως μειώνεται ο χρόνος παραμονής στη θερμοκρασία αυτή με 

μια διαδικασία, γνωστή [27] ως ακαριαία θερμική (rapid thermal processing), η οποία 

συνίσταται στη θέρμανση και ταχεία ψύξη του υποστρώματος. 

Η πιθανότητα πραγματοποίησης μιας αντίδρασης στη στερεά κατάσταση, η οποία 

οδηγεί στο σχηματισμό μιας ενώσεως στη διεπιφάνεια είναι δυνατόν να προβλεφθεί από 

τις ελεύθερες ενέργειες σχηματισμού (κατά Gibbs) των καθαρών στοιχείων που συνιστούν 

την ένωση. Στην περίπτωση που συμμετέχουν στην ισορροπία περισσότερα από δύο 

στοιχεία, χρήσιμη είναι η κατασκευή των αντιστοίχων διαγραμμάτων φάσεων.  
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Ανάσχεση της διάχυσης προκαλείται είτε από την αύξηση του πάχους της 

διεπιφάνειας πέραν ενός κρίσιμου μεγέθους, είτε από το σχηματισμό μιας ενδιάμεσης 

ενώσεως, που λειτουργεί ως αδιαπέραστο διαχυσιακό στρώμα [28]. Συχνά για αυτό το 

λόγο προ-αποτίθεται ένα ενδιάμεσο λεπτό στρώμα εν είδει φράγματος, αν και η πρακτική 

αυτή δεν τελεσφορεί πάντα, κυρίως λόγω των διαφορετικών ρυθμών διάχυσης από και 

προς τη διεπιφάνεια του υποκειμένου και του υπερκειμένου αυτής, αντίστοιχα, 

στρώματος, που συχνά οδηγεί σε ανομοιομορφία (Kirkendall voids) [24]. 

 

1.5.5. Άλλες πολυπλοκότητες. 

Σε κάθε διεργασία χημικής απόθεσης ατμών, ένα τεράστιο εύρος παραμέτρων 

καθορίζει την ποιότητα της εναπόθεσης. Η πλήρης εξάλειψη των εστιών αστοχίας είναι 

πρακτικά αδύνατη, οπότε η ρύθμιση της διεργασίας πραγματοποιείται πολλές φορές 

εμπειρικά. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση των μακροσκοπικών παραμέτρων της διεργασίας 

είναι λιγότερο επίπονη διαδικασία. Στα επόμενα, παρατίθενται οι βασικότερες πηγές των 

προβλημάτων που απαντούν πιο συχνά σε παρόμοιες διεργασίες, καθώς και οι 

συνηθέστεροι τρόποι αντιμετώπισής των.  

 

1.5.5.1. Εσωτερικές τάσεις. 

Οι τάσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης οφείλονται σε 

χημικές αντιδράσεις που συνεχίζουν να εκδηλώνονται κάτω ακριβώς από την επιφάνεια 

ανάπτυξης, όπου η δομή του υμενίου έχει πρακτικά σταθεροποιηθεί. Οι αντιδράσεις που 

προσθέτουν υλικό σε αυτή τη δομή προκαλούν θλιπτικές τάσεις, ενώ όσες αφαιρούν υλικό 

από αυτήν προκαλούν εφελκυστικές τάσεις [29]. Επιπλέον εφελκυστικές τάσεις 

δημιουργούνται και κατά την ανακρυστάλλωση των κόκκων του αναπτυχθέντος υλικού, για 

παράδειγμα στο στάδιο της θερμικής διεργασίας (ανόπτηση) μετά την απόθεση (post-

deposition intrinsic stress) [30]. Στην πραγματικότητα, μια μικρή θλιπτική προένταση είναι 

συχνά επιθυμητή, καθώς ισχυροποιεί το αναπτυχθέν στρώμα έναντι ισχυρών 

εφελκυστικών φορτίων [31], όπως αυτά που συνήθως αναπτύσσονται σε μηχανικές 

δοκιμασίες. 

Καθώς η περίπτωση της ρηγμάτωσης είναι πολύ πιθανή στις περιοχές όπου 

συγκεντρώνεται έντονο εφελκυστικό φορτίο, η αποτατική ανόπτηση αποδεικνύεται 

αποδοτική λύση. Η καλύτερη λύση πάντως είναι η προ-απόθεση ενός ενδιαμέσου 

στρώματος (buffer layer) [28]. 

 

1.5.5.2. Εξωτερικές τάσεις. 

Αυτές προκαλούνται κυρίως από την ασυμφωνία των συντελεστών θερμικής 

διαστολής μεταξύ λεπτού υμενίου και υποστρώματος. Υψηλές τάσεις δημιουργούνται σε 

ένα λεπτό υμένιο, το οποίο εναποτίθεται με την τεχνική χημικής αποθέσεως ατμών, κατά 

την περίοδο, για παράδειγμα, της ψύξης του αντιδραστήρα [32].  Οι τάσεις αυτές (extrinsic 

stress) πολλές φορές οδηγούν σε ρωγμάτωση του αποτιθέμενου στρώματος. Έτσι, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να αποτεθεί μαγνησία σε υπόστρωμα πυριτίου [33]. Η λύση παρέχεται 
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από την προ-απόθεση ενός στρώματος, ενδιάμεσου συντελεστή θερμικής διαστολής ή 

μεγάλης ολκιμότητας [28].  

 

1.5.5.3. Πρόσφυση. 

Η απώλεια της πρόσφυσης προϋποθέτει τόσο υψηλά φορτία (ενδογενή και εξωγενή), 

όσο και ασθενή συγκράτηση (bonding) στη διεπιφάνεια με το γειτονικό στρώμα ή το 

υπόστρωμα. Καθώς επίσης η διατμητική τάση στη διεπιφάνεια είναι ανάλογη του πάχους 

του υμενίου, συνήθως τα λεπτά στρώματα αστοχούν πιο δύσκολα. Η παραγωγή αερίου 

(π.χ. Η2) είναι επίσης δυνατόν να συμβάλλει στην απώλεια πρόσφυσης, εάν αυτό 

παγιδευτεί στα όρια της διεπιφάνειας και αποτελέσει εστία ανάπτυξης υπερπίεσης [3]. 

Καθώς οι δυνάμεις χημικής δέσμευσης εκτείνονται σε βάθος μερικών μόνο δεκάδων 

nm, ένα μονοεπίπεδο ασθενώς δεσμευμένης πρόσμιξης είναι ικανό να αποτρέψει ισχυρή 

συγκράτηση του υμενίου με το υπόστρωμα, ακόμα και αν η επιφάνεια του τελευταίου έχει 

καθαριστεί επαρκώς, π.χ. μέσω υπερήχων (ultrasonic cleaning), ή μέσω διάβρωσης σε 

κάποιο οξύ (etching). Ο λόγος είναι ότι ακόμα και με την ελάχιστη έκθεση στις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες οι περισσότερες επιφάνειες απορροφούν οργανικά μόρια, μόρια 

CO2 ή μόρια ύδατος. Η επαρκής συγκράτηση του υμενίου με το υπόστρωμα οφείλεται 

πολλές φορές σε χημική δέσμευση των προσροφηθέντων μορίων όχι μόνο από το 

υπόστρωμα, αλλά και από το αναπτυχθέν στρώμα. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση 

απόθεσης διαδοχικών στρωμάτων μετάλλων, λόγω γεφύρωσής τους μέσω ενδιαμέσων 

στρωμάτων οξειδίων [34]. Ιδιαίτερη σημασία τέλος, έχει ο χαρακτήρας της δέσμευσης του 

υμενίου και του υποστρώματος με τη διεπιφάνεια (ιοντικός, ομοιοπολικός ή μεταλλικός). 

Καλύτερες συνθήκες πρόσφυσης εξασφαλίζονται καταρχήν με χημική ή μηχανική 

διάβρωση, ώστε να αυξηθεί η επιφανειακή τραχύτητα του υποστρώματος. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, το υπόστρωμα θερμαίνεται, εφ’ όσον αυτό είναι τοποθετημένο στο θάλαμο 

εναπόθεσης, υπό κενό, ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης, με σκοπό την εκρόφηση 

των φυσικά ροφημένων προσμίξεων [8]. 

 

1.5.5.4. Κατακρήμνιση στην αέρια φάση.  

Στην περίπτωση που η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή και τα αντιδρώντα αέρια 

εμφανίζουν υψηλό βαθμό κορεσμού, η αντίδραση μπορεί να εκδηλωθεί στην αέρια φάση, 

αντί για την επιφάνεια του υποστρώματος. Το φαινόμενο αυτό είναι εν γένει ζημιογόνο, 

διότι κατακρημνίζοντα μόρια ενσωματώνονται στο αποτιθέμενο στρώμα δημιουργώντας 

ανομοιομορφίες στη δομή του και επιφανειακή τραχύτητα [24]. Κάποιες φορές βέβαια, η 

εκδήλωση της κατακρήμνισης είναι επιθυμητή, οπότε και επιδιώκεται η εμφάνιση του 

φαινομένου, π.χ. κατά την παραγωγή υπέρλεπτων κόνεων [1]. 

1.5.6. Αδιάστατοι αριθμοί. 

 Εκτός από τον αριθμό Reynolds (και τον αριθμό Knudsen που περιγράφηκε ανωτέρω)  

η ρευστοδυναμική της χημικής απόθεσης ατμών συχνά περιγράφεται και από τους 

αριθμούς Grashof, Peclet, και Schmidt [1, 3]. Άλλοι φορμαλισμοί επίσης έχουν διατυπωθεί 

[11, 14] για την περιγραφή του φαινομένου, χωρίς όμως να είναι πάντα άμεσοι 

εφαρμόσιμοι. 
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Αριθμός Peclet. Σχετίζεται με τη μεταφορά μάζας κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. 

Δίδεται από τη σχέση: 

                  Plm = uD / Di                                                             (1.46), 

 όπου u, η ταχύτητα του αερίου, D η διάμετρος του αντιδραστήρα και Di, συντελεστής 

διάχυσης (ή διαχυσιμότητας) των αντιδρώντων στο φέρον αέριο. Ισχύει τόσο στην 

περίπτωση της διάχυσης μάζας (Re*Sc), όσο και στην περίπτωση της διάχυσης θερμότητας 

(Re*Pr). 

Αριθμός Grashof. Υποδεικνύει την ισχύ της φυσικής συναγωγής του συστήματος. Αυξάνει 

με το τετράγωνο της πυκνότητας και για το λόγο αυτό λαμβάνει αυξημένες τιμές σε 

συνθήκες αυξημένης πίεσης. Δίδεται από τη σχέση: 

Gr = ρ
2
D

3
 (Twafer – Tinlet) / μ

2
T                                                  (1.47), 

όπου ρ, η πυκνότητα, μ το δυναμικό ιξώδες, Τ η θερμοκρασία αναφοράς, D η διάμετρος 

του αντιδραστήρα και Twafer, Tinlet οι θερμοκρασίες του υποστρώματος και των αντιδρώντων 

στην είσοδο. 

Αριθμός Schmidt. Ορίζεται ως το πηλίκο της διαχυσιακής ορμής (κινηματικό ιξώδες) προς 

τη διάχυση μάζας. Ουσιαστικά καθορίζει το πάχος του δυναμικού οριακού στρώματος και 

δίδεται από τη σχέση: 

                 Sc = ν/Di                                                                  (1.48), 

όπου ν (=μ/ρ) το κινηματικό ιξώδες και Di, συντελεστής διάχυσης. Το ανάλογο του αριθμού 

αυτού για την περίπτωση της μεταφοράς θερμότητας είναι ο αριθμός Prandtl [11], ο οποίος 

εκφράζει αντίστοιχα το πηλίκο της διαχυσιακής ορμής προς τη διάχυση θερμότητας. 

1.6. Μαθηματικά Mοντέλα. 

Η χημική εναπόθεση ατμών διεξάγεται υπό συνθήκες αραιών συγκεντρώσεων των 

αντιδρώντων σε φέροντα αέρια. Η μεταφορά τους στον αντιδραστήρα περιγράφεται [1, 3-

5] από τις κλασικές εξισώσεις διατήρησης της ορμής, της ενέργειας και της μάζας: 
  

Διατήρηση ορμής:   ρ(u •Vu)= - Vp + V • τ +ρg,            (1.49) 

 

Διατήρηση ενέργειας:   pCp(u • VT) = V • (KVT)                               (1.50) 

 

Διατήρηση μάζας:  ρ(V•Vw) = V•ρD(Vw + wαV In T)                              (1.51) 

 

όπου ρ η πυκνότητα, u το διάνυσμα της ταχύτητας, D ο δυαδικός συντελεστής διάχυσης 

του αντιδρώντος στο φέρον αέριο, Cp η ειδική θερμότητα υπό σταθερή πίεση, w το 

γραμμομοριακό κλάσμα του αντιδρώντος στο φέρον αέριο, τ η ιξώδης διάτμηση και α ο 

θερμικός συντελεστής διάχυσης του αντιδρώντος στο φέρον αέριο. Ο όρος Dufour, ο 

οποίος αντιπροσωπεύει τη μεταφορά ενέργειας λόγω βαθμίδας συγκέντρωσης, 

παραλείπεται στην εξίσωση ενέργειας, διότι θεωρούνται αραιές συγκεντρώσεις 
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αντιδρώντος. Εφ’ όσον αυτό δεν ισχύει στην πράξη, ή εμπλέκονται και αντιδράσεις στην 

αέρια φάση, απαιτούνται άλλες, περισσότερο πολύπλοκες εξισώσεις [11, 35].  

Ο όρος της θερμικής διάχυσης είναι απαραίτητος στην έκφραση της εξίσωσης 1.51, 

διότι αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη βαθμίδας συγκέντρωσης σε ένα ομοιόμορφο αέριο 

μίγμα υπό θερμοκρασιακές βαθμίδες και προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαφοράς στο 

μέγεθος και τη μάζα των μορίων του αντιδρώντος και του φέροντος αερίου. Τα 

ελαφρύτερα μόρια κατευθύνονται προς τη θερμοκρασιακά υψηλότερη περιοχή, ενώ τα 

βαρύτερα κατευθύνονται αντίθετα από αυτήν (buoyancy effect). Υπό απουσία ροής και 

χημικών αντιδράσεων, η κατανομή ισορροπίας των αντιδρώντων, σε σχέση με τη 

θερμοκρασία, δίδεται από τη σχέση: 

 

                                                     lnw = - α lnT              (1.52) 

 

Η μεταβολή της θερμοκρασίας σε έναν τυπικό αντιδραστήρα CVD είναι σημαντική, 

οπότε η επίδραση του συντελεστή θερμικής διάχυσης αυξάνει με την αύξηση της διαφοράς 

του μεγέθους των μορίων του αντιδρώντος και του φέροντος αερίου, όπως π.χ. συμβαίνει 

στην περίπτωση βαρέων μορίων σε αδρανή ατμόσφαιρα He ή H2 (α ≈ 1). Η επίδραση του 

συντελεστή θερμικής διάχυσης μειώνεται σημαντικά σε ατμόσφαιρα βαρύτερων αδρανών 

αερίων, π.χ. N2 [36]. Το φαινόμενο προφανώς ενισχύεται σε αντιδραστήρες ψυχρών 

τοιχωμάτων [37, 38].  

Η εξίσωση συνέχειας και η εξίσωση Navier – Stokes για μια στρωτή ασυμπίεστη ροή 

δίνονται παρακάτω:  

V 
. 
u = 0       (1.53) 

∂u/∂t + V 
. 
(uu) =  -  Vp + (1/Re) V

 2
u                                                  (1.54), 

όπου ρ η πυκνότητα και u το διάνυσμα της ταχύτητας.   

Η καθοριστική εξίσωση μεταφοράς της i ποσότητας του αντιδρώντος συσχετίζει το 

συνολικό συντελεστή ροής διαχυσιακής μάζας Ji με το διάνυσμα της ταχύτητας του αερίου 

μίγματος u. Αν wi  είναι το κλάσμα μάζας της i ποσότητας, η αντίστοιχη εξίσωση μεταφοράς 

δίνεται από τη σχέση:  

 

∂(ρwi)/∂t +  V 
.  

(ρuwi) = V 
.
 Ji  +  Si                                                                                   (1.55), 

 

όπου Si οι όροι πηγής που εξαρτώνται από την αντίστοιχη εξίσωση διατήρησης [9]. 

Ο γενικευμένος συντελεστής εναλλαγής Ji [11] συντίθεται από το συντελεστή 

διάχυσης του Fick Ji
c
 λόγω βαθμίδας συγκεντρώσεως, το συντελεστή διάχυσης της πίεσης 

Ji
p
 και τους συντελεστές εξαναγκασμένης διάχυσης Ji

f 
και θερμικής διάχυσης  Ji

T
. Επομένως: 

 

                                   Ji = Ji
c
 + Ji

p
 + Ji

f
 + Ji

T
             (1.56) 

 

Συνήθως θεωρούνται χάριν ευκολίας αξονοσυμμετρικά προβλήματα. Για πολύ λεπτά 

υμένια το υπόστρωμα θεωρείται χημικά ενεργό [39]. Η διάχυση θερμότητας αναφέρ εται 

στη μεταφορά μάζας λόγω θερμικών βαθμίδων και έχει σημαντικότερη επίδραση σε σχέση 

με τη μεταφορά μάζας, λόγω βαθμίδων συγκέντρωσης [40]. Όταν η θερμοκρασία του 
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υποστρώματος, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία των αντιδρώντων αερίων,  

ταυτίζεται με τη θερμοκρασία του θαλάμου, η επίδραση της θερμικής διάχυσης είναι 

μικρή. 

Σημαντικό ρόλο παίζει η απόσταση του υποστρώματος από την είσοδο του 

αντιδραστήρα [11]. Όσο πιο κοντά είναι το υπόστρωμα, τόσο μεγαλύτερη επίδραση έχει ο 

έλεγχος του προφίλ της εισόδου, λόγω φαινομένων διάχυσης. 

Σε μια διεργασία χημικής εναπόθεσης ατμών υπό ελαττωμένη πίεση, οι βαθμίδες 

πίεσης είναι μικρές και ως εκ τούτου η διάχυση της πίεσης είναι αμελητέα. Βαρυτικές 

επιδράσεις είναι επίσης ασήμαντες. Χωρίς την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων, για 

παράδειγμα δυνάμεις ηλεκτρικού πεδίου, η εξαναγκασμένη διάχυση είναι ομοίως 

αμελητέα [40]. Σε συστήματα χημικής εναπόθεσης, τα οποία ελέγχονται από τη 

θερμοκρασία (temperature controlled) η θερμική διάχυση μπορεί επίσης να αγνοηθεί, υπό 

την προυπόθεση ότι οι μεταβολές της θερμοκρασίας στον αντιδραστήρα είναι μικρές. 

Επομένως, στη συνολική διάχυση μπορεί να θεωρηθεί ότι συνεισφέρει μόνο η διάχυση 

κατά Fick [41].    

Στην είσοδο του αντιδραστήρα προσδιορίζονται η ταχύτητα, η σύσταση και η 

θερμοκρασία της τροφοδοσίας, ενώ στην έξοδο η ροή θεωρείται συνήθως πλήρως 

ανεπτυγμένη [42]. Η συνθήκη της μη ολίσθησης χρησιμοποιείται στα στερεά τοιχώματα. Η 

θερμοκρασία τέλος, καθορίζεται πλήρως τόσο στα τοιχώματα, όσο και στην επιφάνεια του 

στερεού υποστρώματος. 
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2
0
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Πρόδρομα Υλικά  

Γενικά 

Ένα κρίσιμο ζήτημα σε κάθε περίπτωση επιλεκτικής ή μη απόθεσης ενός λεπτού 

υμενίου μετάλλου με τη μέθοδο CVD αποτελεί η προσεκτική επιλογή του πρόδρομου 

υλικού, καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με τη μέθοδο τροφοδοσίας του (delivery method) 

στο θάλαμο και κατά συνέπεια με το είδος του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Ανάλογα 

με την εφαρμογή, το είδος και η αναλογία των προσμίξεων προερχόμενων από τη 

διάσπαση του πρόδρομου υλικού επηρεάζουν την ποιότητα του αναπτυχθέντος υμενίου σε 

ανεκτά ή μη επίπεδα. 

Οποιοδήποτε υλικό κατάλληλο για τη χρήση του ως προδρόμου σε μια διεργασία 

CVD αποτελείται από το κεντρικό μεταλλικό άτομο και έναν αριθμό σταθεροποιητικών 

ριζών ή υποκαταστατών (supporting ligands). Σε ευρεία όρια πάντως, τα πρόδρομα υλικά 

ταξινομούνται σε ανόργανα, σε μεταλλοοργανικά, τα οποία περιέχουν οργανικούς 

υποκαταστάτες, αλλά δεν κατέχουν δεσμούς μετάλλου –άνθρακα και σε οργανομεταλλικά, 

στα οποία εκτός από οργανικές ρίζες εμφανίζονται και δεσμοί μετάλλου–άνθρακα [1]. 

Βασικά κριτήρια καταλληλότητας ενός υλικού σε μια διεργασία CVD αποτελούν, η 

υψηλή πτητικότητα (τυπικά μεγαλύτερη από 100 mTorr), η χαμηλή θερμοκρασία 

διάσπασης, ώστε να μην λαμβάνει χώρα εξάντληση (depletion) της πρόδρομης ουσίας και η 

καθαρή απόθεση (clean deposition). Το τελευταίο κριτήριο ουσιαστικά αφορά το 

μηχανισμό σχισμού (cleavage) του μετάλλου από τον/τους υποκαταστάτες του και την 

ανάπτυξη του λεπτού μεταλλικού υμενίου χωρίς συναπόθεση (co-deposition) στοιχείων 

προσμίξεως από τη διάσπαση του αρχικού υλικού, καθώς και την ταυτόχρονη δημιουργία 

ενδιαμέσων ενώσεων εύκολα εκροφούμενων από την επιφάνεια στη θερμοκρασία της 

εναπόθεσης.   

Οι ανόργανες πρώτες ύλες απαντούν ως επί το πλείστον με τη μορφή αλογονιδίων 

των μετάλλων και εν γένει είναι ακατάλληλες για τρεις κυρίως λόγους: α) δε διασπώνται σε 

θερμοκρασίες μικρότερες των 500 
Ο
C, β) παρέχουν συνήθως μολυσματικές προσμίξεις, 

όπως ανιονικές ρίζες (π.χ. ανιόντα αλογόνων), οι οποίες συχνά αντιδρούν με το αναπτυχθέν 

υμένιο σχηματίζοντας ενδιάμεσες ενώσεις, και γ) εμφανίζουν μικρή πτητικότητα. 

Το τελευταίο χαρακτηριστικό των ανοργάνων ενώσεων είναι και το πλέον σοβαρό 

μειονέκτημα, καθώς δυσχεραίνονται η μεταφορά στον αντιδραστήρα και η επίτευξη 

υψηλών ρυθμών απόθεσης. Η βασική αιτία σε πολλές περιπτώσεις είναι ότι ο αριθμός 

μοριακής σύνταξης (coordination number) του ιόντος υπερβαίνει την κατάσταση 

οξειδώσεώς του. Αυτό συχνά οδηγεί σε ολιγομερισμό, κατά τον οποίο οι υποκαταστάτες 

αλογόνου γεφυρώνονται με τα μεταλλικά κέντρα κάνοντας χρήση περισσοτέρων του ενός 

διαθέσιμων ζευγών ηλεκτρονίων τους. Μια πιθανή λύση προέρχεται από τη χρήση 

υποκαταστατών φθορίου, οι οποίοι αν και θα ανέμενε κανείς να διευκολύνουν την 

ανάπτυξη μεγαλύτερου αριθμού μοριακής σύνταξης στο μεταλλικό κέντρο λόγω του 

μικρότερου μεγέθους τους σε σχέση με τους ομόλογούς τους στην ομάδα των αλογόνων, 

εν τούτοις εμφανίζουν μικρή τάση προς γεφύρωση (bridging), με αποτέλεσμα να εισάγουν 

πτητικότητα στο μεταλλικό κέντρο. Επιπρόσθετα, λόγω και της μεγαλύτερης 
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ηλεκτραρνητικότητάς τους τείνουν να σταθεροποιούν πρόδρομα υλικά υψηλότερης 

οξειδωτικής στάθμης, γεγονός ευεργετικό στη μείωση της τάσεως ολιγομερισμού των, 

καθώς έτσι προσεγγίζεται πιο εύκολα το όριο του αριθμού μοριακής συντάξεως του 

μετάλλου, που με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση της τάσεως ατμών του υλικού. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ταυτόχρονης ικανοποίησης τόσο του αριθμού μοριακής 

συντάξεως όσο και της κατάστασης οξειδώσεως του μετάλλου αποτελούν τα SnCl4 και TiCl4, 

τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στο παρελθόν [2] για την ανάπτυξη λεπτών 

υμενίων SnO2 και TiO2, αντίστοιχα. Ο ολιγομερισμός στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι 

απαραίτητος, με αποτέλεσμα τα παραπάνω υλικά να απαντούν ως πτητικά υγρά σε 

κανονικές συνθήκες [3]. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο στην περίπτωση του SnCl2, το οποίο 

απαντά με τη μορφή ενός ατελούς πολυμερούς σε στερεά κατάσταση [4-6]. Για να καταστεί 

δυνατή επομένως η απόθεση κασσιτέρου απαιτούνται σαφώς ισχυρότερες συνθήκες, όπως 

υψηλή θερμοκρασία υποστρώματος ή/και χρήση αναγωγικών αερίων.  

Στον αντίποδα, η χρήση υποκαταστατών αλογόνου ευρισκόμενων σε κατώτερη θέση 

στην ομάδα των αλογόνων (π.χ. Br και I έναντι F ή Cl) μειώνει τη θερμοκρασία διάσπασης 

του προδρόμου υλικού, λόγω εξασθένησης του δεσμού Μ-Χ, η οποία προέρχεται, αφ’ ενός 

από τη μικρότερη ηλεκτραρνητικότητα του αντίστοιχου αλογόνου, αφ’ ετέρου από το 

μεγαλύτερο μέγεθος αυτού σε σχέση με το άτομο του μετάλλου.  

Μέχρι σήμερα, από ανόργανες πρώτες ύλες έχουν αναπτυχθεί λεπτά υμένια πολλών 

μετάλλων, δυστυχώς όμως όχι πάντα σε αποδεκτά επίπεδα καθαρότητας και σε 

θερμοκρασίες που δεν ευνοείται η χρήση θερμικά ευαίσθητων υποστρωμάτων [7-10]. Στην 

περίπτωση του κοβαλτίου, μια τυπική αντίδραση εναπόθεσης έχει τη μορφή: 

     

                                                          CoF4 + 2H2 � Co + 4HF                                                          (2.1) 

 

Η ανάγκη όμως ανάπτυξης λεπτών υμενίων σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες 

θερμοκρασίες και με αποδεκτούς ρυθμούς απόθεσης, σε συνδυασμό με κατασκευαστικές 

απαιτήσεις (π.χ. η ψαθυροποίηση του χαλύβδινου εσωτερικού των αντιδραστήρων υπό 

ατμόσφαιρα υδρογόνου και ο εκφυλισμός των ιδιοτήτων του υπό υψηλές θερμοκρασίες) 

είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στο προσκήνιο μιας νέας κατηγορίας (συμπλόκων) 

ενώσεων, των μεταλλοοργανικών ή οργανομεταλλικών ενώσεων. Τα τελευταία χρόνια 

ιδιαίτερα, η ανάπτυξη της τεχνικής CVD φαίνεται να συνδέεται άμεσα με αυτήν την πολλά 

υποσχόμενη νέα κατηγορία ενώσεων λόγω και της ανάλογης προόδου που παρατηρήθηκε, 

στο αντίστοιχο διάστημα, στον κλάδο της οργανομεταλλικής χημείας.  

Στην παρούσα διατριβή και για την ανάπτυξη των λεπτών υμενίων κοβαλτίου, 

αναπτύχθηκαν και μελετήθηκαν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους τόσο γνωστές 

οργανομεταλλικές και μεταλλοοργανικές ενώσεις, όσο και μια ξεχωριστή κατηγορία 

συμπλόκων ενώσεων (δεξτρίνες), και παράλληλα, με βάση τα αποτελέσματά τους 

σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η διάταξη MOCVD, όπως αυτή περιγράφεται στο επόμενο 

κεφάλαιο του παρόντος. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως, ότι η ανάπτυξη που συντελείται 

στο συγκεκριμένο τομέα είναι καλπάζουσα, καθώς κάθε χρόνο 3.000 περίπου νέες 

οργανομεταλλικές ενώσεις μελετώνται, ως πιθανές πρόδρομες ύλες σε ανάλογες 

εφαρμογές.  

 

 



ΚΕΦ. 2: ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΥΛΙΚΑ 

 

~ 38 ~ 

 

2.1.  Οργανομεταλλικές Ενώσεις Κοβαλτίου – Προγενέστερη Μελέτη 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αλκύλια, τα σύμπλοκα ακόρεστων οργανικών ριζών 

και τα καρβονύλια του κοβαλτίου. Τα αλκύλια, όπως το τετραμέθυλο-κοβάλτιο ((CH3)4Co) 

έχουν γενικά την τάση να ολιγομερίζονται και να είναι ασταθή σε κανονικές συνθήκες [1], 

ενώ η μικρή τάση ατμών τους δεν επιτρέπει μεταλλική εναπόθεση. Αλκίνια και αλλύλια του 

κοβαλτίου δεν έχουν μελετηθεί ακόμα διεξοδικά αλλά η χρήση τους φαίνεται ότι συνδέεται 

με την ενσωμάτωση στο αναπτυχθέν υμένιο καρβιδίων του μετάλλου, φαινόμενο που 

ενισχύεται από τον ηλεκτροθετικό χαρακτήρα του μετάλλου [11-13]. Από τους υπόλοιπους 

ακόρεστους υποκαταστάτες το κοβαλτοσένιο (Co(C5H5)2) και το δικαρβονυλικό 

κυκλοπενταδιενυλικό κοβάλτιο (C5H5Co(CO)2) είναι τα μόνα πρόδρομα υλικά που έχουν 

χρησιμοποιηθεί με σχετική επιτυχία [14,15]. Αν και δεν κρίθηκε αναγκαία στις περιπτώσεις 

αυτές η επίτευξη υψηλού κενού, η επιφανειακή μορφολογία των υμενίων εμφάνισε 

σημαντικές ανωμαλίες, ενώ και ο ρυθμός απόθεσης κρίθηκε μάλλον ανεπαρκής (<0.01 

μm/h). Ένα επιπλέον μειονέκτημα της χρήσης συμπλόκων με ακόρεστους οργανικούς 

υποκαταστάτες είναι η ενσωμάτωση στο αναπτυχθέν υμένιο υψηλών ποσοστών αμόρφου 

άνθρακα, φαινόμενο που εν γένει αποδίδεται στη μικρότερη αστάθεια των π-δεσμικών 

τροχιακών των υποκαταστατών [1, 11]. Από τα καρβονυλικά άλατα του κοβαλτίου το 

υδρίδιο του αντίστοιχου καρβονυλικού άλατος HCo(CO)4 είναι ασταθές σε θερμοκρασία 

υψηλότερη των -26 
Ο
C, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά τοξικό (και σε περίπτωση 

ανθρώπινης έκθεσης δεν έχει ακόμα βρεθεί αντίδοτο!), γεγονός που αποκλείει την πιθανή 

χρήση του ως προδρόμου υλικού κοβαλτίου[16, 17]. Παρ’ όλα αυτά, το διπυρηνικό 

καρβονυλικό άλας Co2(CO)8, καθώς και το παράγωγό του Co(NO)CO3 εμφανίζουν 

ενδιαφέρουσες φυσικές ιδιότητες (υγρή κατάσταση για το δεύτερο σε κανονικές συνθήκες, 

υψηλή πτητικότητα). Συνεπώς, από την κατηγορία των οργανομεταλλικών ενώσεων 

επιλέχθηκαν μόνο τα παραπάνω υλικά για τη σειρά των πειραμάτων που ακολούθησε. 

Παρακάτω, οι δύο αυτές ενώσεις μελετώνται διεξοδικά.  

2.1.1. Καρβονυλικό κοβάλτιο (Di-cobalt – Octacarbonyl) - Co2(CO)8 

Τα καρβονυλικά άλατα των μετάλλων είναι κατά κύριο λόγο σταθερά σε 

θερμοκρασία δωματίου, λόγω του αναπτυσσόμενου σ-δοτικού, π-αποδέκτη δεσμού (Σχ. 

13). Το καρβονυλικό κοβάλτιο είναι πορτοκαλόχροο στερεό με σημείο τήξεως τους 51 
O
C 

και τάση ατμών 60 mTorr σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αδιάλυτο σε πολικούς διαλύτες.  

Τα μεταλλικά κέντρα είναι σε κατάσταση οξειδώσεως μηδέν [7, 18], καθώς η δομή που 

ακολουθεί το σύμπλοκο είναι αυτή των ευγενών αερίων, γεγονός που αναμένεται να 

ευνοεί την απλή διάσπαση του μονοξειδίου του άνθρακα και συνακόλουθα την απόθεση 

μετάλλου χωρίς την ανάγκη κάποιου σταδίου αναγωγής: 

                                    Co2(CO)8 � 2Co + 8CO                                                                    (2.2) 

Η παραπάνω αντίδραση (πυρόλυση) αποδίδει ίσως μόνο σχηματικά το μηχανισμό της 

απόθεσης καθώς η παρουσία ιχνών καρβιδίων και οξειδίων του κοβαλτίου, καθώς και 

γραφιτικού άνθρακα έχει αποδοθεί σε καταλυτικό σχισμό του δεσμού C-O στο μόριο του 

μονοξειδίου του άνθρακα [19] από την επιφάνεια των πρώτων ατομικών επιπέδων 

αποτιθεμένου μετάλλου.  
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          Πλήρες d-τροχιακό μετάλλου (δότης)      Ελεύθερο ζεύγος ηλεκτρονίων καρβονυλίου (δότης) 

   
π 

 Μ            C=O 
 σ        

 

         Κενό π-τροχιακό μετάλλου (αποδέκτης)          Κενό π-τροχιακό καρβονυλίου (αποδέκτης)  

Σχ. 13: Φύση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των τροχιακών ενός στοιχείου µεταπτώσεως 

και ενός καρβονυλικού υποκαταστάτη. Η φορά των βελών υποδηλώνει την προσφορά 

ηλεκτρονίων [1]. 

O G. Dormans πρώτος διαπίστωσε το 1991 [7] ότι η απόθεση κοβαλτίου από 

καρβονυλικό κοβάλτιο ήταν αδύνατη σε ατμοσφαιρικές συνθήκες σε θερμοκρασία άνω των 

200 
Ο
C και θεώρησε ότι αυτή αποτελεί ουσιαστικά ένα ανώτατο όριο. Προσδιόρισε μάλιστα 

μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας Auger το ποσοστό ενσωμάτωσης οξυγόνου και αμόρφου 

άνθρακα στα υμένια κοβαλτίου σε ένα μέγεθος της τάξεως του 1% at, το οποίο απέδωσε σε 

αντιδράσεις λαμβάνουσες χώρα στην αέρια φάση, που είχαν ως συνέπεια την 

κατακρήμνιση (gas phase precipitation) πολυμερισμένων σωματιδίων της πρώτης ύλης στα 

τοιχώματα του αντιδραστήρα, λόγω της έναρξης ενός μηχανισμού διμερισμού του άλατος. 

Το 2003, στο Pittsburgh των Η.Π.Α, οι Q. Zhao D. Grevea και K. Barmak [20] απέδειξαν ότι 

είναι δυνατή η απόθεση καθαρού κοβαλτίου από καρβονυλικό κοβάλτιο σε θερμοκρασίες 

άνω των 200 
Ο
C, σε συνθήκες όμως υπερυψηλού κενού. Με φασματογραφία μάζας 

ανέλυσαν τα προϊόντα εκρόφησης και προσδιόρισαν το μέγιστο εκρόφησης του CO στους 

230 
Ο
C και το συντελεστή δέσμευσης (sticking coefficient) του κοβαλτίου σε μήτρα πυριτίου 

s=1.5 x 10
3
 στους 100 

Ο
C. Σε θερμοκρασίες πάντως υψηλότερες των 350 

Ο
C παρατήρησαν 

ένα ραγδαίο εκφυλισμό των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του υμενίου και υποστήριξαν ότι, 

πιθανότατα λόγω διάχυσης στη στερεά κατάσταση, ευνοείται ο σχηματισμός της φάσεως 

CoSi2. Το σενάριο αυτό επιβεβαιώθηκε από μια παράλληλη μελέτη την ίδια χρονιά [21], 

οπότε και διαπιστώθηκε ότι ο μόνος τρόπος καθαρής απόθεσης ήταν η προαπόθεση ενός 

υμενίου σε ρόλο διαχυσιακού φράγματος (buffer or diffusion layer) από οξείδιο του ιδίου ή 

άλλου μετάλλου ή SiO2. Το 2005 τέλος, ο Ε. Gross επαλήθευσε τα πειραματικά 

αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνητών και διαπίστωσε ότι είναι εφικτή η απόθεση 

κοβαλτίου από καρβονυλικό κοβάλτιο, υπό συνθήκες κενού, και σε θερμοκρασίες 

χαμηλότερες των 200 
O
C με χρήση είτε Η2 είτε He ως φερόντων αερίων, όχι όμως και Αr.    

Από τα παραπάνω καθίσταται φανερό το κενό που υφίσταται σχετικά με την πιθανή 

χρήση του καρβονυλικού κοβαλτίου ως κατάλληλη πρόδρομη ένωση για την απόθεση 

καθαρού κοβαλτίου. Η σύνθεσή του είναι αρκετά πολύπλοκη σε εργαστηριακό επίπεδο 

καθώς απαιτεί πιέσεις που υπερβαίνουν τα 300 bar [22], ενώ στο εμπόριο (όπως και οι 

περισσότερες οργανομεταλλικές ενώσεις κατάλληλες για εφαρμογές CVD) είναι διαθέσιμo 

μόνο από τον οίκο Strem. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι το τελευταίο διασπάται 

τάχιστα με την έκθεσή του σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, γεγονός που εισήγαγε μια 

επιπλέον δυσχέρεια διαχείρισής του, τη χρήση, δηλαδή, διατάξεων κενού. Όπως θα 

αναλυθεί στο 4
ο
 κεφάλαιο, η δυσχέρεια αυτή ξεπεράστηκε με τη διάλυσή του σε 
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διχλωρομεθάνιο και την τροφοδοσία του στον αντιδραστήρα, μέσω ενός εξελιγμένος 

συστήματος, με τη μορφή αερολύματος. 

 

2.1.2. Άζω-τρικαρβονυλικό κοβάλτιο (Cobalt Tricarbonyl Nitrosyl) – Co(CO)3(NO) 

Προκύπτει από απευθείας αντικατάσταση ενός μορίου μονοξειδίου του άνθρακα του 

καρβονυλικού κοβαλτίου από μονοξείδιο του αζώτου λόγω ισοηλεκτρονικής ομοιότητας 

ανάμεσα στους δύο υποκαταστάτες. Σε κανονικές συνθήκες απαντά σε υγρή μορφή με 

σημείο πήξεως τους -8 
Ο
C. Η εισαγωγή του μονοξειδίου του αζώτου στο καρβονυλικό 

μόριο, έχει αποδειχτεί [23, 24] ότι προσδίδει υψηλή πτητικότητα στη σχηματιζόμενη ένωση 

(τάση ατμών ίση με 26 Torr στους 25 
Ο
C και 100 Torr στους 100 

Ο
C)[14] με αποτέλεσμα να 

διευκολύνεται η μεταφορά της στην αέρια φάση. Παράλληλα, εμφανίζει ικανοποιητική 

χημική σταθερότητα με το σημείο διάσπασης να προσδιορίζεται στους 66 
Ο
C [25]. Όπως και 

στην περίπτωση του καρβονυλικού κοβαλτίου, η κατάσταση οξειδώσεως του μεταλλικού 

κέντρου είναι μηδέν.  

Η πρώτη αναφορά απόθεσης καθαρού κοβαλτίου από τη συγκεκριμένη πρόδρομη 

ουσία τοποθετείται χρονικά πριν ακριβώς 11 χρόνια [16]. Η απόθεση πραγματοποιήθηκε 

σε οριζόντιο αντιδραστήρα ατμοσφαιρικής πίεσης σε θερμοκρασίες μεταξύ 250 και 350 
Ο
C 

και υπό αναγωγική ατμόσφαιρα. Ο σκοπός ήταν η ανάπτυξη πολυστρωματικών δομών 

κοβαλτίου-χαλκού σε εφαρμογές GMR. Τα αναπτυχθέντα υμένια είχαν πάχος της τάξεως 

των 0.35 μm, ενώ ο ρυθμός απόθεσης υπολογίστηκε ότι ήταν της τάξης του 1μm/h. 

Έναν χρόνο αργότερα [14], βρετανοί ερευνητές μελέτησαν το ίδιο θέμα δίνοντας 

έμφαση στο μηχανισμό πυρήνωσης του υμενίου, στα χαρακτηριστικά του φέροντος αερίου 

και στη θερμοκρασία του υποστρώματος, κάνοντας χρήση των τεχνικών φωτοηλεκτρονικής 

φασματοσκοπίας ακτίνων Χ και Rutherford και της μικροσκοπίας ατομικής δύναμης (AFM). 

Σκοπός τους ήταν η ανάπτυξη CoSi2 προς αντικατάσταση του TiSi2 που χρησιμοποιείται σε 

επαφές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μικροηλεκτρονικής. Παρατήρησαν ομοιόμορφη 

απόθεση σε θερμοκρασίες πλησίον των 350 
Ο
C με τιμές μέσης επιφανειακής τραχύτητας 

μικρότερες του 10% του πάχους (περίπου 0.25 μm) του υμενίου, χρησιμοποιώντας ως 

φέρον αέριο υδρογόνο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η αύξηση της θερμοκρασίας 

μειώνει δραματικά το ποσοστό ενσωμάτωσης υδρογόνου στο αναπτυχθέν υμένιο, και ότι η 

αύξηση της παροχής του φέροντος αερίου ανακόπτει το ρυθμό απόθεσης λόγω 

υπερκορεσμού (supersaturation) των ελεύθερων κέντρων της επιφανείας με υδρογόνο, 

που συνακόλουθα οδηγούσε σε μείωση των διαθέσιμων επιφανειακών κέντρων ώστε να 

επιτελεστούν, αρχικά η προσρόφηση του υλικού και εν συνεχεία η αντίδραση. Βασιζόμενοι 

σε μια προγενέστερη μελέτη [26] προτείνανε ότι ο μηχανισμός διάσπασης του προδρόμου 

υλικού λαμβάνει χώρα ουσιαστικά σε ένα μόνο απλό στάδιο: 

 

                                                Co(CO)3NO(g) � Co(s) + 3CO(g) + NO(g)                                                 (2.3) 

Το 2005 τέλος, ο Ν. Deo και άλλοι [27] μελέτησαν τις μαγνητικές ιδιότητες λεπτών 

(πάχους περίπου 50 nm) υμενίων κοβαλτίου από τη συγκεκριμένη πρόδρομη ύλη σε 

υπόστρωμα SiO2, υπό χαμηλό κενό και σε θερμοκρασία 450 
Ο
C. Διαπίστωσαν τη συνύπαρξη 

τόσο της fcc όσο και της hcp δομής, ειδικά στα υμένια πάχους άνω των 100 nm, ενώ 

παράλληλα υποστήριξαν ότι η ύπαρξη μικροπορώδους και στοιχείων μολύνσεως (CoSi, 

CoO), τα οποία εκφύλιζαν δραματικά τις επιδιωκόμενες ηλεκτρικές και μαγνητικές 

ιδιότητες συνδέονται μη γραμμικά με το πάχος του υμενίου. 
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Όσον αφορά τη σύνθεση του οργανομεταλλικού συμπλόκου διάφορες τεχνικές έχουν 

κατά καιρούς προταθεί [24, 28, 29], οι οποίες βασίζονται στη δημιουργία αρχικά του 

ανιόντος Co(CO)4
-
 και, εν συνεχεία, στη βραδεία οξίνιση, είτε με αέριο ΝΟ είτε με ΝΟ2

-
. 

Καθώς το παραπάνω σύμπλοκο δεν είναι διαθέσιμο στο εμπόριο, επιλέχθηκε η τεχνική των 

R. Job και J. Rovang [29] για την παρασκευή του, ως η απλούστερη και η πλέον αποδοτική, 

η οποία χρησιμοποιεί μάλιστα ως πρώτη ύλη το προαναφερθέν Co2(CO)8. Η τεχνική αυτή 

περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. 

 

2.1.2.1. Σύνθεση.  

Ένα διάλυμα αποτελούμενο από 153 ml ύδατος και 17 ml παγόμορφου οξικού οξέος 

τοποθετήθηκε σε τρίλαιμη φιάλη όγκου 300 ml, η οποία συνδέθηκε με έναν υάλινο 

σωλήνα, το εσωτερικό του οποίου είχε πληρωθεί με αφυδατικό χλωριούχο ασβέστιο και ο 

οποίος από το ένα άκρο του ήταν συνδεδεμένος με μια φιάλη Schlenk (Σχ. 14). Αφού πρώτα 

η φιάλη Schlenk τοποθετήθηκε σε δοχείο περιέχον υγρό άζωτο ακολούθησαν πλύσεις της 

διάταξης με Αr και εν συνεχεία προστέθηκαν ταυτόχρονα στο διάλυμα 5g Co2(CO)8 και 6g 

NaNO2, υπό ισχυρή ανάδευση και υπό σταθερή θερμοκρασία 50 
Ο
C. Το διάλυμα απέκτησε 

κιτρινωπό χρώμα με έκλυση ερυθρομελανού αερίου, το οποίο συμπυκνώθηκε σε ερυθρό 

στερεό στη φιάλη Schlenk, με ταυτόχρονη έκλυση άχρωμου αερίου. Ύστερα από 3 ώρες η 

αντίδραση είχε ολοκληρωθεί. Το συμπύκνωμα εν συνεχεία εξαχνώθηκε και οι ατμοί του 

συλλέχθησαν σε παγίδα υγρού αζώτου. Ακολούθησε ανακρυστάλλωση του υλικού 

τοποθετώντας το σε μια νέα φιάλη Schlenk υπό ατμόσφαιρα Ar. Το άκρο της φιάλης 

πλησίον του στερεού τοποθετήθηκε σε ένα μικρό δοχείο περιέχον πάγο, ενώ το άλλο 

διατηρήθηκε στους -10 
Ο
C εμβαπτισμένο σε ένα υδατικό διάλυμα περιέχον 50% κ.ο. 

αιθυλενογλυκόλη. Ύστερα από περίπου 60 ώρες, όλη η ποσότητα (3.2 g) του δείγματος είχε 

μεταφερθεί στο ψυχρότερο άκρο της φιάλης. Η απόδοση της αντίδρασης υπολογίστηκε σε 

63.4%. 

 

Σχ. 14: Πειραµατική διάταξη παρασκευής του Co(CO)3NO [29]. 

Είναι φανερό ότι η άμεση αναγωγή του Co2(CO)8 επιτελείται από τις ρίζες ΝΟ2
-
 του NaNO2 

κατά την παρακάτω οξειδοαναγωγική αντίδραση: 

                                Co2(CO)8 + 3NO2
-
 + 2H

+
 � 2Co(NO)(CO)3, + H2O + NO3

-
 + 2CO(g)            (2.4) 
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2.2. Μεταλλοοργανικές Ενώσεις Κοβαλτίου – Προγενέστερη Μελέτη  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αλκοξείδια και οι ακετυλακετόνες κοβαλτίου, καθώς 

και το οξικό κοβάλτιο. Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι τριφθοροφωσφίνες 

κοβαλτίου, οι οποίες αν και δεν περιέχουν άμεσους δεσμούς μετάλλου-άνθρακα, εντούτοις 

από κάποιους ερευνητές [1] κατατάσσονται στις οργανομεταλλικές ενώσεις, καθώς 

εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με τα παράγωγα των καρβονυλικών αλάτων. 

O Τ. Kruck είναι ο πρώτος που μελέτησε τα σύμπλοκα μιας πλειάδας μετάλλων (Mo, 

Cr, Co, W, Fe, Ir, Pd, Re) με υποκαταστάτη PF3 [30]. Διαπίστωσε ότι η εισαγωγή του 

συγκεκριμένου υποκαταστάτη προσδίδει υψηλή πτητικότητα στο σύμπλοκο μόριο, ενώ 

παράλληλα ο υποκαταστάτης PF3, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ασθενής σ-δότης ηλεκτρονίων 

και εμφανίζει υψηλή πτητικότητα (σ.ζ.: 101.8 
O
C) εκροφάται εύκολα από την αναπτυχθείσα 

μεταλλική επιφάνεια, χωρίς να διασπάται από αυτήν. Έτσι, είναι δυνατοί υψηλοί ρυθμοί 

απόθεσης σε θερμοκρασίες μεταξύ 200 και 300 
Ο
C. Παρ’ όλα αυτά, ο παραπάνω 

υποκαταστάτης είναι γνωστό [1] ότι αντιδρά με υποστρώματα πυριτίου με αποτέλεσμα να 

ελευθερώνονται P και SiF4, γεγονός που αποκλείει τη χρήση των συγκεκριμένων 

συμπλόκων σε ηλεκτρονικές και μαγνητικές εφαρμογές. 

Όσον αφορά τα αλκοξείδια, έχει αποδειχτεί [31, 32], ότι ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

που το μεταλλικό κέντρο είναι ηλεκτροθετικό, είναι αδύνατο να αποτεθεί μέταλλο, χωρίς 

τη συναπόθεση του αντίστοιχου οξειδίου του. Το οξικό κοβάλτιο είναι δυνατόν σύμφωνα 

με κάποιους ερευνητές [33] να αποτελέσει πιθανή εναλλακτική λύση των ακετυλακετονών, 

παρ’ όλα αυτά φαίνεται οι ιδιότητες του μεταλλικού υμενίου να εξαρτώνται άμεσα από το 

φέρον αέριο και την παροχή του, δίχως παράλληλα να αποσαφηνίζονται το ακριβές 

ποσοστό μόλυνσης της απόθεσης με άνθρακα, οι συνθήκες και ο μηχανισμός της 

αντίδρασης. 

Οι ακετυλακετόνες (πεντανοδιόνες 2,4) τέλος, συνιστούν μια μεγάλη κατηγορία 

συμπλόκων ενώσεων, η οποία εμφανίζει διακριτά πλεονεκτήματα. Η διαχωριστική γραμμή 

μεταξύ συμπλόκων ενώσεων και μοριακών ενώσεων συνίσταται κυρίως στο ότι οι πρώτες 

περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό υποκαταστατών από αυτόν που προβλέπεται από τον 

αριθμό οξείδωσης του κεντρικού ατόμου. Οι σύμπλοκες ενώσεις ακετυλακετονών 

μετάλλων συνήθως προκύπτουν από τη δέσμευση αλογονιδίων μετάλλων από οργανικές 

ρίζες και μελετώνται διεξοδικά παρακάτω. 

2.2.1. Ακετυλακετόνη κοβαλτίου (Cobalt Acetylacetonate) – Co(acac)2 

Οι ακετυλακετόνες στην παρουσία βάσεως χάνουν εύκολα ένα πρωτόνιο, ώστε να 

σχηματίσουν το ακετυλακετονικό ανιόν (Σχ. 15). Οι τρεις μορφές (resonance forms) του 

ακτυλακετονικού ανιόντος διαφέρουν μόνο ως προς τη θέση των ηλεκτρονίων. Τα άτομα 

του υδρογόνου που γειτνιάζουν με καρβονυλικές ομάδες στο μόριο της πεντανοδιόνης 

είναι σχετικά όξινα, οπότε διάλυμα βάσεως πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να προκύψει 

το αντίστοιχο ανιόν [34].  
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+    

       O                O               O
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H2C          HC
-    

HC   HC   

O           O                O
-   

            O 

H3C          H3C              H3C               H3C   

acac     acac
-       

Σχ. 15: Ισοδύναµες µορφές ακετυλακετονικού ανιόντος παρουσία βάσεως. 

Οι ακετυλακετόνες ανήκουν στην κατηγορία των δι-δοντικών συμπλόκων καθώς είναι 

δυνατόν να συνδεθούν με το κεντρικό μεταλλικό άτομο μέσω και των δύο ατόμων 

οξυγόνου. Στις περιπτώσεις που η γεφύρωση δεν αποτελεί τον τρόπο σύνδεσης, οι 

ακετυλακετόνες αναφέρονται γενικά και ως χηλικά σύμπλοκα. Το τελευταίο ισχύει στην 

περίπτωση του ακετυλακετονικού κοβαλτίου, η δομή του οποίου φαίνεται να έχει τη 

μορφή: 

 

C  –  C  –  C  –  C  =  O     

O C      

Co       

O  C     

C  –  C  –  C  –  C  =  O    

Σχ. 16: ∆οµή συµπλόκου Co(acac)2. 

Οι ακετυλακετόνες των μετάλλων είναι στερεές ενώσεις σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, αδιάλυτες στο ύδωρ λόγω του υδρόφοβου εξωτερικού οργανικού 

τμήματός τους και εμφανίζουν εν γένει υψηλές τιμές τάσεις ατμών και επαρκή χημική 

σταθερότητα, ώστε να μη διασπώνται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 300 
Ο
C. Ειδικότερα, 

το ακετυλακετονικό κοβάλτιο έχει σημείο τήξεως τους 216 
Ο
C και για τη διάσπασή του είναι 

αναγκαία η παρουσία υδρογόνου, σύμφωνα με το απλό σχήμα: 

                                                         Co(acac)2 + H2 � Co + 2 acacH                                              (2.5) 

Οι πρώτες αναφορές απόθεσης μεταλλικού κοβαλτίου από το ακετυλακετονικό 

σύμπλοκο οφείλονται στους E. Jablonowski το 1962 και R. Charles, επτά χρόνια αργότερα. 

Και οι δύο κατέληξαν στο ότι είναι δυνατή η απόθεση κοβαλτίου μόνο σε αναγωγικό 

περιβάλλον και σε θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 275 και 410 
O
C. Ανέφεραν ακόμα την 

παρουσία C και O (σε ποσοστά 0.5 -1% και 0.2 - 0.5%, αντίστοιχα) και νησίδων εκλεκτικής 

εναπόθεσης, που αποδόθηκαν από τον μεν πρώτο στην εξάντληση του προδρόμου υλικού 

σε υψηλές θερμοκρασίες (feed-rate-limited deposition) και στη μεγάλη επιφάνεια 

απόθεσης από τον δεύτερο (transport-rate-limited deposition). Επισήμαναν όμως ακόμα, 

ότι είναι πρακτικά αδύνατη η παρασκευή μεταλλικών υμένων κοβαλτίου σε αναπαράξιμο 
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τρόπο από το συγκεκριμένο αντιδραστήριο, λόγω της αστάθειας που αυτό εμφάνιζε κατά 

τη θέρμανση στην περιοχή μεταξύ 150 και 200 
Ο
C, όπου η τάση ατμών του κρίθηκε 

ικανοποιητική. Η χρήση τελικά του συμπλόκου εγκαταλείφθηκε στα επόμενα χρόνια λόγω 

και της παράλληλης προόδου που συνετελέσθη στην παρασκευή διαφορετικών 

οργανομεταλλικών συμπλόκων του κοβαλτίου. Αν και για την επιτυχή απόθεση λεπτών 

υμενίων οξειδίου του κοβαλτίου υπήρξαν σαφείς αναφορές (έστω και υπό υψηλό κενό)[37-

39], εν τούτοις, μόλις το 1994 επιβεβαιώθηκαν με ακρίβεια, χάρη σε σύγχρονες 

θερμοαναλυτικές και φασματοσκοπικές μεθόδους, τα αποτελέσματα των εργασιών των 

Jablonowski και Charles. Πιο συγκεκριμένα, οι T. Kodas M. και Hampdten-Smith, 

υποστήριξαν ότι ο καλύτερος τρόπος απόθεσης μεταλλικού κοβαλτίου από 

ακετυλακετονικό κοβάλτιο είναι η χρήση κατάλληλου διαλύτη, που θα αποτρέψει στις 

θερμοκρασίες εξάχνωσης του υλικού πρόωρη διάσπασή του (premature decomposition) 

και προτείνανε τη μεταφορά του πρόδρομου υλικού με τη μορφή διαλύματος, το οποίο 

ψεκάζεται παλμικά ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του υποστρώματος (pulsed liquid 

injection CVD) σε υψηλές θερμοκρασίες (> 600 
Ο
C). Η θεωρητική αυτή προσέγγιση 

επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από τους ίδιους και μια πλειάδα άλλων ερευνητών [40-43] 

και πειραματικά. Αν και προτάθηκαν διάφοροι διαλύτες (κυρίως αλκοόλες) το πρόβλημα 

της υψηλής θερμοκρασίας εναπόθεσης παρέμενε. Με μικροσκοπία STM και 

φασματοσκοπία SIMS διαπιστώθηκε [43] ότι οι ιδιότητες του λεπτού υμενίου ελέγχονται 

από το υπόστρωμα και τη διεπιφάνεια μεταξύ τους. Σε υπόστρωμα Si ιδιαίτερα, 

ανιχνεύθησαν ιόντα διάχυσης πυριτίου και οξυγόνου σε βάθος έως και 15 nm από την 

επιφάνεια του υποστρώματος. Η διάχυση μεγιστοποιείτο σε υπόστρωμα SiO2 όπου τα ίδια 

στοιχεία ανιχνεύθηκαν σχεδόν σε όλο το πάχος του υμενίου (100 nm). 

Για τη σύνθεση του μεταλλοοργανικού συμπλόκου έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές 

[44-47]. Καθώς το ακετυλακετονικό κοβάλτιο αποτέλεσε βασική πρόδρομη ύλη για τη 

σειρά των πειραμάτων που ακολούθησε, (βλ. 4
ο
 Κεφ.) μέσω της τροφοδοσίας του με τη 

μορφή αεριοποιημένου διαλύματος (aerosol-assisted CVD), για την εργαστηριακή 

παρασκευή του επιλέχθηκε η τεχνική του R. Ragsdale [45], ελαφρώς τροποποιημένη, 

αναλυτική περιγραφή της οποίας ακολουθεί παρακάτω.  

 

2.2.1.1. Σύνθεση.  

Χρησιμοποιήθηκε περίσσεια υγρής ακετυλακετόνης (50 g) για την αντίδρασή της με 

διάλυμα καυστικού νατρίου (2.67 M). Κατά την εξώθερμη αντικατάσταση του H
+
 από το 

Na
+
 σχηματίστηκαν λευκά σωματίδια κολλοειδών διαστάσεων, οπότε και διαπιστώθηκε ότι 

έπρεπε να διαλυθούν ολοκληρωτικά, ώστε να καταστεί ποσοτική η αντίδραση κατά την 

επόμενη φάση. Η δημιουργία κολλοειδούς φάσης ενισχύετο με τη μείωση της ποσότητας 

του μέσου διασποράς (ύδωρ), αύξησή της όμως πέρα από κάποιο όριο επίσης μείωνε την 

αποτελεσματικότητα της αντίδρασης που ακολουθούσε, λόγω υπερβολικής αραίωσης του 

διαλύματος.  

Το διάλυμα που προέκυψε προστέθηκε στάγδην, υπό ισχυρή ανάδευση, σε αραιό 

διάλυμα ένυδρου χλωριούχου κοβαλτίου (0.8 Μ) στους 40 
0
C. Μετά από παραμονή 15 

περίπου πρώτων λεπτών της ώρας η καταβύθιση του συμπλόκου είχε ολοκληρωθεί. Το 

στερεό υπόλειμμα διηθήθηκε από το μητρικό διάλυμα και εκπλύθηκε με επαρκή ποσότητα 

(500 ml) δις-απεσταγμένου ύδατος. Εν συνεχεία, το υγρό στερεό διαλύθηκε σε θερμό 

μίγμα 390 ml 97% αιθανόλης και 260 ml χλωροφορμίου. Παρατεταμένη θέρμανση έπρεπε 
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γενικά να αποφεύγεται, καθώς ενδεχομένως να προκαλούσε μερική διάσπαση και 

αζεοτροπική αφυδάτωση του συμπλόκου [45]. Το διάλυμα αποψύχθηκε μέχρι τη 

θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν σε πάγο για τη βελτίωση της κρυσταλλικότητας. 

Διαπιστώθηκε ότι χρόνος ψύξης 24 ωρών ήταν λίαν επαρκής για την εμφάνιση 

καλοσχηματισμένων πορτοκαλί βελονών (μήκος 3-4 cm και διαμέτρου περίπου 0.5 mm) 

ακετυλοακετόνης κοβαλτίου. Αυτές ελήφθησαν μετά από διήθηση υπό κενό, και αφού 

εκπλύθηκαν με αιθανόλη, ξηράνθηκαν στον αέρα και τοποθετήθηκαν σε μελανούς 

δοκιμαστικούς σωλήνες.  

Οι βασικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται είναι οι εξής: 

                                      C5H8O2 + NaOH � C5H7O2Na + H2O                                            (2.6) 

και                            2C5H7O2Na + CoCl2
.
6H2O � Co(C5H7O2)2

.
2H2O + 2NaCl  + 4H2O             (2.7) 

Με τη μέθοδο αυτή αποδείχτηκε ότι μετατράπηκε σε ακετυλακετόνη κοβαλτίου το 

68% της αρχικής ποσότητας (απόδοση αντίδρασης). Η παραπάνω διαδικασία εκτελέστηκε 

αρκετές φορές, ώστε να διαπιστωθούν πειραματικά οι βέλτιστες συνθήκες σύνθεσης της 

ένυδρης ακετυλακετόνης κοβαλτίου. Παράλληλα όμως, μελετήθηκαν και οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες η αλκαλικότητα του αρχικού διαλύματος προήρχετο είτε από ασθενέστερες 

βάσεις, συγκεκριμένα αμμωνίας και ουρίας, είτε από συνδυασμό των παραπάνω με ισχυρή 

βάση. Ο συλλογισμός αυτός προέκυψε από το γεγονός ότι η ακετυλακετόνη λειτουργεί σε 

υδατικό διάλυμα ως ισχυρό οξύ (κατά Lewis) παρέχοντας ιόντα H
+
:   

                                       HC5H7O2 + H2O � (C5H7O2)
-
 + H3O

+
                                           (2.8) 

οπότε η αντίδραση (2.6) αποτελεί ουσιαστικά αντίδραση απλής αντικατάστασης, στη φύση 

της οποίας αποδίδεται και η έκλυση θερμότητας. Πέρα από το γεγονός αυτό όμως, έχει 

αποδειχτεί ότι σε σχετικά ισχυρά αλκαλικά διαλύματα η παρουσία ιόντων ΝΗ4
+
 λειτουργεί 

αποτρεπτικά στην καταβύθιση Co(OH)2. 

a) Διάλυμα ουρίας. Η ουρία σε υδατικό διάλυμα λειτουργεί ως βάση παρέχοντας ΟΗ
-
: 

                                                     CO(NH2)2 + H2O � 2 NH3 + CO2                                                 (2.9) 

και                                                      NH3 + H2O � ΝΗ4
+
 + ΟΗ

-
                                                   (2.10) 

Χρησιμοποιήθηκαν 100 ml πυκνoύ (4 Μ) διαλύματος ουρίας. To pH μετρήθηκε στο 7.5 και 

η αντίδρασή της με την ακετυλακετόνη δημιούργησε πλήρως κολλοειδές διάλυμα, το οποίο 

κατέστη αδύνατο να ομογενοποιηθεί. 

b) Διάλυμα αμμωνίας. Καθώς και οι δύο παραπάνω αντιδράσεις έχουν μικρή σταθερά 

διάστασης, επιχειρήθηκε να επιτευχθεί η αναγκαία αλκαλικότητα στο διάλυμα απευθείας, 

μέσω της δεύτερης αντιδράσεως (Kb = 1.8*10
-5

). Χρησιμοποιήθηκαν 50 ml υγρής αμμωνίας. 

To pH μετρήθηκε στο 9.5, όμως εμφανίστηκε παράλληλα και καστανοπράσινο ίζημα μετά 

την προσθήκη του άλατος κοβαλτίου, γεγονός που αποδόθηκε στο σχηματισμό του 

συμπλόκου [Co(NH3)6]
2+

, το οποίο μείωσε το βαθμό μετατροπής του χλωριούχου κοβαλτίου 

στη ζητούμενη μεταλλοοργανική ένωση. 
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c) Διάλυμα NaOH/NH3. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες ποσότητες και συγκεντρώσεις, με 

τα καλύτερα αποτελέσματα όμως να προέρχονται από τη χρησιμοποίηση μεγάλης 

περίσσειας  NaOH.  

Από τα παραπάνω κατέστη φανερό ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία πολύ ισχυρού 

αλκαλικού περιβάλλοντος, ώστε να πραγματοποιηθούν ποσοτικά οι αντιδράσεις χωρίς το 

σχηματισμό ενδιαμέσων προιόντων. 

Εν συνεχεία, η ένυδρη ακετυλακετόνη κοβαλτίου αφυδατώθηκε μέσω ειδικής 

τεχνικής. Το υλικό τοποθετήθηκε σε ειδικά τροποποιημένη διάταξη (Abderhalden drying 

apparatus – Σχ. 17) όπου και αφυδατώθηκε λόγω θέρμανσης, μέσω ισοθερμοκρασιακής 

εξάτμισης κατάλληλης ποσότητας ύδατος, και ταυτόχρονης άντλησης του ελεύθερου 

κρυσταλλικού H2O, κατά τη διέλευση αυτού από αφυγραντικό οξειδίου του βαρίου σε 

συνθήκες χαμηλού κενού (30 mm Hg).          

                    

             

Ύστερα από 6 ώρες η αφυδάτωση της ένυδρης ακετυλακετόνης κοβαλτίου είχε 

ολοκληρωθεί και η απώλεια βάρους του υλικού συμφωνούσε με τη θεωρητικώς 

προσδοκώμενη (περίπου 12%). 

Η ακετυλακετόνη κοβαλτίου είναι ένωση διαλυτή στους περισσότερους οργανικούς 

διαλύτες και αρκετά σταθερή κατά την έκθεσή της στις ατμοσφαιρικές συνθήκες.  

 

2.3. Σύμπλοκες Ενώσεις Κυκλοδεξτρινών. 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία οργανικών ενώσεων, η οποία ενδεχομένως αποδειχτεί 

καινοτόμα στο μέλλον, όσον αφορά την χρήση της σε διατάξεις CVD, συνιστούν οι 

σύμπλοκες ενώσεις των κυκλοδεξτρινών (ή δεξτρινών Schardinger) με αλογονίδια 

μετάλλων. Οι κυκλοδεξτρίνες είναι στην ουσία κυκλικοί ολιγοσακχαρίτες τριών τύπων: α, β 

και γ-κυκλοδεξτρίνες, οι οποίες αποτελούνται από 6, 7 και 8 γλυκοζιτικές μονάδες, 

αντίστοιχα (Σχ. 18). Μεταξύ αυτών, ο β-τύπος δεξτρίνης είναι ο πλέον προσβάσιμος και 

γενικά θεωρείται [48, 49] ως ο πλέον χρήσιμος. Οι βασικές ιδιότητες των τριών αυτών 

τύπων δεξτρινών εμφανίζονται στον Πίν. 2.1.  

Στο μόριο της δεξτρίνης, οι δευτερεύουσες ομάδες υδροξυλίου είναι τοποθετημένες 

στο πλατύτερο άκρο του δακτυλίου και οι πρωτεύουσες στο στενότερο. Τα άπολα άτομα 

υδρογόνου και τα ενδιάμεσα αλκυλίων οξυγόνα είναι διατεταγμένα στο εσωτερικό του 

      Σχ. 17: ∆ιάταξη αφυδάτωσης.  

1. Θερμαινόμενη φιάλη (250 ml) 

2. Θάλαμος ξήρανσης με εξωτερικό 

μανδύα. 

3. Συμπυκνωτήρας. 

4. Φιάλη υποδοχής αφυγραντικού 

μέσου και άντληση θερμών ατμών 

υπό κενό.  
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δακτυλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός μορίου με υδρόφιλο εξωτερικό (το 

οποίο είναι υδατοδιαλυτό) και υδρόφοβο εσωτερικό (cavity) (Σχ. 19). Ως αποτέλεσμα της 

διάταξης αυτής, οι κυκλοδεξτρίνες δύνανται να σχηματίζουν εύκολα στερεά σύμπλοκα 

εγκλεισμού (inclusion complexes) με ένα μεγάλο εύρος υδρόφοβων μορίων (στερεών, 

υγρών ή αερίων) μέσω μοριακής συμπλοκοποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές η δεξτρίνη έχει 

το ρόλο του μορίου ξενιστή (host), ενώ το υδρόφοβο μόριο το ρόλο του ξενιζόμενου 

(guest). Ανάλογα με τον τύπο της δεξτρίνης και του ξενιζομένου μορίου, το σύμπλοκο 

αποκτά διαφορετική δομή [49]. 

 

 

Σχ. 18: ∆οµή α, β και γ-κυκλοδεξτρίνης. 

Κατά τη συμπλοκοποίηση δε διαρρηγνύεται κανένας από τους υφιστάμενους 

ομοιοπολικούς δεσμούς. Η δέσμευση του ξενιζόμενου μορίου από τον ξενιστή αποτελεί 

μια δυναμική ισορροπία, εξαρτώμενη αφ’ ενός από τοπικές αλληλεπιδράσεις φορτίου, αφ’ 

ετέρου από την εκτόπιση μορίων ύδατος από την κοιλότητα της δεξτρίνης και τη σφαίρα 

ενυδάτωσης του ξενιζόμενου μορίου. Τα ελευθερούμενα μόρια ύδατος ενώνονται με τον 

κύριο όγκο ύδατος (διαλύτη), με αποτέλεσμα να αποκτούν βαθμούς ελευθερίας και να 

συμβάλλουν στη σταθερότητα του συμπλόκου, ως άμεση συνέπεια της αύξησης της 

εντροπίας. Εφ’ όσον τελικά τα ξενιζόμενα μόρια εισέλθουν στην κοιλότητα του ξενιστή, 

διατάσσονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλευτούν πλήρως τις υφιστάμενες 

ασθενείς δυνάμεις Van der Waals [48]. 

Πιν. 2.1: Ιδιότητες Κυκλοδεξτρινών. 

Ιδιότητα α-Κυκλοδεξτρίνη β-Κυκλοδεξτρίνη γ-Κυκλοδεξτρίνη 

Αριθµός µονάδων γλυκοπυρανόζης 6 7 8 

Μοριακό βάρος (g/mol) 972 1135 1297 

Υδατοδιαλυτότητα 25 
Ο
C (%, w/v) 14.5 1.85 23.2 

Εξωτερική διάµετρος (Å) 14.6 15.4 17.5 

∆ιάµετρος κοιλότητας (Å) 4.7-5.3 6.0-6.5 7.5-8.3 

Ύψος κοιλότητας (Å) 7.9 7.9 7.9 

Όγκος κοιλότητας (Å
3
) 174 262 427 

 

Ένα ή δύο ξενιζόμενα μόρια παγιδεύονται από ένα, δύο ή τρία μόρια κυκλοδεξτρίνης. 

Στο παραγόμενο σύμπλοκο το ξενιζόμενο μόριο συγκρατείται στη λιπόφιλη κοιλότητα του 
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ξενιστή, με το τελευταίο να δρα ως ένα μικρο-ετερογενές περιβάλλον στο οποίο είναι 

δυνατόν να εισέλθουν κατάλληλου μεγέθους μη πολικά μόρια, ώστε να σχηματιστούν 

σύμπλοκες ενώσεις.  

            

Σχ. 19: ∆οµή β-κυκλοδεξτρίνης [48]. 

Ο αριθμός των γλυκοζιτικών μονάδων καθορίζει την εσωτερική διάμετρο της 

κοιλότητας και κατά συνέπεια τον όγκο της, καθώς το ύψος της είναι σε κάθε περίπτωση το 

ίδιο (Σχ. 20). Ως αποτέλεσμα, οι α-κυκλοδεξτρίνες γενικά συμπλέκουν μόρια μικρού 

μοριακού βάρους με αλειφατικές οργανικές αλυσίδες, οι β-κυκλοδεξτρίνες συμπλέκουν 

αρωματικές ενώσεις, ενώ οι γ-κυκλοδεξτρίνες μεγαλύτερα μόρια, όπως στεροειδή. Τα 

σύμπλοκα εγκλεισμού είναι γενικώς αδιάλυτα στους συνήθεις οργανικούς διαλύτες εκτός 

της αιθυλενογλυκόλης και του διμεθυλο-θειοξειδίου. 

                                            

Σχ. 20: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά κυκλοδεξτρινών. 

Ο σχηματισμός ή μη ενός συμπλόκου εγκλεισμού εξαρτάται από δύο κρίσιμους 

παράγοντες. Ο πρώτος είναι χωρικός και εξαρτάται από τις σχετικές διαστάσεις του 

δακτυλίου και του ξενιζόμενου μορίου ή χαρακτηριστικής ομάδας. Ο δεύτερος παράγοντας 

είναι η θερμοδυναμική ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων του συστήματος 

(κυκλοδεξτρίνη, ξενιζόμενο μόριο, διαλύτης-συνήθως ύδωρ) [48]. 

Η συμπλοκοποίηση των δεξτρινών είναι δυνατόν να επιφέρει ευεργετική 

τροποποίηση στις φυσικοχημικές ιδιότητες των ξενιζόμενων μορίων, τα οποία 

παγιδεύονται προσωρινά στην κοιλότητα του ξενιστή. Η τροποποίηση αυτή είναι αδύνατη 

με άλλα μέσα και τα νέα χαρακτηριστικά που τη συνοδεύουν διαφέρουν σημαντικά από τις 

ιδιότητες που εμφανίζουν μη κυκλικές ενώσεις ανάλογου μοριακού βάρους.   
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Οι κυκλοδεξτρίνες αν και έχουν μελετηθεί διεξοδικά ως ένζυμα ή καταλύτες στην 

εκλεκτική σύνθεση οργανικών μέσων δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ως πρόδρομα υλικά 

σε εφαρμογές CVD, αλλά ούτε υπάρχει και κάποια αναφορά σχετικά με την εν δυνάμει 

χρήση τους. Παρ’ όλα αυτά, είναι δυνατόν να δράσουν ως υποκαταστάτες μεταλλικών 

κατιόντων αν και οι ομάδες υδροξυλίου έχουν εν γένει την τάση να συντάσσονται πολύ 

ασθενώς με αυτά [48, 49]. Τα σύμπλοκα εγκλεισμού επίσης, αναμένεται να παρουσιάζουν 

μικρή πτητικότητα, λόγω και του μεγάλου μοριακού βάρους τους, όμως τυχούσα επιτυχή 

εφαρμογή τους θα αποτελούσε σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση της ανάπτυξης 

καινοτόμων μεταλλοοργανικών ενώσεων, καθώς οι κυκλοδεξτρίνες συνιστούν μια 

κατηγορία ενώσεων που είναι δυνατόν να συμπλέξουν πρακτικά οποιοδήποτε μέταλλο, το 

οποίο αναμένεται να διασπαστεί από τη μητρική ένωση μάλλον εύκολα, καθώς δεν 

αναπτύσσεται χημικός δεσμός μεταξύ ξενιστή και ξενιζόμενου μορίου.   

Θεωρώντας επομένως μια MOCVD πρόδρομη ουσία ως ξενιζόμενη και με βάση το 

γεγονός ότι οι κυκλοδεξτρίνες τροποποιούνται μέσω αντικατάστασης ποικίλλων 

χαρακτηριστικών ομάδων είτε στην πρωτεύουσα, είτε στη δευτερεύουσα πλευρά του 

μορίου, είναι δυνατόν να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά της διεργασίας CVD, τουλάχιστον 

σε ό,τι αφορά την αποθήκευση και τη μεταφορά της πρώτης ύλης. Τέτοια χαρακτηριστικά 

είναι επί παραδείγματι η ενίσχυση της διαλυτότητας, η αντοχή στην οξείδωση, στη 

θέρμανση, στην ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία, ο έλεγχος της πτητικότητας, καθώς και η 

εξάχνωση ή ο φυσικός αποκλεισμός ανεπιθύμητων ή ασύμβατων προς την εναπόθεση 

αερίων ενώσεων. 

Για τη μελέτη των συμπλόκων εγκλεισμού των κυκλοδεξτρινών ως πιθανών CVD 

προδρόμων υλικών κοβαλτίου επιλέχθηκε ως ξενιζόμενη ουσία ιωδιούχο κοβάλτιο και ως 

ξενιστής η β-κυκλοδεξτρίνη. Ο συγκεκριμένος τύπος δεξτρινών επιλέχθηκε έναντι των α και 

γ κυκλοδεξτρινών κυρίως για λόγους οικονομικότητας της σύνθεσης. Πέρα από αυτό όμως, 

η β-κυκλοδεξτρίνη κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη, αφ’ενός λόγω της ευχέρειάς της να 

σχηματίζει σύμπλοκα εγκλεισμού με ανόργανα άλατα μεγαλύτερου μεγέθους από αυτά 

που η α–κυκλοδεξτρίνη δύναται να φιλοξενήσει στο εσωτερικό της κοιλότητάς της και αφ’ 

ετέρου λόγω της μικρότερης θερμικής σταθερότητας που παρουσιάζει έναντι της γ–

κυκλοδεξτρίνης. Το τελευταίο πλεονέκτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται ως πρόδρομα σε CVD συστήματα, γιατί απαιτούνται μικρότερες 

θερμοκρασίες διάσπασης.  

 

2.3.1. Σύνθεση.  

Τα σύμπλοκα εγκλεισμού των κυκλοδεξτρινών παρασκευάζονται σύμφωνα με την 

υπόδειξη των M. Noltemeyer και W. Saenger [50]. Για τη συμπλοκοποίηση 

χρησιμοποιήθηκαν ισομοριακές ποσότητες, ενός οριακά ακόρεστου υδατικού διαλύματος 

β-κυκλοδεξτρίνης (1g β-CD σε 80 ml H2O) και άνυδρου ιωδιούχου κοβαλτίου (0.36 g), σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κατόπιν, προστέθηκε μικρή ποσότητα  (0.44 g) στερεού 

ιωδίου. Το διάλυμα θερμάνθηκε εν συνεχεία υπό συνεχή ανάδευση για 20 min στους 70 
0
C. 

Αφού διηθήθηκε, ώστε να απομακρυνθεί τυχούσα περίσσεια ιωδίου, το διάλυμα 

μεταφέρθηκε τάχιστα σε ειδικό Dewar που περιείχε ποσότητα ύδατος στην ίδια 

θερμοκρασία και αφέθηκε να αποψυχθεί αργά μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Ύστερα από 24 ώρες περίπου, μεταφέρθηκε εκ νέου, σε λουτρό πάγου. Μικρές 

καλοσχηματισμένες βελόνες εμφανίστηκαν μετά από την παρέλευση 24 ωρών (48 ωρών 
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συνολικά). Αυτές ελήφθησαν μετά από βαρυτική διήθηση του τελικού διαλύματος μέσα 

από φίλτρο με πτυχώσεις και ξηράνθηκαν στον αέρα. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η παραπάνω διαδικασία διεξήχθη και με αντίστοιχη 

ποσότητα χλωριούχου κοβαλτίου, παρ’ όλα αυτά δεν εμφανίστηκαν κατακρημνίσματα στη 

μάζα του διαλύματος, ακόμα και μετά από παρέλευση 96 ωρών. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαίωσε τις προβλέψεις προηγούμενων μελετών [50, 51] σχετικά με τη δυνατότητα 

συμπλοκοποίησης των δεξτρινών με αλογονίδια μετάλλων, διαφορετικών των ιωδιδίων 

καθώς και τον κρίσιμο ρόλο της πολυιωδικής αλυσίδας [52].     

 Στη συνέχεια μελετάται, η πιθανή χρήση του συμπλόκου της β-κυκλοδεξτρίνης με 

ιωδιούχο κοβάλτιο ως καινοτόμα πρόδρομη MOCVD ύλη, με σκοπό την απόθεση 

μεταλλικού κοβαλτίου, με όρους μικροδομής, θερμικής σταθερότητας και χημικών 

τροποποιήσεων κατά τη θέρμανση. Καθώς τα σύμπλοκα των δεξτρινών μπορεί να 

θεωρηθεί, έστω και καταχρηστικά, ότι κατατάσσονται στις μεταλλοργανικές ενώσεις (δεν 

υφίστανται δηλαδή απευθείας δεσμοί μετάλλου-άνθρακα), τα πειραματικά αποτελέσματα 

διασταυρώθηκαν με τα αντίστοιχα που προήλθαν από τη μελέτη των ακετυλακετονών 

κοβαλτίου. 

 

2.4. Χαρακτηρισμός Μεταλλοοργανικών Ενώσεων. 

Οι ορυκτολογικές φάσεις προσδιορίσθηκαν μέσω περίθλασης ακτίνων Χ (Siemens D 

5000) με ακτινοβολία CuKa1 (μήκους κύματος 1.5405 Α) στα 40 KV και 30 mA. Το φάσμα 

αποκτήθηκε στην περιοχή 5 έως 60
0
 με βήμα 0.030

0
. Η ανάλυση της μορφολογίας των 

στερεών δειγμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (Jeol 

6380 LV SEM) στα 15 KV, υπό συνθήκες χαμηλού κενού (30 Pa). Η μικροανάλυση 

επιτεύχθηκε μέσω συστήματος EDS (Oxford INCA) συνδεδεμένου με το SEM. Ο βαθμός 

συμπλοκοποίησης υπολογίστηκε έμμεσα από τη συγκέντρωση των τελικών διαλυμάτων σε 

Co
++

, μέσω φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης (Perkin-Elmer 4000). Η 

θερμοαναλυτική μελέτη των συμπλόκων πραγματοποιήθηκε μέσω θερμοβαρυτομετρικής 

και διαφορικής θερμικής ανάλυσης (Perkin-Elmer DTA 7) σε σταθερές Al2O3 και Au. Ο 

ρυθμός θέρμανσης καθορίστηκε σε 10 K/min. Από κάθε σύμπλοκο χρησιμοποιήθηκε ως 

δείγμα ποσότητα 15 mg ενώ ένα κράμα Al-Ni-Sm-Pd λειτούργησε ως θερμικά αδρανές 

υλικό αναφοράς. Οι καμπύλες DTA καταγράφηκαν με τη θέρμανση έως τους 600 
O
C σε 

δυναμική ατμόσφαιρα είτε Ar (30 ml/min), είτε αέρα. Τα δείγματα αποψύχθηκαν σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος με τον ίδιο ρυθμό (10 K/min) και μετά από παραμονή 60 min 

(10 min στην περίπτωση των συμπλόκων εγκλεισμού) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

επαναθερμάνθηκαν στους 600 
O
C. Οι μετρήσεις είναι αξιόπιστες σε θερμοκρασιακό εύρος 

30 έως 500 
O
C. Οι μετρήσεις υπερύθρου πραγματοποιήθηκαν μέσω φασματοφωτομετρίας 

FTIR (Perkin-Elmer 880) σε ένα εύρος κυματαριθμών 400 έως 4000 cm
-1

, μέσω της τεχνικής 

σφαιριδίων KBr. Τα σφαιρίδια (pellets) διαμορφώθηκαν με εφαρμογή πιέσεως 8 tons/cm
2
, 

σε ένα μίγμα κόνεων του δείγματος και ξηρού KBr σε αναλογία 1:200. Η φασματοσκοπία 

FT-Raman καταγράφηκε με τη χρήση πηγής διέγερσης από laser Nd:YAG (λ=1064 nm) με 

ανάλυση 4 cm
-1

 και μεσοδιάστημα συλλογής στοιχείων 2cm
-1

. Τα δείγματα μελετήθηκαν 

ακόμα με micro-Raman, με διέγερση από laser Ar στα 488 και 515 nm, καθώς και Kr στα 

633 nm. Η ισχύς του laser σε όλες τις περιπτώσεις περιορίστηκε κάτω από τα 100 mW, 

ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός κρατήρων (crystal cratering) στoυς κρυστάλλους του 

στερεού. 
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2.4.1.  Περίθλαση ακτίνων Χ. 

Η ανάλυση XRD των στερεών δειγμάτων επιβεβαίωσε την ύπαρξη πολυκρυσταλλικής 

δομής με ευμεγέθεις κρυστάλλους. Στην περίπτωση των ενύδρων ακετυλακετονών 

κοβαλτίου, η κρυσταλλικότητα βελτιώθηκε γραμμικά με το χρόνο απόψυξης. Στην άνυδρη 

μορφή τους, είναι διακριτές δύο κύριες κορυφές έναντι μόνο μιας του ενύδρου συμπλόκου 

(Σχ. 21). Αυτό αποδόθηκε σε μια μικρή μεταβολή στη διάταξη των υποκαταστατών γύρω 

από το κεντρικό μεταλλικό άτομο, κατά το στάδιο της αφυδάτωσης.  

   
Σχ. 21: Ανάλυση XRD ενύδρου-ανύδρου ακετυλακετ. συµπλόκου κοβαλτίου. 

  

Σχ. 22: Ανάλυση XRD β-κυκλοδεξτρίνης και του συµπλόκου εγκλεισµού µε CoI2. 
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Η απουσία κρυσταλλικών μορίων ύδατος πιθανότατα ευνοεί επίσης και τη μικρότερη 

κρυσταλλικότητα που επιδεικνύει το άνυδρο σύμπλοκο, παρ’ όλο που η αφυδάτωση του 

ενύδρου συμπλόκου οφείλετο σε θερμική διεργασία. Το γεγονός αυτό ίσως αποδειχτεί 

ευεργετικό στις διεργασίες MOCVD, καθώς αναμένονται εν γένει μικρότερες θερμοκρασίες 

διάσπασης και υψηλότερη πτητικότητα του συμπλόκου.  

Όσον αφορά το σύμπλοκο εγκλεισμού, εμφανίζονται δύο κύριες κορυφές έναντι μόνο 

μιας της μητρικής β-κυκλοδεξτρίνης. Η τελευταία παρουσιάζει πολλαπλές κορυφές σχετικά 

χαμηλής έντασης (Σχ. 22). Στον αντίποδα, το σύμπλοκο εγκλεισμού εμφανίζεται σαφώς 

περισσότερο προσανατολισμένο, αν και οι γωνίες 2θ, στις οποίες είναι εμφανείς οι πλέον 

έντονες κορυφές, παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις αντίστοιχες της μητρικής 

δεξτρίνης, καθώς οι θεμελιώδεις υποκαταστάτες ανάπτυξης του συμπλόκου, όπως τα 

διμερή των δεξτρινών και οι πολυιωδικές μονάδες (αλυσίδες), παραμένουν αμετάβλητοι 

κατά τη συμπλοκοποίηση. 

 

2.4.2. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. 

Οι μικρογραφίες SEM, τόσο των ακετυλακετονών κοβαλτίου, όσο και του συμπλόκου 

εγκλεισμού δίδονται στα Σχ. 23-24. Στην πρώτη περίπτωση είναι εμφανές ένα πυκνό δίκτυο 

κρυστάλλων σε στρώσεις, μάλλον κατευθυνόμενου χαρακτήρα. Επίσης, γίνεται εύκολα 

αντιληπτή η τάξη μεγέθους του μήκους κάθε κρυσταλλίτη (cm) – ευδιάκριτες βελόνες, 

γεγονός που όπως αναφέρθηκε φαίνεται να συνδέεται μόνο με τη διάρκεια και το ρυθμό 

της απόψυξης του τελικού διαλύματος.  

 

                       

Σχ. 23 (α-β): Άνυδρη ακετυλακετόνη κοβαλτίου. α) Χ 230, β) Χ 1500. 

   

 Στην περίπτωση των συμπλόκων εγκλεισμού της β-κυκλοδεξτρίνης με ιωδιούχο 

κοβάλτιο, διακρίνονται ευμεγέθεις, καλοσχηματισμένοι, μονολιθικοί κρύσταλλοι 

διατεταγμένοι σε παράπλευρες σειρές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζουν σε 

μεγαλύτερες μεγεθύνσεις τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάθε κρυστάλλου, τα οποία 

ομοιάζουν με δοκό, του οποίου οι ακμές έχουν συγκεκριμένο πάχος, καθ’ όλο το μήκος του 

σχηματισθέντος κρυστάλλου. 
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Σχ. 24 (α-β): Σύµπλοκο β–CD µε ιωδιούχο κοβάλτιο. α) Χ 330, β) Χ 850. 

  

 Στους Πιν. 2.2-2.3 παρατίθενται οι χημικές αναλύσεις των προηγούμενων υλικών, 

όπως αυτές προέκυψαν μέσω του ενσωματωμένου συστήματος EDS του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου. Η % ατομική σύσταση των ακετυλακετονών κοβαλτίου υποδηλώνει το 

σχηματισμό του αντίστοιχου συμπλόκου σύμφωνα με τον τύπο Co(acac)2, καθώς η 

αναλογία ατόμων Co:C είναι στην πραγματικότητα της τάξης 1:10. Αυτό επιβεβαιώνεται 

περαιτέρω από την αναλογία ατόμων Co και O, τα οποία συμμετέχουν στο τελικό 

σύμπλοκο, καθώς ο ακετυλακετονικός υποκαταστάτης τείνει γενικά να σχηματίζει χηλικά 

παρά γεφυρωτικά σύμπλοκα διαμέσου των ατόμων οξυγόνου. 

 Στην περίπτωση του συμπλόκου εγκλεισμού, το ιώδιο ανιχνεύεται σε σημαντικές 

περιεκτικότητες. Αντίθετα, η % κ.β. περιεκτικότητα του κοβαλτίου δεν υπερβαίνει το 2%, το 

οποίο φαίνεται να είναι ένα άνω όριο συγκέντρωσης, όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη 

και άλλων, αντίστοιχων δειγμάτων. Αυτό βέβαια θα έπρεπε να αναμένεται, καθώς η 

κοιλότητα της κυκλοδεξτρίνης είναι της τάξεως λίγων Α (≈ 7) και το μοριακό βάρος της είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο (= 1135). Είναι γνωστό [48, 49] ότι η κοιλότητα της δεξτρίνης αποτελεί, 

στην ουσία, μια βάση εκλεκτικής σύμπλεξης, καθώς η τελευταία, ως διεργασία, είναι 

δυνατή μόνο για τα μόρια συγκεκριμένου μεγέθους. Η ατομική ακτίνα του κοβαλτίου (1.67 

Α) είναι μια άλλη κρίσιμη παράμετρος. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι πέρα από 

κάποιο όριο, τα ιόντα κοβαλτίου δεν είναι δυνατόν να συμπλεχθούν από την ίδια μητρική 

δεξτρίνη, οπότε περίσσεια ιόντων Co 
++ 

στο αρχικό διάλυμα θα επιφέρει κατά τη 

συμπλοκοποίηση αναγκαστική συμμετοχή περισσοτέρων του ενός μορίων κυκλοδεξτρίνης, 

ώστε και πάλι η % κ.β. περιεκτικότητα ή η % ατομική αναλογία του κοβαλτίου στο 

σύμπλοκο εγκλεισμού να κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 2%. Αυτό είναι σε άμεση 

συμφωνία με την υπόθεση, ότι οι κυκλοδεξτρίνες σε υδατικά διαλύματα, παρουσία 

ιωδιούχου μετάλλου τείνουν να διμερίζονται με σκοπό να σχηματίσουν σύμπλοκες ενώσεις 

[49, 51, 53, 54]. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι διάφορες χημικές αναλύσεις της καθαρής β-

κυκλοδεξτρίνης, έχουν αποδείξει στο παρελθόν [49] ότι η % κ.β. περιεκτικότητα του C και 

του Η είναι ίση με 38% και 7%, αντίστοιχα. Από τις μετρήσεις του EDS, το υδρογόνο έχει 

αναπόφευκτα παραλειφθεί (παράθυρο βυρηλλίου), οπότε οι πραγματικές συγκεντρώσεις 

των υπολοίπων τριών στοιχείων (C, Co και O) είναι μικρότερες από αυτές που εμφανίζονται 

στον Πιν. 2.3, κατά ένα ποσοστό περίπου 6.5%. Η ίδια παρατήρηση ισχύει πάντως και στην 

περίπτωση του ακετυλακετονικού συμπλόκου (Πιν. 2.2).  
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Πιν. 2.2-2.3: Γενική χηµική ανάλυση ακετυλακετόνης κοβαλτίου  

και β-κυκλοδεξτρίνης µε CoI2. 

 

  

     

 

 

 

 

2.4.3.  Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης. 

Με μέτρηση των ιόντων Co
++

 στο αραιωμένο τελικό διάλυμα κρυστάλλωσης του 

ακετυλακετονικού συμπλόκου (γραμμική περιοχή Co
++

: 3.5 ppm) η συγκέντρωσή τους 

υπολογίστηκε σε 500 ppm, υποδηλώνοντας δέσμευση του αρχικού χλωριούχου κοβαλτίου 

από τη μητρική πεντανοδιόνη σε ποσοστό 77%. 

 Στην περίπτωση του συμπλόκου εγκλεισμού, το διάλυμα κρυστάλλωσης βρέθηκε ότι 

περιείχε μόνο 70 ppm Co
++

, που σημαίνει ότι περισσότερο από το 92% της αρχικής 

ποσότητας ιωδιούχου κοβαλτίου συμπλέχθηκε από τη μητρική δεξτρίνη. Παράλληλα, το 

προηγούμενο αποτέλεσμα υποδήλωσε και ένα άνω όριο όσον αφορά την ποσότητα 

ιωδιούχου μετάλλου που μπορεί να συμπλοκοποιηθεί αναφορικά αφ’ ενός, με τη 

συνθετική οδό που ακολουθήθηκε, αφ’ ετέρου με τα αποτελέσματα του EDS που 

ερμηνεύθηκαν στα προηγούμενα. 

 

2.4.4. Διαφορική θερμική ανάλυση – Θερμοβαρυτομετρία.  

Τα διαγράμματα DTA και TG για τις σύμπλοκες ενώσεις που εξετάζονται εμφανίζονται 

στα Σχ. 25-27. Στην περίπτωση του ανύδρου ακετυλακετονικού συμπλόκου (Σχ. 25), μερική 

εξάχνωση φαίνεται να λαμβάνει χώρα σε ένα θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 50 και 130 
Ο
C. 

Στους 170 
Ο
C το υλικό σταδιακά τήκεται. Αμέσως μετά, και σε αδρανή ατμόσφαιρα, 

λαμβάνει χώρα η θερμική διάσπαση του υλικού. Μια νέα διάσπαση, η οποία μάλιστα 

εκδηλώνεται σε δύο στάδια [55] ακολουθεί σε θερμοκρασίες μεταξύ 320 και 410 
Ο
C. Εκτός 

από Co, κατά τη θερμική διάσπαση ελευθερώνονται H2O και άμορφος C [56]. Ιδιαίτερα με 

τη θέρμανση στον αέρα, η οξειδωτική θερμική διάσπαση ενισχύεται βιαίως, όπως 

αποδεικνύεται από τις ισχυρές κορυφές εξωθέρμου στους 360 και 380 
Ο
C. Αντί για 

μεταλλικό Co, το οξείδιό του Co3O4, σε συνδυασμό με CO2, αναμένεται να έχουν 

σχηματιστεί. 

Στοιχείο % w/w % at. 

C   37.05 61.30 

O   19.31 23.98 

Co 43.64 14.72 

Σύνολο 100 100 

Στοιχείο % w/w % at. 

C   37.91  64.90 

O   21.98  28.25  

Co   1.84  0.64 

I 38.27  6.20 

Σύνολο 100 100 
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Σχ. 25: ∆ιαφορική θερµική ανάλυση – Θερµοβαρυτοµετρία Co(acac)2. 

Η ένυδρη μορφή του ακετυλακετονικού συμπλόκου τήκεται πιο εύκολα από την 

άνυδρη (Σχ. 26). Επιπροσθέτως, στους 330 
Ο
C (θέρμανση στον αέρα) φαίνεται να 

εκδηλώνεται μερικός ανασχηματισμός του υλικού, ο οποίος διαχωρίζει σαφώς τις δύο 

κορυφές εξωθέρμου που παρατηρούνται μεταξύ 300 και 400 
Ο
C. Στους 385 

Ο
C περίπου, η 

διάσπαση ολοκληρώνεται με την έκλυση ακόμα μεγαλύτερων ποσών ενέργειας από ότι στο 

πρώτο στάδιο.  
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Σχ. 26: ∆ιαφορική θερµική ανάλυση – Θερµοβαρυτοµετρία Co(acac)2

.
2H2O. 

Σε αδρανές περιβάλλον, η εξάχνωση (και η συνακόλουθη τήξη του συμπλόκου) 

φαίνεται να καθυστερεί θερμικά κατά 10 
Ο
C περίπου, λόγω της απουσίας οξυγόνου που 
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ευνοεί τη θερμική σταθερότητά του. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα TG, η απώλεια 

βάρους του υλικού λαμβάνει χώρα σε τρία κύρια στάδια. Με τη θέρμανσή του στον αέρα, η 

συνολική απώλεια βάρους του υλικού αγγίζει το 85%, αισθητά μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη που προκύπτει σε αδρανή ατμόσφαιρα (75%). 

Αναφορικά τώρα με τη θερμική συμπεριφορά του συμπλόκου εγκλεισμού, η πρώτη 

κορυφή (ενδοθέρμου) εμφανίζεται στους 70 
Ο
C, όπου απορροφάται ενέργεια, λόγω 

εξάτμισης ύδατος από τους κρυστάλλους [57]. Με περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας 

εμφανίζονται δύο ακόμα κορυφές ενδοθέρμου σε θερμοκρασίες 125 και 170 
Ο
C, αντίστοιχα 

(Σχ. 27). Η πρώτη αποδόθηκε σε εξάχνωση μορίων ιωδίου, ενώ η δεύτερη, καθώς και η 

μικρή ενδόθερμη μεταβολή στους 230 
Ο
C, η οποία δε συνοδεύτηκε από απώλεια βάρους, 

αποδόθηκαν σε δομικούς μετασχηματισμούς (αναδιάταξη μορίων) της μητρικής δεξτρίνης. 

Στους 370 
Ο
C ακολουθούν η τήξη και η θερμική διάσπαση του συμπλόκου. Τα δύο 

τελευταία φαινόμενα δεν είναι διακριτά μεταξύ τους, καθώς οι κυκλοδεξτρίνες είναι 

μονολιθικά δομημένες και κατά συνέπεια δεν αναμένεται να ανιχνευθούν με την αύξηση 

της θερμοκρασίας δευτερεύουσες φάσεις [58]. 

Σε δυναμική ατμόσφαιρα Ar δεν ανιχνεύθηκαν άλλοι μετασχηματισμοί φάσης του 

συμπλόκου, το οποίο γενικά πέραν των 170 
Ο
C επιδεικνύει αξιοσημείωτη θερμική 

σταθερότητα, η οποία οφείλεται στην αντίστοιχη σταθερότητα της μητρικής 

κυκλοδεξτρίνης. 
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Σχ. 27: ∆ιαφορική θερµ. ανάλυση – Θερµοβαρυτοµετρία συµπλόκου εγκλεισµού. 

Είναι γνωστό [59] ότι η θερμική, διάσπαση των κυκλοδεξτρινών, εφ’ όσον αυτές 

θερμανθούν πέραν των 230 
Ο
C, λαμβάνει χώρα σε ένα μόνο, κύριο στάδιο, με το 

σχηματισμό ενός στερεού απανθρακωμένου υπολείμματος (char), το οποίο σε αδρανή 

ατμόσφαιρα είναι αρκετά σταθερό ακόμα και σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 450 
Ο
C, 

όπως διαπιστώνεται από το γράφημα της απώλειας βάρους (≈ 70%). Η διαδικασία της 

απανθράκωσης σχετίζεται με τη διάρρηξη των δακτυλίων της κυκλοδεξτρίνης, τη διάσπαση 
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της γλυκοζιτικής δομής, τον εκμηδενισμό των ομάδων υδροξυλίου και το σχηματισμό 

ακόρεστων καρβονυλικών ομάδων και αρωματικών δομών [60].  

Με θέρμανση όμως στον αέρα και πέραν των 350 
Ο
C, το απανθρακωμένο υπόλειμμα 

εκφυλίζεται πυρολυτικά περαιτέρω, μέσω μιας διεργασίας που ομοιάζει σαφώς με την 

αντίστοιχη πυρολυτική διεργασία της κυτταρίνης. Εν τέλει, οξειδώνεται σε πτητικά 

προϊόντα, όπως CO2, H2O και ενώσεις φουρανίου (C4H4O). Στην περίπτωση αυτή η 

καταγραφόμενη απώλεια βάρους ξεπερνά το 95%.  

Θα πρέπει ακόμα να υπογραμμιστεί, ότι η κρυστάλλωση των συμπλόκων εγκλεισμού 

των β-κυκλοδεξτρινών με ιωδιούχο μέταλλο και στερεό ιώδιο ακολουθεί τη μονοκλινή 

κρυσταλλική δομή του αντίστοιχου συμπλόκου με K (ισόμορφες ενώσεις), δηλαδή του (β-

CD)2
.
KI7

.
9H2O [51]. Από το γράφημα TG για το σύμπλοκο του Co, ο αριθμός των μορίων 

ύδατος υπολογίστηκε από την απώλεια βάρους (≈ 5.6%) στο θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 

70 και 130 
Ο
C, όπου θεωρείται ότι όλα έχουν εξατμιστεί. Έτσι ευρέθη, ότι το σύμπλοκο 

περιείχε 11 μόρια ύδατος ανά διμερές, οπότε ο γενικός μοριακός τύπος που του 

αποδόθηκε είχε τη μορφή:  

 

                                                   (β-CD)2
.
CoI7

.
11H2O                                                         (2.11) 

Τα 11 μόρια ύδατος διαμοιράζονται ανάμεσα στην κοιλότητα και στα εξωτερικά διάκενα, 

με τα πρώτα να αλληλεπιδρούν ασθενέστερα με το δακτύλιο της δεξτρίνης. 
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Σχ. 28: Ισχύς θέρµανσης ως προς την απώλεια µάζας του ακετυλ. συµπλόκου. 
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Σχ. 29: Ισχύς θέρµανσης ως προς την απώλεια µάζας του συµπλόκου εγκλεισµού. 

Τα αποτελέσματα των γραφημάτων DSC και TG διασταυρώθηκαν μεταξύ τους, όπως 

παρουσιάζεται στα Σχ. 28-29. Τόσο για το ακετυλακετονικό, όσο και για το σύμπλοκο 

εγκλεισμού, παρατηρείται μια έντονη μεταβλητότητα στην απώλεια βάρους του υλικού, 

υπό σταθερή ροή θέρμανσης και σε αδρανή ατμόσφαιρα. Αντίθετα, με θέρμανσή τους στον 

αέρα, και περίπου μετά από ολική απώλεια βάρους ίσης με 30-35%, παρατηρείται μια 

αναλογική μείωση, η οποία ειδικά στην περίπτωση του συμπλόκου εγκλεισμού είναι 

σχεδόν γραμμική. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ξεκάθαρα ένα καθαρό ποσό 

απορροφούμενης ενέργειας, το οποίο παραμένει πρακτικά αμετάβλητο κατά τη διάρκεια 

της πυρολυτικής διεργασίας. Επομένως, από ένα όριο και έπειτα, το σχηματισθέν στερεό 

υπόλειμμα απανθράκωσης αποσυντίθεται (εξαχνώνεται) σχεδόν ολοκληρωτικά, ώστε να 

ισοσταθμίσει ενεργειακά, μέσω μιας εξώθερμης διαδικασίας, τη συνεχή τροφοδοσία 

ενέργειας κατά το στάδιο της θέρμανσης. 

2.4.5.  Φασματοσκοπία υπερύθρου. 

Το φάσμα IR των ακετυλακετονών μετάλλων παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για 

δονήσεις με κυματαριθμούς μόνο εντός του εύρους 400-700 cm
-1

. Για τιμές υψηλότερες 

των 700 cm
-1 

δεν υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα φάσματα της 

μητρικής πεντανοδιόνης και του μεταλλικού συμπλόκου της και όπου εμφανίζονται έχουν 

γενικά αποδοθεί στη διαφορετική μοριακή σύνταξη του καρβονυλίου [61-64]. Καθώς η 

σύζευξη μεταξύ διαφορετικών τύπων δονήσεων εντός του χηλικού συμπλόκου είναι 

σημαντική [62], απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

αναφορικά με τη σωστή αναγνώριση χαρακτηριστικών ομάδων. 

Οι τρεις κύριες κορυφές απορρόφησης εντός του παραπάνω εύρους αντιστοιχούν σε 

δονήσεις μετάλλου-οξυγόνου και δονήσεις του ακετυλακετονικού ανιόντος. Το 

ακετυλακετονικό σύμπλοκο ακολουθεί κυκλική, επίπεδη δομή με δύο δονήσεις μετάλλου-

οξυγόνου στα 421 και 575 cm
-1 

και μία δόνηση του αντίστοιχου ακετυλακετονικού ανιόντος 
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στα 668 cm
-1

. Άλλες χαρακτηριστικές δονήσεις αφορούν την έκταση (stretching) των διπλών 

δεσμών C=C (1605 cm
-1

) και C=O (1518 cm
-1

), την παραμόρφωση αρνητικής επανασύζευξης 

του μεθυλίου (CH3 degenerate deformation) στα 1403 cm
-1

, την επίπεδη κάμψη (in plane 

bending) του δεσμού C-H (1198 cm
-1

), την έκταση του δεσμού C-CH3 (930 cm
-1

) και τέλος, 

την εκτός του επιπέδου κάμψη (out-of-plane bending) του απλού δεσμού C-H (766 cm
-1

) 

[61-64]. Οι δονήσεις που εμφανίζονται μεταξύ των κυματαριθμών 1400 και 1600 cm
-1

 

εξαρτώνται από το μεταλλικό κατιόν που συμπλέκεται με τον ακετυλακετονικό 

υποκαταστάτη. 

Η απόδοση των προηγούμενων τύπων δονήσεως σε συγκεκριμένες συχνότητες 

ενισχύεται και από το γεγονός, ότι σε υψηλότερες συχνότητες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

του διπλού δεσμού C=C υπερισχύουν των ασθενών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ 

των απομακρυσμένων δεσμών C-Ο στο μόριο της πεντανοδιόνης (Σχ. 16). Επίσης, κατά τη 

συμπλοκοποίηση αναμένεται η μείωση της έντασης των δονήσεων που προέρχονται από 

τους διπλούς δεσμούς C=O.Κατά αυτόν τον τρόπο, εξάγονται έμμεσα πληροφορίες, 

σχετικά, αφ’ ενός με τον τύπο του μετάλλου και αφ’ ετέρου αναφορικά με την κατάσταση 

οξειδώσεώς του. 

Μεταξύ του ενύδρου και του ανύδρου ακετυλακετονικού συμπλόκου παρατηρούνται 

αμελητέες διαφορές, εκτός ίσως από τη μικρή μείωση της έντασης της δονήσεως, 

παρατηρούμενη στα 3420 cm
-1

 (δόνηση Ο-Η), που οφείλεται στην ελαχιστοποίηση του 

κρυσταλλικού ύδατος κατά το στάδιο της αφυδάτωσης. 
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Σχ. 30: Φάσµα υπερύθρου ενύδρου, ανύδρου και θερµικά κατεργασµένου 

ακετυλακετονικού συµπλόκου. 

Η άνυδρη μορφή υπέστη περαιτέρω θερμική κατεργασία στους 90 
O
C για 10 min. Η 

θερμοκρασία αυτή επιλέχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της θερμοβαρυτομετρίας και 

συγκεκριμένα αμέσως πριν εκδηλωθεί σημαντική εξάχνωση του υλικού. Ο σκοπός ήταν να 

προσομοιωθεί η χημική συμπεριφορά του συμπλόκου σε πραγματικές συνθήκες μιας 
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διεργασίας MOCVD. Και πάλι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις και το 

συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι το υλικό παραμένει χημικά σταθερό μέχρι το σημείο 

ενάρξεως της θερμικής διάσπασης. 

Στην περίπτωση του συμπλόκου εγκλεισμού, η απορρόφηση εντός του εύρους 

κυματαριθμών 400-1630 cm
-1

 σχετίζεται με χαρακτηριστικές δονήσεις του δακτυλίου της β-

κυκλοδεξτρίνης
. 
συνεπώς η δομή της παραμένει αναλλοίωτη κατά τη συμπλοκοποίηση. Το 

φαινόμενο αυτό αποδίδεται εν γένει στην αναλογία των ξενιζόμενων μορίων προς τα μόρια 

πυρανόζης (1:7), με αποτέλεσμα οι δονήσεις αντιστοιχούσες στο ξενιζόμενο μόριο να 

επικαλύπτονται (overlapping) από αυτές του ξενιστή. Τέτοιες δονήσεις είναι αυτές που 

αντιστοιχούν στα 408, 525, 575, 696, 753, 854 και 940 cm
-1

. Καθώς οι δονήσεις του 

συμπλόκου εγκλεισμού υπερκαλύπτονται από τις αντίστοιχες της μητρικής δεξτρίνης, οι 

παρατηρούμενες κορυφές στα 1026, 1157, 1367, 1407 και 1631 cm
-1

 αποδόθηκαν σε 

δονήσεις εκτάσεως των δεσμών C-C, C-O, C-O-C (γλυκοζιτικός δακτύλιος), δονήσεις 

κάμψεως των απλών δεσμών C-H και O-H και δονήσεις εκτάσεως του διπλού δεσμού C=C, 

αντίστοιχα [65-67]. Τέλος, η κορυφή υψηλών συχνοτήτων (2918 cm
-1

) αποδόθηκε σε 

δόνηση εκτάσεως του δεσμού C-H. 

Η μείωση της δόνησης που αντιστοιχεί στην ομάδα υδροξυλίου (3400 cm
-1

) του 

συμπλόκου εγκλεισμού προκαλείται από τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη β-

κυκλοδεξτρίνη και το ξενιζόμενο μόριο. Η μείωση αυτή αποτελεί μια έμμεση απόδειξη της 

συμπλοκοποίησης, καθώς μόρια νερού ελευθερώνονται από την κοιλότητα της δεξτρίνης. 

Καθώς οι δομικοί μετασχηματισμοί που οφείλονται σε κυκλική θερμική κατεργασία 

είναι μη αντιστρεπτοί, επιλέχθηκαν δύο θερμοκρασίες αναφοράς, 140 και 240 
O
C, στις 

οποίες το σύμπλοκο εγκλεισμού υπέστη θερμική κατεργασία για χρονική διάρκεια, επίσης 

10 min. Οι παραπάνω θερμοκρασίες «επιβλήθηκαν» από τα αποτελέσματα της διαφορικής 

θερμικής ανάλυσης και αντιστοιχούν σε καταστάσεις του υλικού ακριβώς μετά την 

εκδήλωση διακριτών μετασχηματισμών φάσεως. Τα φάσματα IR που προέκυψαν από την 

ανάλυση της καθαρής β-κυκλοδεξτρίνης, του συμπλόκου εγκλεισμού της με CoI2, καθώς 

και των θερμικά κατεργασμένων παραγώγων του, παρουσιάζονται στο Σχ. 31. Τα δείγματα 

αυτά, για λόγους απλότητας, ορίζονται ως A, B, Γ και Δ, αντίστοιχα.    
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Σχ. 31: Φάσµατα υπερύθρου β-κυκλοδεξτρίνης, συµπλόκου εγκλεισµού της µε CoI2 και 

θερµικά κατεργασµένων παραγώγων του. 
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Αναφορικά με το παράγωγο Γ, είναι ενδιαφέρον ότι λίγα μόρια (κρυσταλλικού) 

ύδατος παραμένουν ισχυρά συνδεδεμένα με τη μητρική δεξτρίνη, ακόμα και αν η ένταση 

της δόνησης Ο-Η είναι σημαντικά μειωμένη σε αυτή τη θερμοκρασία. Καθώς η 

θερμοκρασία ανέρχεται, το παρακάτω σχήμα 

  Η2Οισχυρά συνδεδεμένα  Η2Οευκίνητα 

αντανακλά την τάση αυξημένης κινητικότητας των μορίων ύδατος κατά την απελευθέρωση 

των ισχυρά συνδεδεμένων εξ’ αυτών από την κρυσταλλική δομή της β-κυκλοδεξτρίνης. Το 

φαινόμενο αυτό εισάγει μια αύξηση στην πρωτονιακή αγωγιμότητα μέσω του μηχανισμού 

Grotthuss [68]. Καθώς τα ιόντα κοβαλτίου περιβάλλονται από δύο μόρια ύδατος και δύο 

ομάδες υδροξυλίου διατεταγμένων σχεδόν τετραεδρικά, είναι ελεύθερα να ταλαντεύονται, 

μέχρι να ελευθερωθούν, όταν το ιώδιο έχει πλήρως εξαχνωθεί [69]. 

Επιπλέον, οι εντάσεις των δονήσεων που αντιστοιχούν στη μητρική δεξτρίνη έχουν 

σημαντικά μειωθεί. Ιδιαίτερα η δόνηση εκτάσεως των δεσμών (1026 cm
-1

) C-C και C-O έχει 

εκμηδενιστεί, υποδηλώνοντας προφανώς την έναρξη διασπάσεως του γλυκοζιτικού 

δακτυλίου.   

 Στους 240 
Ο
C (παράγωγο Δ), ο δακτύλιος της κυκλοδεξτρίνης έχει διαρρηχθεί, όπως 

αποκαλύπτεται από την ελαχιστοποίηση της έντασης των χαρακτηριστικών δονήσεών της, 

ταυτόχρονα με τη δημιουργία δύο απότομων κορυφών απορρόφησης (560 και 680 cm
-1

), οι 

οποίες αποδόθηκαν στη διεργασία αρωματοποίησης [70] κατά το στάδιο της διάσπασης 

του απανθρακωμένου υπολείμματος. Αυτό επιβεβαιώνεται περαιτέρω από την 

παρατήρηση, ότι οι κορυφές που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικές δονήσεις του 

γλυκοζιτικού δακτυλίου, εντός του εύρους κυματαριθμών 900 έως 1200 cm
-1

, έχουν 

εκμηδενιστεί. 

 

2.4.6. Φασματοσκοπία Raman. 

Προκειμένου να αποκαλυφθεί περαιτέρω η πιθανή χρήση των συμπλόκων 

εγκλεισμού σε διεργασίες CVD χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της φασματοσκοπίας Raman, 

καθώς είναι γενικά αποδεκτό ότι σε χαμηλούς κυματαριθμούς είναι δυνατή η αποτύπωση 

της φύσης και της συμμετρίας των πολυιωδικών συστημάτων [52].  

Είναι γνωστό [50, 51], ότι κατά την κρυστάλλωσή τους από υδατικό διάλυμα 

ιωδιούχου μετάλλου και στερεού ιωδίου, τα μόρια της δεξτρίνης προσανατολίζονται σε μια 

διάταξη κεφαλή-κατά-κεφαλή και ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας πολυιωδικής 

αλυσίδας, η οποία διασχίζει τις κοιλότητές των σε μια διάταξη τύπου Ζ.  

Ο εγκλεισμός στερεού ιωδίου, γενικά δεν οδηγεί σε μεταβολές των τυπικών 

συχνοτήτων δονήσεως της μητρικής δεξτρίνης. Παρ’ όλα αυτά, μια γνωστή [71] 

αλληλεπίδραση μεταφοράς φορτίου ανάμεσα στα άτομα I3 και I2 της πολυιωδικής 

αλυσίδας I2.I3.I2
-
 λαμβάνει χώρα, λόγω της συμμετρικής έκτασης των μορίων ιωδίου. Αυτή 

φαίνεται να είναι η εξήγηση της εμφάνισης της ισχυρής κορυφής (170 cm
-1

) στο φάσμα του 

συμπλόκου εγκλεισμού, σε σχέση με το φάσμα της καθαρής κυκλοδεξτρίνης (Σχ. 32-33). Η 

τελευταία δεν εμφάνισε άλλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σύμπλοκό της υπό το 

εξεταζόμενο μήκος κύματος (1064 nm). Αντίθετα, στα φάσματα των θερμικά 

κατεργασμένων δειγμάτων Γ και Δ η προαναφερθείσα κορυφή εκμηδενίστηκε και το 

γεγονός αποδόθηκε στην έναρξη της εξάχνωσης των μορίων ιωδίου κάτω από τους 140 
O
C 

(Σχ. 34).  
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Σχ. 32: Φάσµατα Raman καθαρής β-κυκλοδεξτρίνης υπό διαφορετικές συχνότητες 

διέγερσης (l.e.w.: laser excitation wavelength). 

 

 
 

Σχ. 33: Φάσµατα Raman καθαρής β-κυκλοδεξτρίνης και του συµπλόκου εγκλεισµού 

της µε CoI2. 

 

Καθώς το φαινόμενο Raman είναι ιδιαίτερα ασθενές, τυχόν φθορισμός είναι δυνατόν 

να υπερκεράσει τη σκέδαση Raman και να εξασθενίσει κατά συνέπεια το εκπεμπόμενο 

σήμα του. Παρατηρήθηκε ότι τα δείγματα Γ και Δ πράγματι εμφανίζουν φθορισμό σε 

διέγερση μήκους κύματος 1064 nm. Ιδιαίτερα το Δ εμφάνισε υψηλό φθορισμό ακόμα και 

στα 633 nm. Τα φάσματα αποκτήθηκαν επομένως, για μεν το δείγμα Γ σε διέγερση 488, 

515 και 633 nm (ασθενής φθορισμός), για δε το δείγμα Δ μόνο στα 515 nm.  
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Σχ. 34: Φάσµατα Raman καθαρής β-κυκλοδεξτρίνης, συµπλόκου εγκλεισµού της µε 

CoI2 και θερµικά επεξεργασµένων παραγώγων του. 

 

Μεταξύ 100 και 600 cm
-1

, οι κορυφές αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση σε δονήσεις 

του δακτυλίου. Παραμόρφωση του δεσμού C-H και δονήσεις εκτάσεως C-O-C 

παρατηρούνται ακόμα σε κυματαριθμούς 847 και μεταξύ 920 και 950 cm
-1

, αντίστοιχα. Για 

το δείγμα Γ, στα 1330 cm
-1

 αντιστοιχούν δόνηση κάμψεως C-O-H και δόνηση στρέψεως CH2 

[72, 73]. Στο δείγμα Δ, η κορυφή μεταξύ 1590 και 1600 cm
-1

, αποδόθηκε σε δονήσεις 

κάμψεως γύρω από τα άτομα του άνθρακα του γλυκοζιτικού δακτυλίου, τα οποία 

εμπλέκονται στο σχηματισμό του απανθρακωμένου υπολείμματος. Τέλος, οι κορυφές στα 

1640 cm
-1 

περίπου, αποδόθηκαν, σε κάθε περίπτωση, στις δονήσεις λόγω παραμόρφωσης 

του δεσμού Η-Ο-Η των μορίων ύδατος εντός της κοιλότητας της δεξτρίνης [74]. Τα 

φάσματα Raman, υπό διαφορετικές συχνότητες διέγερσης, για το σύμπλοκο εγκλεισμού 

και τα θερμικά κατεργασμένα παράγωγά του εμφανίζονται στα διαγράμματα των Σχ. 35-39. 

 

             
 

Σχ. 35: Φάσµα Raman συµπλόκου εγκλεισµού υπό διαφορετικές συχνότητες διέγερσης.
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Σχ. 36: Φάσµα Raman θερµικά επεξεργασµένου συµπλόκου (παράγωγο Γ- 633 nm). 

 

 
Σχ. 37: Φάσµα Raman θερµικά επεξεργασµένου συµπλόκου (παράγωγο Γ- 515 nm). 

 

 
Σχ. 38: Φάσµα Raman θερµικά επεξεργασµένου συµπλόκου (παράγωγο Γ- 488 nm).
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Σχ. 39: Φάσµα Raman θερµικά επεξεργασµένου συµπλόκου (παράγωγο ∆) υπό 

διαφορετικές συχνότητες διέγερσης. 

Στα Σχ. 40-41 ακόμα, αποδίδονται γραφικά τα φάσματα Raman για τις δύο μορφές 

(ένυδρη-άνυδρη) του ακετυλακετονικού συμπλόκου, χωρίς να υφίστανται διακριτές 

διαφοροποιήσεις. Το φάσμα του συμπλόκου αναλύεται σε πέντε επιμέρους περιοχές: την 

περιοχή δονήσεων κοβαλτίου-υποκαταστατών (460-570 cm
-1

), την περιοχή δονήσεων λόγω 

παραμόρφωσης χηλικών και ριζών μικτού αριθμού οξείδωσης (700-1000 cm
-1

), και τις 

περιοχές δονήσεων των δεσμών C-C (1100-1300 cm
-1

), C-O (1400-1600 cm
-1

) και C-H (2800-

3100 cm
-1

), αντίστοιχα [75]. Άλλες χαρακτηριστικές δονήσεις (μετάλλου – οξυγόνου) 

εντοπίζονται στην περιοχή κάτω από τα 450 cm
-1

 (δεν εμφανίζονται εδώ) και αφορούν 

χαρακτηριστικό αποτύπωμα όλων των ακετυλακετονικών μετάλλων, καθώς το φάσμα 

Raman είναι ανεξάρτητο από τη φύση και τον τύπο του μεταλλικού ή μη ατόμου που 

συμπλέκεται με την πεντανοδιόνη [76]. 

 

       
Σχ. 40: Φάσµα Raman ενύδρου ακετυλακετονικού συµπλόκου κοβαλτίου. 
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Σχ. 41: Φάσµατα Raman ενύδρου–ανύδρου µορφής ακετυλακετονικού 

                                         συµπλόκου κοβαλτίου. 

 

 

2.5. Συζήτηση. 

 

Ως γενικός κανόνας, η θερμοκρασία διάσπασης των συμπλόκων εγκλεισμού της β-

κυκλοδεξτρίνης είναι μικρότερη από τις θερμοκρασίες διάσπασης των αντίστοιχων 

συμπλόκων της β- και γ- κυκλοδεξτρίνης, καθώς ο β- τύπος είναι μικρότερης συμμετρίας. Η 

θερμική διάσπαση πάντως ενός συμπλόκου εγκλεισμού εξαρτάται σαφώς από το μεταλλικό 

κατιόν, καθώς η ισχύς της σύμπλεξης μεταβάλλεται εντός ευρέων ορίων, ανάλογα, είτε με 

τη διάταξή του γύρω από το άτομο οξυγόνου του υδροξυλίου ή με το είδος της γεφύρωσης 

με τα γειτονικά ανιόντα υδροξυλίου [59]. Έτσι, το σημείο διάσπασης της β-κυκλοδεξτρίνης 

εμφανίζει σημαντική μείωση παρουσία ιόντων Co
++

. Η ασύμπλεκτη β-κυκλοδεξτρίνη 

διασπάται (τήκεται) στους 300 
O
C περίπου, έναντι μόλις των 230 

O
C του συμπλόκου 

εγκλεισμού της με CoΙ2.  

Κατά την έναρξη του σταδίου της θέρμανσης, τα 11 μόρια νερού ανά διμερές έχουν 

καταλάβει ενδοπλεγματικές θέσεις. Το κατιόν Co
++

 περιβάλλεται τετραεδρικά από δύο 

μόρια νερού και δύο ομάδες υδροξυλίου, κοντά στο κέντρο της πολυιωδικής αλυσίδας που 

αναπτύσσεται στον κυλινδρικό χώρο μεταξύ των κοιλοτήτων των διμερών [51]. Με την 

άνοδο της θερμοκρασίας τα κρυσταλλικά μόρια ύδατος του συμπλόκου εγκλεισμού, τα 

οποία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ισχυρά συνδεδεμένα με τη μητρική δεξτρίνη, 

μετατρέπονται σε ευκίνητα μόρια, λόγω διάρρηξης της τετραεδρικής διάταξης. Από σχετική 

μελέτη [77] των διηλεκτρικών ιδιοτήτων των συμπλόκων εγκλεισμού, έχει αποδειχθεί, ότι 

σε θερμοκρασία περίπου 75 
O
C, η αγωγιμότητα εναλλασσόμενου πεδίου αποκλίνει από την 

εκθετική συμπεριφορά που προβλέπει η εξίσωση Arrhenius 

 

                                                                        σ = σοexp(-Ew/KΒΤ)                                                  (2.12) 
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και μεγιστοποιείται με μειούμενο ρυθμό στους 98 
Ο
C, περίπου. Το σημείο αυτό είναι 

δυνατόν να χαρακτηριστεί ως μετάβαση από την ημιαγώγιμη συμπεριφορά στη μεταλλική 

συμπεριφορά. Στη σχέση (2.12) το μέγεθος Ew εκφράζει το ενεργειακό φράγμα ενός 

αντίστοιχου ημιαγωγού, ή με βάση τα παραπάνω, την ενέργεια που έχει απορροφήσει το 

σύμπλοκο κατά τη θέρμανσή του μέχρι τους 98 
Ο
C. Έτσι, σε θερμοκρασίες μικρότερες των 

75 
O
C, όπου εγκαταλείπουν το πλέγμα τα πρώτα χαλαρά συνδεδεμένα μόρια ύδατος, η 

αγωγιμότητα του συμπλόκου οφείλεται στην κίνηση (ταλάντωση) των κατιόντων κοβαλτίου 

λόγω της μεταφοράς πρωτονίων διαμέσου του δικτύου ύδατος (μηχανισμός Grotthuss). Η 

αγωγιμότητα εν συνεχεία μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, για να 

ελαχιστοποιηθεί τελικά σε θερμοκρασία κοντά στους 125 
Ο
C, όπου όλα τα μόρια ύδατος 

έχουν εγκαταλείψει το κρυσταλλικό πλέγμα. Στο σημείο αυτό το φορτίο των κατιόντων 

κοβαλτίου είναι εντοπισμένο (localized), μη συνεισφέροντας πλέον στην αγωγιμότητα του 

συμπλόκου.  

                  

 

 

                        I4 
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                       I5 

                                                                                                                     

 

 

                                         I2 
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                                                        I1                                                  

                                                                                                                         

                                                                     I2 
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                                                           I5 

 

 

 

 

  

Σχ. 42: Γεωµετρία συµπλοκοποίησης µέσω της πολυιωδικής αλυσίδας. 

 

Σε λίγο μεγαλύτερη θερμοκρασία (≈ 130 
Ο
C) αρχίζει η σταδιακή εξάχνωση του ιωδίου. Το 

γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόστασης μεταξύ των ακραίων ατόμων 

ιωδίου στην πολυιωδική (επτα-ιωδική) αλυσίδα, λόγω συμμετρικής έκτασής τους 

[50,51,69] και ως εκ τούτου, αυξάνει η ελευθερία κίνησης των κατιόντων κοβαλτίου 

συντελώντας στην αύξηση της αγωγιμότητας του συμπλόκου. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες 

(≈ 150 
Ο
C), η αγωγιμότητα μειώνεται και πάλι, λόγω μείωσης των αντίστοιχων αποστάσεων 

κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ανταλλαγής φορτίου (charge transfer interaction)[51]. 

Τελικά τα ιόντα ιωδίου, εγκαταλείπουν το σύμπλοκο με τη μορφή μοριακού ιωδίου σε 

σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (μικρότερες των 180 
O
C).  

Παράλληλα, τα άτομα Co που καταλαμβάνουν τις οκταεδρικές θέσεις στην 

κρυσταλλική δομή hcp του ιωδιούχου κοβαλτίου, μετά την ανάπτυξη της πολυιωδικής 

αλυσίδας (μεταξύ του στερεού ιωδίου και των ανιόντων ιωδίου στο πλέγμα του CoΙ2) και 

τη σταδιακή εξάχνωση του ιωδίου καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο εντός της κοιλότητας 

της δεξτρίνης, με αποτέλεσμα να παλινδρομούν εντός αυτής. Μετά την πλήρη 

απομάκρυνση του ιωδίου και κατά συνέπεια, μετά τη διάρρηξη της πολυιωδικής αλυσίδας, 



ΚΕΦ. 2: ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΥΛΙΚΑ 

 

~ 68 ~ 

 

υφίστανται στην αέρια φάση ως ελεύθερο μεταλλικό κοβάλτιο στην κοιλότητα των 

διαχωρισθέντων πλέον διμερών. Το κοβάλτιο υπόκειται σε ασθενείς έλξεις, κυρίως από τα 

ιόντα υδροξυλίου του γλυκοζιτικού δακτυλίου και προστατεύεται από την επίδραση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, ακόμα και σε θερμοκρασίες υψηλότερες της πρώτης 

διάσπασης (230 
O
C). Τελικά ελευθερώνεται από τη θερμική διάσπαση της αρωματικής 

δομής, σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες (> 350 
O
C). Ταυτόχρονα, η υψηλή πτητικότητα 

που εμφανίζουν σε αντίστοιχες θερμοκρασίες τα παραπροϊόντα της διάσπασης, όπως αυτή 

καταγράφεται από την απώλεια βάρους του συμπλόκου κατά τη θέρμανσή του στον αέρα, 

επιβάλλουν μια ελάχιστη θερμοκρασία υποστρώματος, ώστε να επιτευχθεί καθαρή 

απόθεση υπό οξειδωτική ατμόσφαιρα. Το μοντέλο που περιγράφεται επιβεβαιώνεται 

έμμεσα από τα αποτελέσματα του EDS για τα παράγωγα Γ και Δ. 

 

Πιν. 2.4-2.5: Γενική χηµική ανάλυση παραγώγων Γ και ∆, αντίστοιχα. 

 

  

 

     

 

 

Από τη χημική ανάλυση του παραγώγου Δ και τη σχετική αναλογία ατόμων αποδεικνύεται 

και έμμεσα η ύπαρξη δύο μετασχηματισμών φάσης και η αναδιάταξη των μορίων της 

μητρικής δεξτρίνης στο θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 170 και 230 
o
C (§ 2.4.4). 

Η % κ.β. συγκέντρωση του Co, αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας, λόγω 

εξάχνωσης του ιωδίου. Ομοίως, η % κ.β. συγκέντρωση του C αυξάνει λόγω της ανάπτυξης 

του απανθρακωμένου υπολείμματος. Καθώς όμως το τελευταίο μετασχηματίζεται σε 

πτητικά προϊόντα, υπό οξειδωτική ατμόσφαιρα και σε υψηλές θερμοκρασίες, αναμένεται 

μια νέα αύξηση της % κ.β. συγκέντρωσης του Co. Έτσι, φαίνεται να αντισταθμίζεται το 

αρχικό μειονέκτημα της συμπλοκοποίησης ενώσεων (υποχρεωτικά) μικρού μοριακού 

βάρους από τη μητρική δεξτρίνη. Συνεπώς, σε πρώτη φάση, φαίνεται εφικτή η ελεγχόμενη 

ανάπτυξη υπέρλεπτων υμενίων οξειδίου του κοβαλτίου, πολύ μικρής περιεκτικότητας σε C. 

Έχει αποδειχτεί [78] εξάλλου, ότι τα ίχνη άνθρακα λειτουργούν κάποιες φορές ευεργετικά, 

καθώς συμπεριφέρονται ως ενεργά κέντρα ανάσχεσης της κρυσταλλικής ανάπτυξης, με 

αποτέλεσμα την απόθεση νανο-κόνεων οξειδίων των μετάλλων.  

Η σημασία του ρυθμού θέρμανσης στην κινητική της πυρολυτικής διάσπασης έχει 

επίσης επισημανθεί [79] και φαίνεται να είναι καταλυτική σε ό,τι αφορά την απώλεια 

μάζας. Ο σχηματισμός του απανθρακωμένου υπολείμματος φαίνεται να απαιτεί μικρότερη 

ενέργεια ενεργοποίησης από ότι η κύρια διαδικασία της απώλειας μάζας και ως εκ τούτου, 

με θέρμανση ρυθμού δεκάδων 
Ο
C/sec ο σχηματισμός του περιορίζεται και αντισταθμίζεται 

από την ενδόθερμη ενέργεια της απελευθέρωσης πτητικών παραπροϊόντων. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί σε ατμοσφαιρικούς αντιδραστήρες MOCVD, όπου η μεταφορά 

θερμότητας, είτε λόγω αγωγής, είτε λόγω ακτινοβολίας, μεγιστοποιείται. 

Στοιχείο % w/w % at. 

C   73.95 79.66 

O   15.14 16.05  

Co   10.91  4.29 

I       -      - 

Σύνολο 100 100 

Στοιχείο % w/w % at. 

C   49.67  77.39 

O   12.68 15.66  

Co   6.13  1.97 

I 31.52  4.98 

Σύνολο 100 100 
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Αναφορικά με την πτητικότητα του συμπλόκου εγκλεισμού, η απώλεια μάζας κατά 

1% περίπου, εντός του θερμοκρασιακού εύρους 45-70 
O
C, αποκαλύπτει μικρές τιμές τάσης 

ατμών. Η απώλεια αυτή λαμβάνει χώρα μέσω ενός κυρίου βήματος και οφείλεται στο 

μετασχηματισμό κανονικών δεσμών υδρογόνου σε δεσμούς του τύπου flip-flop [51]. Σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες, η απουσία δεσμών υδρογόνου ενισχύει την πτητικότητα του 

συμπλόκου, με αποτέλεσμα αυτή να καθορίζεται πλέον από τις διαμοριακές δυνάμεις Van 

der Waals. Αφού η έναρξη της εξάχνωσης του ιωδίου τοποθετείται θερμοκρασιακά στους 

130 
O
C περίπου, η εξάχνωση του συμπλόκου πρέπει να συντελεστεί σε μικρότερη 

θερμοκρασία, ώστε να μην προκύψει διάρρηξη της πολυιωδικής αλυσίδας. Πλησίον του 

σημείου αυτού, η καταγραφόμενη απώλεια μάζας είναι της τάξεως του 6.5%. Ενώ η σχετικά 

μικρή πτητικότητα του συμπλόκου θεωρείται μειονέκτημα για την εφαρμογή του στην 

τεχνική MOCVD, επιτρέπει, στον αντίποδα, την απόθεση υπέρλεπτων υμενίων οξειδίου του 

κοβαλτίου με πάχη της τάξεως των nm ή ακόμα και Α. Μια ακόμα προοπτική αποτελεί η 

νόθευση χαμηλής συγκέντρωσης, καθώς ο έλεγχος της ενσωμάτωσης στοιχείων νόθευσης 

από πηγές υψηλής πτητικότητας, συνιστά επίπονη διαδικασία, ακόμα και με τις πλέον 

εξελιγμένες τεχνικές εναπόθεσης.  

Μια τελευταία διάσταση της παρούσας μελέτης είναι ο πιθανός συνδυασμός 

κυκλοδεξτρινών εν γένει, με παραδοσιακές μεταλλοοργανικές ή οργανομεταλλικές 

πρόδρομες ύλες. Για παράδειγμα, η θερμική αστάθεια των ακετυλακετονών κοβαλτίου και 

τα στενά, ωφέλιμα «παράθυρα θερμοκρασιών» που εμφανίζουν σε εφαρμογές MOCVD, 

είναι δυνατόν να βελτιωθούν μέσω μοριακής συμπλοκοποίησής τους με κυκλοδεξτρίνες, με 

τις τελευταίες να έχουν το ρόλο του ξενιστή. Επιπλέον, πολλές οργανικές ενώσεις, ιδιαίτερα 

οι πτητικές, αδυνατούν να διατηρήσουν τις χημικές ιδιότητές τους σε αυξημένες 

θερμοκρασίες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δεξτρίνες είναι δυνατόν να αποτρέψουν, μέσω 

συμπλοκοποίησης, την πρόωρη διάσπαση των ενώσεων που φέρουν το μεταλλικό κατιόν, ή 

να μειώσουν αντίστοιχα την πτητικότητά τους. Στα παραπάνω τέλος, θα πρέπει να 

προστεθεί και η βιοσυμβατότητα των δεξτρινών, καθώς ιδιαίτερα η χρήση των 

οργανομεταλλικών ενώσεων ενέχει σοβαρούς κινδύνους τοξικότητας, ασφάλειας και 

διαχείρισης.   

 

2.6. Σύνοψη. 

 

Για να χαρακτηριστεί μια οργανομεταλλική/μεταλλοοργανική πρώτη ύλη ως 

κατάλληλη για την εφαρμογή της σε MOCVD διεργασίες πρέπει να πληροί συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, όπως σταθερότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και επαρκή τάση 

κορεσμένων ατμών, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε χημικές αντιδράσεις πριν λάβει χώρα η 

θερμική διάσπασή τους. Αναπόφευκτα, απαιτείται μικρή τοξικότητα και εκρηκτικότητα, 

καθώς και ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων του ανιονικού υποκαταστάτη με το πέρας 

της θερμικής διάσπασης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η εκρόφηση των 

παραπροϊόντων της αντίδρασης από το υπόστρωμα επιβάλλεται να είναι αποτελεσματική. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις φαίνεται να πληρούνται και από τις δύο υπό μελέτη 

μεταλλοργανικές ενώσεις. Για τη μελέτη τους χρησιμοποιήθηκαν κλασικές αναλυτικές 

τεχνικές με ιδιαίτερη έμφαση στη θερμική συμπεριφορά των συμπλόκων. Παράλληλα, 

καθώς η διαδικασία της εξάχνωσης αποτελεί αντανάκλαση της εσωτερικής ενέργειας των 

εξαχνωνόμενων μορίων (ηλεκτρονιακή ενέργεια, ενέργειες δονήσεως, περιστροφής), ο 
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συνδυασμός των τεχνικών IR και Raman παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το είδος και 

τη φύση των δεσμών που αναπτύσσονται ή διαρρηγνύονται μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα 

σε κάθε περίπτωση αξιολογήθηκαν με βάση την πιθανότητα χρησιμοποίησης των υλικών 

σε μια MOCVD διαδικασία.  

Τα ακετυλακετονικά σύμπλοκα και τα σύμπλοκα εγκλεισμού εμφανίζουν αρκετές 

ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές, αναφορικά με τη φύση και τη χημική 

συμπεριφορά τους. Καταρχήν, και οι δύο τύποι μητρικών υποκαταστατών δύνανται να 

συμπλέξουν ένα μεγάλο εύρος ενώσεων. Τα σύμπλοκα εγκλεισμού των δεξτρινών 

κατατάσσονται, (όπως και οι ακετυλακετόνες) μάλλον στα μεταλλοργανικά, παρά στα 

οργανομεταλλικά σύμπλοκα, καθώς δεν περιέχουν απευθείας δεσμούς μετάλλου-άνθρακα. 

Στην περίπτωση των ακετυλακετονών κοβαλτίου, η συμπλοκοποίηση επιτυγχάνεται 

διαμέσου των ατόμων οξυγόνου της πεντανοδιόνης, ενώ στην περίπτωση των συμπλόκων 

εγκλεισμού δεν αναπτύσσονται χημικοί δεσμοί και η κύρια ώθηση για τη συμπλοκοποίηση 

παρέχεται από την απελευθέρωση μορίων ύδατος αυξημένης ενθαλπίας από την κοιλότητα 

της δεξτρίνης. 

Και στις δύο μελετώμενες μεταλλοοργανικές ενώσεις, η συμπλοκοποίηση 

επιτυγχάνεται από τη σύζευξη περισσοτέρων της μίας μητρικών μονάδων. Στην περίπτωση 

του ακετυλακετονικού συμπλόκου, αυτή πραγματοποιείται μέσω της σχηματιζόμενης 

χηλής με τα άτομα οξυγόνου, ενώ στην περίπτωση του συμπλόκου εγκλεισμού μέσω της 

πολυιωδικής αλυσίδας, η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στα διμερή κατά τη διάρκεια 

αλληλεπιδράσεων μεταφοράς φορτίου. 

Η % ατομική και κ.β. συγκέντρωση του κοβαλτίου είναι πάντως σημαντικά μικρότερη 

στο σύμπλοκο εγκλεισμού σε σχέση με το ακετυλακετονικό σύμπλοκο. Οι περιορισμοί είναι 

καθαρά χωρικοί (steric) και εξαρτώνται από το μέγεθος του κοβαλτίου σε σχέση με το 

μέγεθος της κοιλότητας της β-κυκλοδεξτρίνης. Το γεγονός αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί a 

priori ως μειονέκτημα, καθώς είναι πιθανόν να οδηγεί σε σαφώς πιο ελεγχόμενο ρυθμό 

απόθεσης (σε σύγκριση π.χ. με το ρυθμό απόθεσης των καρβονυλικών αλάτων κοβαλτίου) 

και κατά συνέπεια σε ομοιόμορφη μεταλλική εναπόθεση. 

Η εξάχνωση και η συνακόλουθη θερμική διάσπαση λαμβάνουν χώρα και για τα δύο 

σύμπλοκα σε παρόμοιο εύρος θερμοκρασιών. Στο μεν σύμπλοκο εγκλεισμού, η θερμική 

διάσπαση ενισχύεται βιαίως υπό οξειδωτικές συνθήκες, καταγράφοντας ιδιαίτερη υψηλή 

απώλεια βάρους σε θερμοκρασιακό εύρος 350 έως 400 
Ο
C λόγω σχηματισμού πτητικών 

ενώσεων, ενώ υπό αδρανή ατμόσφαιρα οδηγεί στη σταθεροποίηση απανθρακωμένου 

στερεού υπολείμματος. Το δε ακετυλακετονικό σύμπλοκο εμφανίζει αμελητέες διαφορές 

όσον αφορά τη συμπεριφορά του, είτε υπό αδρανή, είτε υπό οξειδωτική ατμόσφαιρα, 

εκτός ίσως από μια μικρή υστέρηση στην εξάχνωσή του και τη μικρότερη απώλεια βάρους, 

αντίστοιχα.   

Η θερμική συμπεριφορά των δύο μεταλλοοργανικών συμπλόκων παρέχει στην ουσία 

μια βάση επιλογής πρόδρομου υλικού σε MOCVD διεργασίες. Εφ’ όσον επιδιώκεται 

μεταλλική απόθεση, οι ακετυλακετόνες προκρίνονται ως καλύτερη επιλογή, ιδιαίτερα στην 

άνυδρη μορφή τους. Στην απόθεση όμως λεπτών υμενίων οξειδίου του κοβαλτίου, τα 

σύμπλοκα εγκλεισμού των β-κυκλοδεξτρινών με ιωδιούχο κοβάλτιο φαίνεται να 

λειτουργούν καλύτερα. Ο γενικός μοριακός τύπος που αποδόθηκε σε αυτά είναι της 

μορφής: (β-CD)2 
. 

CoI7 
. 

11H2O. Η κατάλληλη θερμοκρασία εξάχνωσης του συμπλόκου 
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προβλέπεται εντός του εύρους 70-125 
O
C, ενώ η θερμοκρασία διάσπασής του 

(θερμοκρασία απόθεσης) εντός του εύρους 350-400 
Ο
C.   

Τέλος, καθώς οι κυκλοδεξτρίνες δύνανται να συμπλέξουν μια σειρά μετάλλων, τα 

οποία εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τα σύμπλοκα εγκλεισμού του κοβαλτίου, 

θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα ως μια καινοτόμα κατηγορία πρόδρομων υλικών, ειδικά σε 

εφαρμογές MOCVD υψηλής ακρίβειας.  
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3
0
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Το Σύστημα MOCVD. Σχεδίαση και Ανάπτυξη. 

Γενικά 

Η σωστή σχεδίαση ενός αντιδραστήρα MOCVD και των επιμέρους διατάξεών του 

έχουν καταλυτικό ρόλο στην ποιότητα της απόθεσης. Η τελευταία καθορίζεται από 

πολύπλοκα φαινόμενα μεταφοράς και από το συνδυασμό φυσικών ιδιοτήτων και 

γεωμετρικών παραμέτρων. Σε αυτά συχνά προστίθενται θερμοδυναμικοί παράγοντες και η 

κινητική της αντίδρασης (κεφ. 1). 

Η σχεδίαση ενός αντιδραστήρα MOCVD έχει τις περισσότερες φορές εμπειρικό 

χαρακτήρα. Καθώς μόλις τη δεκαετία του ’80 κατέστη σαφής η ανάγκη μιας πληρέστερης 

κατανόησης των παραμέτρων που σχετίζονται με την ομοιομορφία της απόθεσης, η 

ανάπτυξη αναλυτικών και υπολογιστικών μοντέλων καθυστέρησε σημαντικά. Η εφαρμογή 

τελικά της θεωρίας του δυναμικού οριακού στρώματος (boundary layer)[1] στο σχεδιασμό 

CVD αντιδραστήρων [2,3] άνοιξε το δρόμο για τη μοντελοποίηση της διεργασίας. 

Η θεωρία αυτή που λαμβάνει υπόψη μεγέθη ρευστομηχανικής, μεταφοράς μάζας και 

θερμότητας για την περιγραφή της ροής πάνω από ελεύθερες επιφάνειες συνεισέφερε 

σημαντικά στην κατανόηση των θεμελιωδών φαινομένων μεταφοράς. Η αδυναμία πάντως 

σαφής προβλέψεως πολύπλοκων φαινομένων όπως, η τάση που έχουν τα θερμά αέρια να 

ανέρχονται (buoyancy effects), ή η εμφάνιση τυρβώδους ροής στο ψυχρό άκρο και στρωτής 

ροής στο θερμό άκρο του θαλάμου (thermophoresis), περιόρισε την ευρεία εφαρμογή της 

[4,5]. Σε συνδυασμό πάντως με προγενέστερες μελέτες [6,7] που αφορούσαν τις ιδιότητες 

μεταφοράς σωματιδίων TiO2 (smoke particles) υπό ατμοσφαιρική πίεση, πολλά από τα 

αναλυτικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, καθώς 

εμφανίζουν ικανοποιητική ταύτιση (fitting) με τα πειραματικά δεδομένα ιδιαίτερα σε μη 

απαιτητικές εφαρμογές. 

Η σημαντικότερη πρόοδος όμως στον τομέα της σχεδίασης συνετελέσθη στα τέλη της 

επόμενης δεκαετίας με την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων. Ταυτόχρονα, η 

επανάσταση στον τομέα της πληροφορικής «επέβαλλε» τη χρήση ολοκληρωμένων 

πακέτων λογισμικού υπολογιστικής ρευστομηχανικής (Computational Fluid Dynamics – 

CFD). Η απεικόνιση του αντιδραστήρα επετεύχθη μέσω της διακριτοποίησής του 

(discretization) σε πεπερασμένα στοιχεία, το καθένα από τα οποία ορίζεται από μια 

διαφορική εξίσωση, και τη λύση του συστήματος των αλγεβρικών εξισώσεων που 

προκύπτουν, αφού συζευχθούν κατάλληλα οι βασικές εξισώσεις διατήρησης της μάζας, της 

ενέργειας και της ορμής (κεφ. 1) υπό δεδομένες οριακές συνθήκες [8-21].    

Η βασική κατηγοριοποίηση των αντιδραστήρων MOCVD συνίσταται στη διεύθυνση 

της ροής των αερίων σε σχέση με το επίπεδο του υποστρώματος, οπότε και διακρίνονται 

δύο τύποι: οι οριζόντιοι (παράλληλη ροή) και οι κάθετοι αντιδραστήρες. Η οριζόντια 

διευθέτηση φαίνεται να μειονεκτεί, λόγω της τάσης που έχουν τα θερμά αέρια να 

ανέρχονται ενώ ταυτόχρονα υπόκεινται σε βαρυτικές δυνάμεις, αντίθετης φοράς [22]. Το 

αποτέλεσμα είναι η δημιουργία βαθμίδων θερμοκρασίας, οι οποίες προκαλούν 

ανομοιομορφίες κατά μήκος του υποστρώματος. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται, είτε 

με μείωση του ρυθμού τροφοδοσίας (συνεπώς με μείωση του ρυθμού απόθεσης), είτε με 
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αισθητή αύξηση του λόγου πλάτους/ύψος (aspect ratio) του θαλάμου (περιορίζοντας 

πρακτικά το μέγεθος του υποστρώματος) με ταυτόχρονη ψύξη του απέναντι προς το 

υπόστρωμα τοιχώματος, είτε επιλέγοντας κάθετη διευθέτηση του αντιδραστήρα [23]. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι μολονότι η μοντελοποίηση της διεργασίας CVD 

εξελίχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές σχετικές με την 

ανάπτυξη αντίστοιχων, ολοκληρωμένων συστημάτων. Αν και οι διαφορετικές επιλογές 

σχεδίασης και ανάπτυξης συχνά οφείλονται στο εύρος των εφαρμογών και στη φύση της 

απόθεσης, οι ελλείψεις στο θέμα περιορίζονται μερικώς μόνο χάρη σε δημοσιευμένες 

ευρεσιτεχνίες από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο (π.χ. American CVD 

Corporation, AIXTRON A.G., Thomas Swan Ltd., Veeco Ltd., κ.λ.π). Στο παρόν κεφάλαιο, 

επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος, βασισμένη στα κριτήρια 

επιλογής των υλικών, τα κρίσιμα γεωμετρικά μεγέθη, τον τρόπο τροφοδοσίας του υλικού 

στο θάλαμο και τη χρήση των επικουρικών διατάξεων. Στην ανάλυση ελήφθησαν ιδιαίτερα 

υπ’ όψιν βασικές αρχές και μαθηματικές σχέσεις περιγραφής φαινομένων μεταφοράς και 

φυσικών ιδιοτήτων. Τα επιμέρους τμήματα της αναπτυχθείσας διάταξης αναλύονται 

διεξοδικά παρακάτω.  

Για την εκτέλεση των πειραμάτων απόθεσης κοβαλτίου, επιλέχθηκε κάθετος 

αντιδραστήρας, ψυχρών τοιχωμάτων. Για τους υπολογισμούς θεωρήθηκε ότι η 

θερμοκρασία του υποβάθρου (Ts) είναι 650 
O
C, οι θερμοκρασίες εισόδου των αερίων (To) 

και του ψυχρού τοιχώματος (Tw) 50 
Ο
C και η θερμοκρασία του αντιδραστήρα (TR) ελήφθη 

ως η μέση τιμή των παραπάνω ακραίων τιμών (350 
O
C).  

 

3.1.  Είσοδος Αντιδραστήρα. 

 

Η είσοδος του αντιδραστήρα αφορά δύο επιμέρους τμήματα, την ανάμιξη των 

αερίων και τη δημιουργία συνθηκών ροής πλήρως ανεπτυγμένου και ομοιόμορφου, ει 

δυνατόν, παραβολικού προφίλ (plug flow). 

 

3.1.1. Ανάμιξη αερίων.   

 

Προ της εισόδου των στον αντιδραστήρα, διασταυρώνονται διάφορα αέρια ρεύματα 

περιέχοντα αντιδρώντα. Αν η ανάμιξή τους είναι ανεπαρκής, θα προκύψουν 

ανομοιογένειες, είτε αυτές αφορούν το ρυθμό της απόθεσης, είτε τη νόθευση, είτε τη 

σύσταση του υμενίου. Η απλούστερη μέθοδος ανάμιξης είναι η διαχυσιακή ανάμιξη εντός 

αγωγού, η οποία χαρακτηρίζεται από τον αριθμό Peclet για τη μεταφορά μάζας:  

 

                                                     PeM = dvavg/D                                                                       (3.1) 

 

όπου vavg η μέση ταχύτητα του αερίου, d η διάμετρος του αγωγού και D ο δυαδικός 

συντελεστής διάχυσης αντιδρώντος/φέροντος αερίου. Ο τελευταίος συσχετίζει τη 

μεταφορά ορμής κατά τη σύγκρουση δύο μορίων με τις ενεργές διαμέτρους των και στην 

περίπτωση μίγματος μεταλλοργανικών ενώσεων με αδρανή αέρια υπολογίζεται 

προσεγγιστικά από την παράμετρο Lennard-Jones (Παράρτημα A). Το απαιτούμενο μήκος 

αγωγού LM, ώστε να επιτευχθεί πλήρης ανάμιξη [24], ορίζεται από τη σχέση:  

 

                                            LM = 0.16 PeM*d = 0.16 d
2
vavg/D                                                          (3.2) 



ΚΕΦ. 3: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

~ 77 ~ 

 

Καθώς όμως vavg ∞ Q/Pd
2
 (Q η παροχή του φέροντος αερίου σε Κ.Σ.) και D ∞ 1/P, το 

απαιτούμενο μήκος είναι ανεξάρτητο της πίεσης και της διαμέτρου του αγωγού υπό 

σταθερή ροή. Συνεπώς, για μια τυπική τιμή D = 0.3 cm
2
/s (50°C) υπό παροχή Q = 3 l 

(STP)/min, απαιτείται μήκος αγωγού τουλάχιστον 25 cm, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης 

ανάμιξη των αντιδρώντων. 

 

3.1.2. Γεωμετρία εισόδου.  

 

3.1.2.1. Προγενέστερη μελέτη. 

 

 Η βελτιστοποίηση της γεωμετρίας εισόδου αποσκοπεί στην κατανομή ταχυτήτων με 

τη μορφή ενός πλήρους ανεπτυγμένου παραβολικού προφίλ. Αυτό έχει επιτευχθεί στο 

παρελθόν [25,26] με τη χρήση κωνικών διαχυτών σε κάθετες διευθετήσεις. 

 

                                         

       
 

Σχ. 43: Κωνικός διαχύτης [23]. 

 

 

 Σε μια τυπική διεργασία, η ταχύτητα στην έξοδο του διαχύτη είναι 100 φορές 

μικρότερη από αυτήν της εισόδου. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη αντίθετης βαθμίδας 

πιέσεως, που συχνά οδηγεί σε αντιστροφή της ροής (recirculation flow) στα όρια των 

τοιχωμάτων του θαλάμου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ασυμμετρικών (ή ασύμμετρων) 

ροϊκών γραμμών. Η ροή σε έναν κωνικό διαχύτη καθορίζεται από τον αριθμό Reynolds: 

 

                                                                       Re = ρvavgd/μ                                                               (3.3) 

 

όπου ρ,μ η πυκνότητα και το ιξώδες του αερίου, αντίστοιχα. Η έναρξη της ασύμμετρης 

ροής καθορίζεται από μια κρίσιμη τιμή της γωνίας α’C [27]: 

 

                                                                  α’C = arctan(12/Re)                                                         (3.4) 

       

Για τιμές γωνίας α’< α’C, η ροή είναι σταθερή. Για διακριτές τιμές της γωνίας α’ ο αριθμός 

Reynolds μειώνεται με την αύξηση του αξονικού μήκους και ασύμμετρη ροή εμφανίζεται 

μόνο για συγκεκριμένες τιμές αυτού στην είσοδο του διαχύτη. 
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Σχ. 44: Ροή διαχύτη. a) Συµµετρική ροή b) Ασύµµετρη ροή µε δίνες ανακύκλωσης [28]. 

 

 Η χρήση διαχυτών έχει το μειονέκτημα ότι σχετίζεται άμεσα με το είδος του 

αδρανούς αερίου. Καθώς ο αριθμός Re είναι ανεξάρτητος της πίεσης υπό σταθερή ροή, 

αντιστροφή της ροής είναι δυνατόν να επέλθει ακόμα και υπό ελαττωμένη πίεση. 

Ταυτόχρονα, για σταθερή γεωμετρία εισόδου είναι ανάλογος του λόγου ρ/μ, δηλαδή του 

αντιστρόφου του κινηματικού ιξώδους, το οποίο εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη 

φύση του αερίου. Έτσι, αν και είναι δυνατόν θεωρητικά να μειωθεί ο παραπάνω λόγος με 

αύξηση της θερμοκρασίας, οι αυξημένες τιμές που αυτός λαμβάνει στην περίπτωση π.χ. 

του αζώτου (5.83 s/cm
2
 στους 50 

Ο
C) καθιστούν πρακτικά αδύνατη την επιλογή αυτή. Υπό 

συνθήκες επομένως που άλλα αέρια όπως το Η2 και το He λαμβάνουν μικρές τιμές ρ/μ 

(0.82 και 0.71 s/cm
2
 στους 50 

Ο
C, αντίστοιχα) και εξέρχονται του διαχύτη με παραβολικό 

προφίλ ταχύτητας, βαρύτερα αέρια όπως το N2 εμφανίζουν αντιστροφή ροής.  

 Διάφορες λύσεις που έχουν προταθεί κατά καιρούς αφορούν τη σημαντική μείωση 

της γωνίας α’ με ταυτόχρονη αύξηση της παροχής, τη χρήση ακροφυσίων ψεκασμού ή την 

απότομη αλλαγή της γεωμετρίας εισόδου [13, 29, 30]. Το πρόβλημα όμως παραμένει εφ’ 

όσον επιδιώκεται ακαριαία μετάβαση από αέριο σε αέριο (gas switching), λόγω αύξησης 

είτε της παραμονής του αερίου (gas residence time), είτε του μεγέθους διασποράς 

(dispersion) πάνω από το υπόστρωμα [31,32]. 

Μια εναλλακτική μέθοδος ομαλοποίησης της ροής είναι η χρήση πορώδους υάλινου 

διανομέα [33]. Η χρήση του διανομέα προκαλεί πτώση πίεσης, η οποία οδηγεί με τη σειρά 

της σε ομοιόμορφο προφίλ ταχύτητας στην έξοδό του. Ο διανομέας περιορίζει ενδεχόμενη 

αντιστροφή ροής σε περιοχές προ της εισόδου του, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται 

παραβολικό προφίλ μόλις σε απόσταση μερικών εκατοστών από την έξοδό του [1]. Η 

απόσταση αυτή, γνωστή ως υδροδυναμικό μήκος εισόδου Lv, δίνεται εμπειρικά από τη 

σχέση [23]: 

 

                                                                 Lv = 0.04*h*Re                                                                  (3.5) 

 

όπου h η απόσταση μεταξύ τοιχωμάτων και υποστρώματος. 

Είναι φανερό ότι για συνήθεις τιμές του h (2-10 cm) και του Re (1-50), απόσταση Lv μερικών 

cm επαρκεί για την ανάπτυξη πλήρους ανεπτυγμένου παραβολικού προφίλ ταχύτητας. 
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α                     

 

              β           

Σχ. 45: Προφίλ ταχυτήτων α) µε χρήση διανοµέα και β) χωρίς διανοµέα [28]. 

3.1.2.2. Διαμόρφωση εισόδου. 

Η φιλοσοφία σχεδίασης της εισόδου (αλλά και των επιμέρους τμημάτων του 

αντιδραστήρα) βασίστηκε κυρίως στην ανάπτυξη των λεπτών υμενίων κοβαλτίου. Παρ’ όλα 

αυτά, στις περιπτώσεις που υφίστατο η δυνατότητα απόκλισης από τη βασική σχεδίαση 

επιδιώχθηκε η υιοθέτηση μεταβλητής γεωμετρίας με σκοπό την ευρύτητα των εφαρμογών. 

Εξάλλου, η θεωρητικώς προβλεπόμενη ευελιξία της μεθόδου CVD επέβαλλε την υιοθέτηση 

μιας ενοποιημένης θεώρησης των πιθανών στόχων και πειραματικών δεδομένων.     

Με βάση τα παραπάνω, το άνω, αποσπώμενο, τμήμα του αντιδραστήρα, εκτεταμένο 

κατά 12.5 cm (εξ. 3.2) από την κάθε πλευρά του, χρησίμευσε ως ο χώρος ανάμιξης των 

αντιδρώντων (Σχ. 46α). Στην άνω πλευρά του τοποθετήθηκαν οι υποδοχείς των αερίων 

(διαμέτρου 10 mm
2
) σε ίσες αποστάσεις από το κέντρο του θαλάμου. Αυτοί κατέληγαν σε 

ομόκεντρους δακτυλίους διαφορετικής διαμέτρου από την εσωτερική πλευρά του 

αποσπώμενου τμήματος, με το οποίο συγκολλήθηκαν με TIG. 

Αν πρέπει το υλικό απόθεσης να είναι μονοφασικό, αρκεί να τεθούν σε λειτουργία οι 

βαλβίδες 1 και 4 (Σχ. 46β). Η δίοδος 4, λειτουργεί, στην ουσία, ως οδηγός ενός αδρανούς ή 

αναγωγικού (π.χ. H2) αερίου, καταλήγοντας στην περιοχή μεταξύ διανομέα και υποβάθρου. 

Επιλέγοντας αδρανή αέρια με σημαντικά διαφορετικούς συντελεστές διαχυσιμότητας του 

ενός στο άλλο και σημαντικά μεγαλύτερη ροή μέσω της βαλβίδας 4, οι δύο αντιδιαμετρικοί 

αγωγοί, οι οποίοι εκτείνονται κάτω από το επίπεδο του διανομέα, κατευθύνουν την κύρια 

ροή (μέσω της βαλβίδας 1) ακριβώς στην περιοχή του υποβάθρου. Αυτό συμβαίνει στην 

περίπτωση της αξονοσυμμετρικής ροής (μοντέλο με το οποίο περιγράφονται πάντοτε οι 

κάθετες διευθετήσεις αντιδραστήρων CVD), διότι καθώς το αέριο πλησιάζει τη θερμή 

περιοχή του υποστρώματος, εισέρχεται σταδιακά από την περιοχή υψηλού δυναμικού 

(high potential flow), όπου η ροή θεωρείται συμβατικά ως ατριβής, στην περιοχή όπου η 

ροή θεωρείται ιξώδης και κατά συνέπεια υπόκειται στην επίδραση της ακτινικής 

συνιστώσας ταχύτητας (Σχ. 47). Στην περιοχή αυτή, η ιξώδης οπισθέλκουσα μειώνει την 

τιμή της ακτινικής συνιστώσας από vr σε ύψος z=δvr από την επιφάνεια του υποστρώματος, 

σε 0 ακριβώς πάνω σε αυτό (z=0). Η τιμή δvr ορίζεται ως η απόσταση από την επιφάνεια 

του υποστρώματος στην οποία λαμβάνει χώρα μείωση της ακτινικής συνιστώσας κατά 1% 

[34] και δίνεται από τη σχέση: 

 

                                                      δvr ≈ 2.2 [√(ρ*rs) / √(μvz
∞

)]                                                        (3.6) 

όπου rs η ακτίνα του υποβάθρου. 



ΚΕΦ. 3: Η ΔΙΑΤΑΞΗ MOCVD 

 

~ 80 ~ 

 

Η απόσταση αυτή απεικονίζει το άνω όριο του ακτινικού δυναμικού οριακού 

στρώματος, μέσω του οποίου πρέπει να λάβει χώρα η διάχυση του αντιδρώντος, ώστε να 

εκδηλωθεί η απόθεση. Εφ’ όσον επέλθει υπέρβαση του ορίου αυτού, το αποτέλεσμα είναι 

η διάρρηξη της συμμετρίας (Σχ. 48). Θεωρώντας για παράδειγμα την ευνοϊκή περίπτωση 

αερίου Η2, με ταχύτητα 4 cm/s, κινηματικό ιξώδες 1.07 cm
2
/s σε Κ.Σ και ακτίνα υποβάθρου 

rs = 3 cm, υπολογίζεται ότι δvr = 2 cm, τιμή ανάλογη της rs. Σε πραγματικές συνθήκες 

θερμού υποβάθρου, η ταχύτητα του αερίου θα αυξηθεί, καθώς το αέριο διαστέλλεται υπό 

σταθερή ταχύτητα εισόδου, αλλά παράλληλα θα αυξηθεί η τιμή του κινηματικού ιξώδους. 

Υπό ελαττωμένη πίεση, η παραπάνω απόσταση αυξάνει επιπλέον, λόγω περαιτέρω 

αύξησης του λόγου μ/ρ. Το φαινόμενο αυτό επιβάλλει αναγκαστικά περιορισμούς, είτε στο 

εύρος των χρησιμοποιούμενων αερίων, είτε στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

αντιδραστήρα και των υποστρωμάτων. 

 

 

 

   4   3   1    2           1          2   1   3  4  

 
12.5 cm       

    

        
12.5 cm       

 

 
Διανομέας      

2.5 cm 

2     3     3     3         6     17.5 cm      
         24 cm   Υπόβαθρο      

         28 cm          

 

 

Σχ. 46: Γεωµετρία εισόδου. α) Τοµή και β) Κάτοψη. 

 

Μια λύση στο πρόβλημα είναι δυνατόν να προέλθει από περιστροφή του 

υποβάθρου. Έχει αποδειχτεί [34], ότι με τη μέθοδο αυτή, το πάχος του ακτινικού 

δυναμικού οριακού στρώματος λαμβάνει την τιμή: 

 

                                                                             δvr = rs/2                                                                (3.7) 

 

Η περιστροφή λειτουργεί στην περίπτωση αυτή σαν αντλία φυγοκέντρησης, ωθώντας 

τα θερμά αέρια προς την περιοχή του υποστρώματος. Αν και η μείωση που επιτυγχάνεται 

με αυτόν τον τρόπο δεν είναι αμελητέα, δε δικαιολογεί το αυξημένο κόστος κατασκευής 

που απαιτείται, εφ’ όσον επιδιώκεται ταυτόχρονη άσκηση ελαττωμένης πίεσης. Η 

περιστροφή υπό κενό είναι αδύνατη με μηχανικό τρόπο, οπότε απαιτούνται δαπανηρά 

συστήματα, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στην κίνηση φερρομαγνητικών υγρών 

(ferrofluids). Με την περιγραφείσα διαμόρφωση της εισόδου όμως, ανάλογα και με τις 

πειραματικές συνθήκες, η χρήση του διανομέα δεν είναι πάντα απαραίτητη.  
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rs        

 

   vz          

 

 

           z       

   vr      r       

       Ροή          vr         
    υψηλού           

  δυναμικού         vz        

 

 

          Ιξώδης      δvr     

ροή           

 
Αναλυτικό μοντέλο ροής   Πραγματικές συνθήκες   

 

Σχ. 47: Γεωµετρία αξονοσυµµετρικής ροής σε κάθετο αντιδραστήρα 

µε σταθερό υπόβαθρο [34]. 

 

 Καθώς όμως η ομοιομορφία της απόθεσης σε νανο-επίπεδο είναι συνήθως το 

ζητούμενο, η χρήση του διανομέα είναι επιβεβλημένη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επίδραση 

της ακτινικής συνιστώσας της ταχύτητας στη ροή του αντιδρώντος αερίου είναι δυνατόν να 

περιοριστεί με τη χρήση ενός αερίου οδήγησης, το οποίο εμφανίζει μικρή διαχυσιμότητα 

στο γειτονικό του, σύμφωνα με το ακόλουθο μοντέλο: Υπό ροή σταθερή ως προς το χρόνο, 

η «διεπιφάνεια» μεταξύ των δύο αερίων μπορεί να θεωρηθεί ως ακλόνητο τοίχωμα 

διαχωρισμού των. Κατά συνέπεια, η κατακόρυφη ροή ως προς αυτό έχει τη μορφή ιξώδους 

(λόγω της διατμητικής τάσης της τριβής του ρευστού) και ασυμπίεστης (θεωρούνται 

αμελητέες μεταβολές της πυκνότητας) ροής, στην οποία εφαρμόζεται προσεγγιστικά η 

συνθήκη της μη-ολίσθησης (Σχ. 49). 

 

  
Σχ. 48: ∆ιάρρηξη συµµετρίας της ροής σε κάθετο αντιδραστήρα, λόγω  

του ακτινικού οριακού στρώµατος. 

 

Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση του αερίου περιγράφεται κατά  

σύμβαση από τη ροή Hagen-Poiseuille. Το μοντέλο αυτό προσεγγίζει τις πραγματικές 
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συνθήκες τόσο περισσότερο, όσο μικρότερη είναι η διαχυσιμότητα του αερίου οδήγησης 

στο αντιδρών αέριο. Για παράδειγμα, το δυαδικό σύστημα αερίων H2/Ar αναμένεται να 

έχει χειρότερη συμπεριφορά από ότι το σύστημα H2/He. Από την εξίσωση συνέχειας: 

 

                                                            δvz/δz = 0                                                                     (3.8) 

και με τη χρήση κυλινδρικών συντεταγμένων    

                                                             vz = vz(r) και vθ = vr = 0                                       

η έκφραση της εξίσωσης Navier – Stokes λαμβάνει τη μορφή: 

                                       δp/δz = μ[(1/r)(δ/δr)(rδvz/δr)]                                                      (3.9) 

Η επίλυση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης υλοποιείται μέσω του διαχωρισμού των 

φυσικών αιτίων, δηλαδή των μεταβολών της πίεσης και της ταχύτητας, οι οποίες επιδρούν 

μακροσκοπικά και μη γραμμικά στη μεταβολή της ροής:                  

         

Επίδραση πιέσεως:                            δp/δz = C1� p = C1z + C2 

 

όπου C1, C2 σταθερές ολοκλήρωσης. 

Οριακές Συνθήκες:   z=0:                             p = p1, p1 = C2 

          και                             z=Lv:             p = p2, p2 = C1Lv + p1 � C1 = p2-p1/Lv 

          επομένως:                                            p = p1 + (zδp)/ Lv                                                     (3.10) 

 

Επίδραση ταχύτητας:                        Δp/Lv = μ [(1/r)(δ/δr)(rδvz/δr)] � 

                                                                        rδvz/δr = Δpr
2
/2μLv + C3 � 

           δvz/δr = Δpr/2μLv + C3/r � 

         επομένως:                                       vz = Δpr
2
/4μLv + C3lnr + C4                                                          (3.11) 

 

Οριακές Συνθήκες:  r=R1:            vz = 0 � ΔpR1
2
/4μLv + C3lnR1 + C4 = 0 

              και                                 r=Ro:            vz = 0 � ΔpRo
2
/4μLv + C3lnRo + C4 = 0 

όπου Ro, R1, οι ακτίνες του αντιδραστήρα και του εξωτερικού δακτυλίου, αντίστοιχα 

(Ro>R1). 

Με αφαίρεση κατά μέλη των παραπάνω εξισώσεων: 
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                                                  Δp(Ro
2
 – R1

2
)/4μLv + C3ln(Ro/R1) � 

                                                   C3 = - [Δp(Ro
2
 – R1

2
)/4μLv ln(Ro/R1) 

           και                      C4 = - Δp/4μLv {Ro
2
 – [(Ro

2
 – R1

2
)lnRo/ln(Ro/R1)]} 

επομένως:       vz = Δp/4μLv[r
2
 – (lnr)(Ro

2
 – R1

2
)/ln(Ro/R1) – Ro

2
 + (lnRo)(Ro

2
 – R1

2
)/ln(Ro/R1)] � 

και τελικά: 

                            vz = ΔpRo
2
/4μLv [-1 + r

2
/Ro

2
 – ln(r/Ro)(1 – R1

2
/Ro

2
)/ln(Ro/R1)                       (3.12) 

 

         

                                                                              

                              z=0        p1     r                                          Επίπεδο διανοµέα 

                                                                      

 

                                                                   z 

                                             R0 

                                                        R1               vr 

                                                                  vz                         Οριακό στρώµα 

 

                              z=Lv      p2                                  θ           Επίπεδο υποστρώµατος 
                                                        Τερµατικό σηµείο (Stagnation Point) 

                                               1    2            Άξονας συµµετρίας 

                               Συνθήκη µη-ολίσθησης    

 

Σχ. 49: Αξονοσυµµετρικό µοντέλο περιγραφής της ροής σε οµόκεντρους δακτυλίους, 

µεταξύ διανοµέα και υποστρώµατος.                                                  

Η παροχή του αερίου, ώστε να αναπτυχθεί πλήρως το προφίλ της ταχύτητας δίδεται κατά 

συνέπεια από τη σχέση:     

                                                                                      Ro 

                                                  Q = ∫AvzdA = ∫ vz2πrdr �  

                                                                       
R1 

                             Q = πΔpRo
4
/8μLv{-1 + (R1/Ro)

4
 + [1-(R1/Ro)

2
]

2
/ln(Ro/R1)}                              (3.13) 

Στο παραπάνω μοντέλο, η κάθετη απόσταση ανάμεσα στο διανομέα και το 

υπόστρωμα έχει επιλεχθεί ίση με το υδροδυναμικό μήκος εισόδου, το οποίο αποδίδει τις 

πραγματικές συνθήκες ροής CVD. Κατά συνέπεια, για συγκεκριμένο μήκος LV, είναι δυνατόν 

να υπολογιστεί η παροχή του αερίου οδήγησης στην περιφέρεια του αντιδραστήρα, ώστε 

να εδραιωθεί πλήρως ανεπτυγμένο προφίλ ταχύτητας. Ομοίως, για συγκεκριμένη παροχή 

αερίου υπολογίζεται η απαιτούμενη ακτίνα των ομόκεντρων δακτυλίων, ώστε να μην 

εκδηλωθεί αντιστροφή της ροής πλησίον των τοιχωμάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 

επίδραση των όρων Soret and Duffour έχει αγνοηθεί, καθώς είναι κατά πολλές τάξεις 
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μεγέθους μικρότερη από την επίδραση που προβλέπεται από τους κλασικούς νόμους 

Fourier και Fick.  

Εφ’ όσον επιδιώκεται απόθεση πολυσυστατικού υλικού, τα αντιδρώντα εισέρχονται 

στον αντιδραστήρα μέσω των βαλβίδων 1 έως και 3 και διαχωρίζονται ανά δύο μεταξύ τους 

από αδρανές αέριο, το οποίο εμφανίζει μικρή διαχυσιμότητα στα γειτονικά του. Το 

προηγούμενο μοντέλο μπορεί να περιγράψει και σε αυτήν την περίπτωση τη ροή των 

διαφορετικών αερίων αντιδρώντων. Επομένως, και με βάση την προβλεπόμενη 

στοιχειομετρία της απόθεσης είναι δυνατόν να υπολογιστεί η απαιτούμενη παροχή του 

κάθε αντιδρώντος και βάσει αυτής η ακτίνα διαμόρφωσης των ομόκεντρων δακτυλίων 

εισαγωγής των. Με τον τρόπο αυτό τα αντιδρώντα διαπερνούν το διανομέα, αναπτύσσουν 

παραβολικό προφίλ ταχύτητας και λόγω του μικρού ακτινικού οριακού στρώματος 

αντιδρούν ακριβώς πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος, αποφεύγοντας έτσι το 

ενδεχόμενο πρόωρης ανάμιξης. Η δίοδος 4 λειτουργεί και πάλι ως αξονική οδήγηση των 

αερίων μαζών. 

O διανομέας κατασκευάστηκε από πυρίμαχο ανοξείδωτο χάλυβα 310S πολλαπλής 

πλέξης (πυκνότητας οπών 10/cm
2
), αντίστοιχης διαμέτρου με το υπόβαθρο (24 cm). Εν 

συνεχεία, ενσωματώθηκε σε αποσπώμενο, ανοξείδωτο παρέμβυσμα (μέσω TIG) και στην 

τυφλή περιφέρειά του διανοίχθηκαν τα αντιδιαμετρικά σημεία εφαρμογής των αγωγών της 

διόδου 4 (Σχ. 50). Ένα κυκλικό κανάλι φρόντιζε για την ψύξη μέσω ύδατος των 

ελαστομερών στεγανοποίησης, αλλά και του διανομέα στους 45-70 
O
C, καθώς έπρεπε να 

εξασφαλιστεί ότι η αντίδραση δεν θα λάβει χώρα στην επιφάνειά του, αλλά ακριβώς μετά 

από αυτόν. Η υψηλή πυκνότητα οπών του διανομέα (κατ’ αναλογία με το σύστημα 

ψεκασμού σε Μ.Ε.Κ.) είχε σκοπό αφ’ ενός, να βελτιώσει την απόδοση της αντίδρασης 

(συνεπώς και του ρυθμού απόθεσης) και αφ’ ετέρου, να αυξήσει την τάση της 

εξαναγκασμένης ροής (forced flow), ώστε να αντισταθμιστoύν, αφ’ ενός, η αύξηση της 

ακτινικής συνιστώσας ταχύτητας στις άκρες των υποστρωμάτων (εντός των ορίων του 

ιξώδους οριακού στρώματος) και αφ’ ετέρου, η αύξηση της ελεύθερης συναγωγής (free 

convection) των αερίων μαζών, λόγω του θερμού υποστρώματος.  

 

 

 
 

Σχ. 50: Χαλύβδινος διανοµέας αερίων. 

 

Καθώς η απόθεση κοβαλτίου απαιτούσε είτε αδρανή, είτε αναγωγική ατμόσφαιρα, 

ως φέροντα αέρια επιλέχθηκαν τα He και H2, τα οποία πέραν των άλλων εμφανίζουν μικρή 

τιμή λόγου ρ/μ. Θεωρώντας θερμοκρασία του διανομέα τους 50 
O
C, ο αριθμός Re για 
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παροχή αερίου Q = 5 l/min υπολογίστηκε σε 2.85. Έτσι αποδείχτηκε, ότι η συγκεκριμένη 

γεωμετρία θα εξασφάλιζε εντός του θαλάμου MOCVD πάντοτε στρωτή ροή (laminar flow), 

αφού οι συνήθεις παροχές είναι στην πράξη πολύ μικρότερες και η τυρβώδης ροή 

εκδηλώνεται για πολύ μεγαλύτερες τιμές του Re (Re>1200). Με βάση την παραπάνω τιμή, 

το υδροδυναμικό μήκος εισόδου υπολογίστηκε (εξ. 3.5) σε Lv = 1.7 cm και κατά συνέπεια, η 

απόσταση μεταξύ διανομέα και υποβάθρου ορίστηκε αρχικά σε 2.5 cm (Σχ. 46α). Για 

λόγους ασφαλείας, τοποθετήθηκαν περιφερειακά επιπλέον αποστάτες μεταβλητού ύψους, 

με σκοπό την αυξομείωση της παραπάνω απόστασης κατά +/- 0.5 cm.    

 

3.2.  O Αντιδραστήρας. 

 

3.2.1. Προγενέστερη μελέτη. 

 

 Ένας κάθετος αντιδραστήρας CVD λειτουργεί με το υπόβαθρο είτε στατικό 

(stagnation point flow), είτε περιστρεφόμενο (spinning or rotating). Ικανοποιητική απόθεση 

λαμβάνει χώρα μόνο υπό αξονοσυμμετρική ροή. Αυτό δεν είναι πάντα δυνατό, λόγω των 

φαινομένων μεταφοράς στην είσοδο του θαλάμου (entry effects), αλλά και γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών. 

 Οι αδιάστατοι αριθμοί που καθορίζουν τη ροή σε έναν σταθερό, κάθετο 

αντιδραστήρα είναι ο λόγος Gr/Re
2
 (ανάλογος του λόγου της ανερχόμενης ροής λόγω 

θερμού υποστρώματος προς την εξαναγκασμένη ροή) και ο αριθμός Ra (Rayleigh) [23]. Ο 

αριθμός Prandtl εκφράζει το λόγο της μεταφοράς ορμής προς τη μεταφορά θερμότητας 

λόγω αγωγής και δίδεται από τη σχέση: 

        

      Pr = Cpμ/Κ                                                                       (3.14) 

 

όπου Cp η ειδική θερμότητα και Κ η θερμική αγωγιμότητα. 

Ισχύουν ακόμα οι σχέσεις: 

 

           Gr = ρ
2
g(ΔΤ)Ζ

3
/μ

2
ΤΜ                                                                            (3.15) 

 

οπότε  Gr/Re
2
 = gZ(ΔΤ)/TMvavg

2
                                                            (3.16) 

 

και                                            Ra = Gr*Pr = Cpρ
2
g(ΔΤ)Ζ

3
/μKΤΜ                                                                 (3.17) 

 

όπου Ζ η κάθετη απόσταση μεταξύ διανομέα-υποβάθρου.   

 

Έχει αποδειχτεί [36] ότι υπό τις οριακές συνθήκες Re ≈ 0, rs/Z >> 1, και ΔT/TM << 1, οι 

οποίες προσεγγίζουν αρκετά τις πραγματικές συνθήκες μιας διεργασίας CVD, 

αποσταθεροποίηση της ροής λαμβάνει χώρα για τιμές Ra>1708. Η συνθήκη αυτή αποτελεί 

τη λύση του κλασικού προβλήματος Rayleigh-Benard και προβλέπει τη δημιουργία 

διαμήκων κυμάτων μεταφοράς ρευστού (longitudinal roll waves), ανάμεσα από δύο 

επίπεδες πλάκες απειροστού μήκους, η μία εκ των οποίων θερμαίνεται, απουσία 

εξωτερικής ροής (Benard cell). Υπό εξαναγκασμένη ροή, όπως συμβαίνει άλλωστε σε 

πραγματικές συνθήκες, τα περιθώρια της μέγιστης απόστασης Zmax διευρύνονται 

περαιτέρω, καθώς η αύξηση του Re παρεμποδίζει την εκδήλωση αντιστροφής της ροής, 
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σταθεροποιώντας την ακόμα και για τιμές Ra σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που 

προβλέπονται απουσία ροής.  

 Η θερμοκρασία των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην 

ομοιομορφία της απόθεσης. Από σχετικούς υπολογισμούς πεδίων θερμοκρασίας και 

ταχύτητας σε κάθετο αντιδραστήρα [13, 37, 38], διαπιστώθηκε ότι υφίστανται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ ισοθερμοκρασιακών, αδιαβατικών και τοιχωμάτων υποκείμενων μόνο 

στην ψύξη από φυσική αγωγή του εξωτερικού περιβάλλοντος (Σχ. 51). Στην πρώτη 

περίπτωση, η ροή ελέγχεται από την αντιστροφή των θερμών αερίων πλησίον του κέντρου 

του υποβάθρου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση στα όρια των τοιχωμάτων. Για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου η ελάττωση της πίεσης έχει πάντοτε ευεργετικά 

αποτελέσματα [39-41], ακόμα και υπό σχετικά χαμηλό κενό (0.2 bar)[41].  

 Σχεδόν σε κάθε αναλυτικό μοντέλο που περιγράφει μια διεργασία CVD, η επίδραση 

της θερμοκρασίας του υποστρώματος λαμβάνεται ως σταθερή οριακή συνθήκη. Στην 

πράξη, οι θερμοκρασιακές βαθμίδες κατά μήκος του υποστρώματος είναι σημαντικές και 

συχνά οδηγούν σε μεταβολές της σύστασης του υμενίου [42, 43]. Η θερμοκρασιακή 

ομοιομορφία του υποστρώματος εξαρτάται από τη μέθοδο θέρμανσης, την αγωγή 

θερμότητας μέσω αυτού και τη μεταφορά θερμότητας μακριά από αυτό. Εν γένει, υλικά με 

υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (π.χ. γραφίτης) ενισχύουν τη θερμική 

ομοιομορφία του υποστρώματος. Όσον αφορά τον τρόπο θέρμανσης, έχει αναφερθεί [39] 

θερμική ανομοιομορφία του υποστρώματος σε ποσοστό ακόμα και 15% υπό καθεστώς 

επαγωγικής θέρμανσης. 

 

 
Σχ. 51: Πεδίο ταχύτητας και ισοθερµοκρασιακές καµπύλες σε κάθετο αντιδραστήρα µε 

αδιαβατικά τοιχώµατα, υπό συνθήκες συνηθισµένου λόγου Gr/Re
2
 [37]. 

 

 Η θερμοκρασιακή ομοιομορφία συνδέεται με την ανάπτυξη ομοιόμορφου θερμικού 

προφίλ, μέσω του μεταβατικού θερμικού μήκους LT, το οποίο στην περίπτωση των 

συνηθισμένων αερίων (Pr ≈ 0.7) δίδεται εμπειρικά [44] από τη σχέση: 

 

                                                                LT = 0.28 Re                                                                      (3.18) 

 

 Οι απώλειες θερμότητας από το υπόβαθρο προς το αέριο ρεύμα, λόγω αγωγής, 

ορίζονται από το συντελεστή qc: 
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      qc = - K VT • n                                                                (3.19) 

 

όπου VT η βαθμίδα της θερμοκρασίας, Κ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του 

ρευστού μέσου και n το μοναδιαίο διάνυσμα ως προς την επιφάνεια του υποβάθρου. Όταν 

πλέον εδραιωθεί ένα ομοιόμορφο θερμοκρασιακό προφίλ (χ> LT), οι απώλειες θερμότητας 

qc ορίζονται ως:  

 

                                                                qc = K(Ts-Tw)/h                                                                  (3.20) 

 

όπου Ts, Tw η θερμοκρασία του υποβάθρου και των τοιχωμάτων, αντίστοιχα και h η 

απόσταση μεταξύ του κέντρου του υποβάθρου και τοιχώματος.  

 Οι απώλειες θερμότητας ενισχύονται (λόγω θερμικής διάχυσης) όταν αυξάνουν οι 

θερμοκρασιακές βαθμίδες κατά μήκος του υποστρώματος, ανεξάρτητα με την απόσταση 

των ακραίων θερμοκρασιακών τιμών. Η θερμική διάχυση αποτελεί μηχανισμό μεταφοράς 

μάζας και καθώς ο αριθμός Peclet είναι ανάλογος του λόγου ρ/μ, η διάχυση ενισχύεται 

όταν η διαφορά στο μέγεθος των μορίων αντιδρώντος και αερίου είναι σημαντική [28, 39]. 

Έχει αποδειχτεί [45] σε οριζόντιο αντιδραστήρα, ότι η θερμοκρασιακή ομοιομορφία είναι 

δυνατή στα τελευταία ¾ του αξονικού μήκους του υποβάθρου με ροή H2 ή He και σε 

επταπλάσιο μικρότερο μήκος υπό ροή N2, λόγω του αντίστοιχα μεγαλύτερου LT. Σε κάθετες 

διευθετήσεις, η κατάσταση διαφοροποιείται λόγω της αξονοσυμμετρικής ροής. Η ταχεία 

εξάντληση του αντιδρώντος όμως σε ελαττωμένη πίεση και υπό σταθερή θερμοκρασία του 

υποβάθρου προκαλεί θερμική ανομοιομορφία στα άκρα αυτού και, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, τα σημεία πλησίον του κέντρου του υποβάθρου εμφανίζουν αυξημένη 

θερμοκρασία. Μια λύση που έχει προταθεί [46] στο πρόβλημα αυτό είναι η ανομοιόμορφη 

θέρμανση του υποβάθρου. Στην περίπτωση που η αντίδραση στο υπόστρωμα ελέγχεται 

από τη μεταφορά μάζας (ατμοσφαιρική πίεση), η μόνη λύση είναι η χρήση αερίων με 

παραπλήσιους συντελεστές διαχυσιμότητας και θερμικής διάχυσης.  

 Η διαπίστωση βέβαια της θερμικής ομοιομορφίας ή μη του υποστρώματος 

προϋποθέτει ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας. Αυτός συνδέεται με δύο ενδογενείς 

παραμέτρους της διεργασίας CVD. Η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός ότι η επιφάνεια του 

υποβάθρου (μεταλλική ή μη) σπανίως είναι ατομικά επίπεδη. Κατά συνέπεια, η άμεση 

επαφή του υποστρώματος με το υπόβαθρο είναι δυνατή μόνο σε λιγοστά σημεία της 

διεπιφάνειας, το σύνολο των οποίων αποτελούν ένα απειροελάχιστο κλάσμα της 

τελευταίας. Υλικά, όπως λιπαντικά κενού ή ευτηκτικά κράματα (π.χ. Ga-In) δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, είτε λόγω της υψηλής τάσης ατμών τους σε χαμηλές σχετικά 

θερμοκρασίες, είτε λόγω της τάσης τους να σχηματίζουν στερεά διαλύματα με άλλα 

μέταλλα, αντίστοιχα. Η καταλληλότερη λύση προέρχεται από την απόθεση ενός θερμικά 

αγώγιμου υλικού (π.χ. SiC) [47, 48] στην επιφάνεια του υποβάθρου (συνήθως Fe, Mo, ή 

γραφίτης) με τεχνικές PVD ή CVD. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, αποτελεί αντίστοιχα και 

η χρήση υποστρωμάτων, επίπεδων σε ατομική κλίμακα. 

 Η δεύτερη παράμετρος συνδέεται με την αγωγή θερμότητας υπό κενό. Όσο 

μειώνεται η απόλυτη πίεση στον αντιδραστήρα, τόσο αυξάνει η επίδραση του όρου 

μεταφοράς θερμότητας μέσω ακτινοβολίας. Θεωρώντας Τh τη θερμοκρασία του 

υποβάθρου, η θερμοκρασιακή διαφορά ΔΤ μεταξύ υποβάθρου-υποστρώματος, δίδεται 

από τη σχέση: 
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                                                            1/ΔΤ = A + Bγ’Cvp/√(MTh)                                                 (3.21), 

  

όπου γ’ ο παράγοντας θερμικής προσαρμογής (Κεφ. 1), Cv και Μ η θερμοχωρητικότητα και 

το μοριακό βάρος του μέσου μεταφοράς, αντίστοιχα, p η απόλυτη πίεση και Α, Β 

συναρτήσεις των Τh και ε (συντελεστής εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από μια επιφάνεια). 

 Από μετρήσεις της θερμοκρασίας του υποστρώματος σε κενό και σε ατμοσφαιρική 

πίεση, έχουν καθοριστεί [34] οι συναρτήσεις Α και Β για ένα πλήθος αερίων. Με γραμμική 

παρεμβολή εν συνεχεία είναι δυνατόν να υπολογιστεί η ΔΤ σε ένα ρευστό οποιασδήποτε 

σύστασης και πίεσης.  

 Έτσι, από ένα υπόβαθρο οξειδωμένου μετάλλου, η μεταφορά θερμότητας σε ένα 

υπόστρωμα πυριτίου υπό πίεση 140 Pa πραγματοποιείται ευχερέστερα όταν το ρευστό 

μέσο είναι η NH3 (λόγω υψηλής, παρά το σχετικά μικρό Μ.Β. της, θερμοχωρητικότητας) και 

όχι το He λόγω του μικρού του συντελεστή γ’, παρ όλο που γενικά το τελευταίο θεωρείται 

εξαιρετικό ρευστό μέσο μεταφοράς θερμότητας λόγω της υψηλής ατομικής ταχύτητάς του.  

 Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι Kn>1. Όταν η απόσταση μεταξύ 

υποβάθρου-υποστρώματος ή η τιμή της απόλυτης πίεσης είναι μεγαλύτερες, ώστε να 

ισχύει Kn<<1, ο κλασικός συντελεστής αγωγής θερμότητας σε ένα ρευστό μέσο hc, ο οποίος 

υπεισέρχεται έμμεσα στην έκφραση της εξ. (3.21), πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο 

K/b, όπου b η απόσταση μεταξύ υποβάθρου-υποστρώματος. Κατά αυτόν τον τρόπο, η 

συνεισφορά του μέσου αγωγής στη θερμοκρασία του υποστρώματος Ts μειώνεται με την 

αύξηση του b, ενώ παράλληλα είναι ανεξάρτητη του γ’ και δεν αυξάνει με την αύξηση της 

πίεσης. Πλησίον της ατμοσφαιρικής πίεσης όμως, και λόγω αντιστροφής της ροής 

οφειλόμενης σε θερμοκρασιακές βαθμίδες, η συνεισφορά του μέσου αγωγής αυξάνει και 

πάλι για αποστάσεις b>1 cm, περίπου [34]. 

 

3.2.2. Σχεδίαση και ανάπτυξη του αντιδραστήρα MOCVD. 

 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της §3.1.2.2 (Re = 2.85, Z = 2.5 cm) και με βάση τις 

αρχικές παραδοχές (Ts = 650 
O
C, Tw = 50 

Ο
C και ΤΜ = 350 

Ο
C) αποδεικνύεται ότι για ακτίνα 

ωφέλιμης εισόδου ίσης με την ακτίνα του υποβάθρου rs = 12 cm, ισχύουν ταυτόχρονα οι 

συνθήκες: Re ≈ 0, rs /Z >> 1, και ΔT/TM << 1 (για αντιδραστήρα θερμών τοιχωμάτων). Από τη 

σχέση (3.17), υπολογίστηκε για το H2 το μέγιστο ύψος Ζ υπό ατμοσφαιρική πίεση, ώστε να 

μην εκδηλωθεί αντιστροφή ροής (Ra = 1708), απουσία εξαναγκασμένης ροής, οπότε Zmax = 

2.55 cm. Το αποτέλεσμα αυτό επικυρώνει τη σωστή σχεδίαση της γεωμετρίας εισόδου, 

σύμφωνα με τα της παραγράφου 3.1.2.2. Σημειώνεται, ότι ανάλογο αποτέλεσμα βρέθηκε 

και για την περίπτωση του He (Zmax = 2.62 cm).  

Ο θάλαμος της απόθεσης κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 

316 L και αποτελείται από διπλά τοιχώματα κυλινδρικής γεωμετρίας για την περίπτωση 

ισοθερμοκρασιακής ψύξης μέσω ύδατος. Από θερμοδυναμικής απόψεως, τα ψυχρά 

τοιχώματα λειτουργούν ως «θερμικό φράγμα» για τις περισσότερες CVD αντιδράσεις, 

καθώς αυτές εκδηλώνονται με απορρόφηση θερμότητας. Η κυλινδρική γεωμετρία 

επιτρέπει τη δημιουργία στο εσωτερικό ακόμα και υπερυψηλού κενού, λόγω ισοακτινικής 

κατανομής της εξωτερικής πίεσης (σε Kg/cm
2
) που ασκείται στα τοιχώματα. Επομένως, και 

προκειμένου να περιοριστεί το βάρος της κατασκευής, το πάχος των τοιχωμάτων ορίστηκε 

σε 0.5 cm.  
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Σχ. 52: Αντιδραστήρας MOCVD. 

 

Ο παραπάνω τύπος χάλυβα (κράμα Fe-Ni-Cr) είναι παραμαγνητικός και 

απαλλαγμένος από S και Se. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στην τεχνολογία κενού αφ’ ενός, 

λόγω της εύκολης συγκολλησιμότητάς του και της αντίστασης που εμφανίζει στη 

διάβρωση, αφ’ ετέρου λόγω της μικρής τάσης ατμών του, υπό αυξημένες θερμοκρασίες 

(outgassing). Σχηματίζει στην επιφάνειά του ένα μη πορώδες, λεπτό στρώμα Cr2O3 και λόγω 

της μικρής περιεκτικότητάς του σε C, είναι λιγότερο πιθανή η δημιουργία καρβιδίων του Cr 

και η καταστροφή του παραπάνω προστατευτικού στρώματος. Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες άνω των 450 
O
C, λόγω μεταλλουργικού εκφυλισμού 

και εξάχνωσης του μικρού ποσοστού Mn που περιέχει. Το ενδεχόμενο αυτό ούτως ή άλλως 

εξαλείφεται, λόγω της χρήσεως οργανομεταλλικών ενώσεων.   

Η ανάπτυξη αερίων προερχόμενων από την επιφάνεια του χάλυβα σε υψηλές 

θερμοκρασίες οφείλεται κυρίως στην εξάτμιση CO και σε μικρότερα ποσοστά στην 

εξάτμιση H2, CO2 και CH4. Ο σχηματισμός τους οφείλεται στην αντίδραση διαλελυμένου 

οξυγόνου και υδρογόνου με τον άνθρακα του χάλυβα. Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης 

των παραπάνω ενώσεων μειώθηκε με παρατεταμένη θέρμανση (24 h) στους 120 
O
C 

(baking). Έχει αποδειχτεί [49] ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του ρυθμού 

εξάχνωσης (outgassing rate) της τάξης των 10
-10

 Pa*l/cm*sec. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα περιθώρια της μέγιστης απόστασης Zmax διευρύνονται 

περαιτέρω υπό συνθήκες εξαναγκασμένης ροής. Αυτό θεωρητικά επιτρέπει τη σχεδίαση 

ψυχρών τοιχωμάτων (ΔT/TM > 1) χωρίς να εκδηλωθεί αντιστροφή ροής, ειδικά στην 

περίπτωση εφαρμογής χαμηλή πίεσης. Καθώς όμως υφίστατο το ενδεχόμενο να 

χρησιμοποιηθούν μελλοντικά και αέρια διαφορετικά των Η2 και He, η ενδιάμεση δίοδος 1 

της εισόδου (Σχ. 46α) σχεδιάστηκε με διπλάσια διάμετρο (6 cm) από τις γειτονικές της (3 

cm). Η επιλογή αυτή δικαιολογείται, αφ’ ενός λόγω συμμετρίας, αφ’ ετέρου λόγω πιθανής 

αντιστροφής της ροής πλησίον του κέντρου του υποβάθρου στην περίπτωση 

ισοθερμοκρασιακών τοιχωμάτων. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό γενικά ευνοείται η 

ανάπτυξη παραβολικού προφίλ ταχυτήτων (καθώς η κατακόρυφη συνιστώσα της 

ταχύτητας είναι μειωμένη πλησίον των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα, λόγω της ιξώδους 

αντίστασης από αυτά, γεγονός καθοριστικής σημασίας στην απόθεση σε θάλαμο θερμών 

τοιχωμάτων. 
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Η επιλογή ακόμα Η2 και He, έναντι αερίων μεγαλύτερου μοριακού βάρους (π.χ. N2), 

δικαιολογείται και από την παρατήρηση ότι οι φυσικές ιδιότητες του αερίου δεν 

υπεισέρχονται στην έκφραση του λόγου Gr/Re
2
, ενώ αντίθετα ο αριθμός Ra, λόγω της 

εξάρτησής του από την πυκνότητα, κλιμακώνεται ανάλογα του (Μ.Β)
2
. Καθώς Ra ∞ Z

3
 και 

Gr/Re
2
 ∞ Z η επίδραση του φαινομένου της άνωσης των θερμών αερίων αναμένεται να 

έχει σημαντικότερη επίδραση για υψηλές τιμές Ζ. 

 Το υπόβαθρο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L, 

ηλεκτρολειασμένου στην άνω επιφάνειά του, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφο 

θερμοκρασιακό προφίλ. Μολονότι ο χάλυβας στην περίπτωση αυτή εισάγει περιορισμούς 

στην ταχύτητα ανάπτυξης του παραπάνω προφίλ, λόγω της μικρής θερμικής αγωγιμότητάς 

του, ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ευχερέστερα θερμοκρασιακή ομοιομορφία του 

υποστρώματος κατά τη διάρκεια της απόθεσης. Υποθέτοντας ακόμα ότι η αξονική 

θέρμανση του υποβάθρου λαμβάνει χώρα από μία μόνο σημειακή πηγή στο κέντρο του, 

λόγω αγωγής, το μέγιστο μεταβατικό θερμικό μήκος (LT) υπολογίστηκε σε 0.8 cm (Re = 

2.85). Αυτό σημαίνει, ότι σε τυχαίες διευθύνσεις, σημεία του υποβάθρου απέχοντα από το 

κέντρο περισσότερο από 0.8 cm έχουν την ίδια θερμοκρασία.       

Για την απόθεση χρησιμοποιήθηκαν υποστρώματα Si διαμέτρου 4’. Το υπόβαθρο 

διαμορφώθηκε κατάλληλα (Σχ. 53), ώστε να φιλοξενεί πλανητικά ταυτόχρονα 3 αντίστοιχα 

υποστρώματα. Στις θέσεις αυτές η επιφάνεια του χάλυβα έλαβε κοίλη μορφή (recessed 

pockets) βάθους 1.0 mm, ώστε η άνω επιφάνεια των υποστρωμάτων να βρεθεί περίπου 

στο ίδιο επίπεδο με το υπόβαθρο, με σκοπό να αποφευχθούν ροϊκές ανωμαλίες (edge 

effects) στα σημεία πλησίον της περιφέρειας [50] λόγω της ακτινικής συνιστώσας της 

ταχύτητας.  

 

 

 

 

 
     10 cm       24 cm    

 

 

 

 
1 cm (LT = 0.8 cm)   

Αντιστάσεις          

    (3 Ζώνες)          

 

 

 

Σχ. 53: ∆ιαµόρφωση υποβάθρου. 

 

Το υπόβαθρο στηρίχθηκε σε χαλύβδινη, κυλινδρική βάση, στο εσωτερικό της οποίας 

τοποθετήθηκαν τρεις ομόκεντρες, ανεξάρτητες αντιστάσεις Cr-Ni. Αυτές απομονώθηκαν 

από τον υπόλοιπο χώρο του θαλάμου μέσω της κοίλης βάσης, αφ’ ενός για λόγους 

ασφαλείας (αποκλεισμός του Η2 από το πυρακτωμένο σύρμα των αντιστάσεων) και αφ’ 

ετέρου, ώστε να περιοριστεί η μεταφορά θερμότητας μέσω αγωγής στην περιοχή κυρίως 
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μεταξύ υποβάθρου-υποστρωμάτων (στο εσωτερικό της κοίλης βάσης επικρατεί κενό της 

τάξης των 10
-2

 mbar). Το εσωτερικό της κοίλης βάσης απομονώθηκε από τον υπόλοιπο 

χώρο μέσω εφαρμογής (μεταξύ του κάτω τμήματός της και της βάσεως του εξωτερικού 

κελύφους του αντιδραστήρα) ελαστομερών τύπου Kalrez, τα οποία εμφανίζουν αυξημένη 

αντίσταση σε χημική διάβρωση υπό θερμοκρασία.  

Η χρήση τριών ζωνών θέρμανσης είχε ως σκοπό να παρέξει ομοιόμορφη θέρμανση 

στο υπόβαθρο, αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς την κοίλη βάση και το 

ψυχρό τοίχωμα. Καθώς οι απώλειες είναι μεγαλύτερες στην περιφέρεια του υποβάθρου, η 

ακραία αντίσταση έχει μεγαλύτερη ισχύ, με σκοπό τη μείωση της θερμικής υστέρησης. 

Κάθε ζώνη έχει τη δική της παροχή ρεύματος και ελέγχεται μέσω θερμοστοιχείου Ch-Al  

(τύπου Κ) και ελεγκτή θερμοκρασίας PID.  

Προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του 

υποστρώματος από τη φύση του ρευστού μέσου μεταφοράς υπό κενό, χρησιμοποιήθηκε το 

εξής τέχνασμα: Πριν την έναρξη της διαδικασίας απόθεσης εξασφαλίστηκε συνεχής ροή 

(3l/min) Ar, μέχρι την πλήρη σταθεροποίηση της τριζωνικής θερμοκρασίας. Παράλληλα, με 

τον τρόπο αυτό πραγματοποιείτο η πλύση του θαλάμου από ανεπιθύμητα στοιχεία 

μολύνσεως. Το Ar, υπό κενό της τάξεως του 1 mbar, εμφανίζει (Εξ. 3.21) αυξημένη τιμή του 

λόγου 1/ΔΤ (0.012 Κ
-1

). Καθώς b<<1 cm, επιτυγχάνεται ομοιόμορφη μεταφορά θερμότητας 

από το υπόβαθρο στα υποστρώματα. Επίσης, το Ar, λόγω μικρού συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας λειτουργεί ως μονωτικό ρευστό, περιορίζοντας τις απώλειες του θερμού 

υποβάθρου προς αυτό (Εξ. 3.19), συνεπώς ενισχύοντας τη θερμοκρασιακή σταθεροποίηση 

του πρώτου. Εν συνεχεία, υπό σταθερή ροή Ar, εισήγετο το υδρογόνο, σε περίσσεια απλώς 

λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που απαιτούσε η στοιχειομετρική αναγωγή του εκάστοτε 

συμπλόκου. Καθώς όμως ο συντελεστής θερμικής διάχυσης του Η2 στο Ar είναι μικρός, 

εξασφαλιζόταν πάντα η παρουσία των ευνοϊκών για τη μεταφορά θερμότητας μορίων Ar 

μεταξύ υποβάθρου-υποστρώματος. Στο σημείο που το κενό στον αντιδραστήρα ήταν πλέον 

της τάξεως των 0.1 mbar ή και μεγαλύτερο, οι απώλειες θερμότητας από το υπόστρωμα 

στο αέριο ρεύμα είχαν ούτως ή άλλως περιοριστεί από τη σημαντική μείωση του όρου 

αγωγής.    

 

 

 
 

Σχ. 54: Υπόβαθρο και πλανητικές θέσεις υποστρωµάτων. 

 

Τα θερμοστοιχεία είναι τοποθετημένα σε αυλακώσεις της κάτω επιφανείας του 

υποβάθρου, συγκεκριμένα στο κέντρο του και σε απόσταση 6 cm, εκατέρωθεν αυτού. Η 
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απόσταση αυτή είναι ικανή [51], ώστε να αποφευχθεί θερμικός επηρεασμός του σήματος 

λόγω ακτινοβολίας (cross talk) του ενός θερμοστοιχείου από το γειτονικό του. Η 

τοποθέτηση των θερμοστοιχείων στο υπόβαθρο πραγματοποιήθηκε με στερεή επαφή, 

καθώς η αγωγή υπό κενό είναι περιορισμένη. Με τον τρόπο αυτό, η ακτινοβολία είναι 

σημαντικά μεγαλύτερη από τις απώλειες διαμέσου του σύρματος. Καθώς έπρεπε να 

εξασφαλιστεί και ηλεκτρική μόνωση, η διέλευση των συρμάτων (feedthrough) στο 

εσωτερικό της κοίλης βάσεως πραγματοποιήθηκε μέσα από αναφλεκτήρες Μ.Ε.Κ. από 

προστατευτικό, μη πορώδες κράμα αλούμινας-πυριτίου, περιβαλλόμενο από ανοξείδωτο 

περίβλημα και στεγανοποιημένου μέσω χωνευτών o-rings από Viton (Σχ. 55).  

 

 
Σχ. 55: ∆ιέλευση ηλεκτρικών επαφών. 

 

Οι οπές που διανοίχθηκαν στη βάση του κελύφους του αντιδραστήρα για την 

εισαγωγή των θερμοστοιχείων στεγανοποιήθηκαν με ανοξείδωτους στυπιοθλίπτες. Το 

σύστημα αυτό εδράστηκε σε ημικυκλική χάλκινη βάση, με περιφερειακή ψύξη και 

πακτώθηκε στη βάση του αντιδραστήρα (Σχ. 56). Ο έλεγχος της θερμοκρασίας 

πραγματοποιείτο μέσω ψηφιακού πίνακα ελέγχου (Σχ. 57), απομακρυσμένου από το χώρο 

του αντιδραστήρα, χάρη σε μεταβιβαστές σήματος (transducers). Στον ίδιο πίνακα προ-

εγκαταστάθηκε διάταξη μέτρησης της υγρασίας στο εσωτερικό του θαλάμου, αν και τελικά 

δεν χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα που ακολούθησαν.  

 

 

 
 

Σχ. 56: Άποψη της βάσεως του αντιδραστήρα και περιφερειακή ψύξη. 

 

Για την επίτευξη του κενού χρησιμοποιήθηκαν δύο μηχανικές αντλίες (oil-sealed 

rotary pumps) εν σειρά τοποθετημένες, εφοδιασμένες με κεραμικά φίλτρα για την 

κατακράτηση σωματιδίων και μέγιστου ρυθμού άντλησης 10 l/sec. Για λόγους ασφαλείας 

(λόγω της χρήσεως H2), η εισαγωγή της πρώτης παρακάμφθηκε (by-pass) από το εσωτερικό 
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της κοίλης βάσεως έδρασης του υποβάθρου (Σχ. 56). Θεωρώντας ως σταθερά χρόνου το 

πηλίκο του όγκου εκκένωσης προς τη δυναμικότητα καθεμιάς αντλίας (V/Co), απαιτείται 

θεωρητικά χρόνος 2 min για την επίτευξη κενού 10
-4 

mbar, με βάση τη χωρητικότητα του 

αντιδραστήρα (25 l). Ο χρόνος αυτός διπλασιάζεται περίπου στην πράξη, λόγω αφ’ ενός 

των αγωγών μεταφοράς από και προς τις αντλίες και αφ’ ετέρου λόγω της αυξανόμενης 

επίδρασης των εξαχνωνόμενων μορίων (outgassing) υπό βαθύτερο κενό.  

 

 

                       

 

Σχ. 57: Πίνακας ελέγχου θερµοκρασίας. 

 

Η άντληση πραγματοποιείτο από δύο αντιδιαμετρικά σημεία της βάσεως του 

θαλάμου. Αν και η διευθέτηση αυτή ενισχύει την ανάπτυξη θερμοκρασιακών βαθμίδων 

κατά μήκος του υποβάθρου, αποτρέπει τη δημιουργία δινών ανακύκλωσης στα κατώτερα 

σημεία του. Η θερμοκρασία των αντλούμενων αερίων μειώθηκε μέσω αερόψυξης, λόγω 

κατάλληλης διαμόρφωσης των αγωγών μεταφοράς προ της εισόδου των αντλιών σε 

σπείρες. Θεωρώντας ότι το εσωτερικό των αγωγών μεταφοράς παραμένει κατά τη διάρκεια 

της εναπόθεσης υπό καθεστώς ρευστούς ροής και με βάση το συνολικό μήκος τους (100 

cm) διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος αντιστροφής ελαίου (oil backstreaming).  

 Η πλήρης απομάκρυνση ροφημένων στην εσωτερική επιφάνεια του αντιδραστήρα 

μορίων ύδατος, λόγω ατμοσφαιρικής υγρασίας είναι ζήτημα κρίσιμης σημασίας. Τα πρώτα 

ατομικά επίπεδα συνδέονται πολύ ισχυρά σε ενεργά κέντρα επιφανειών, όπως ο 

ανοξείδωτος χάλυβας. Η εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου έχει εμβαδόν 0.35 m
2
, και 

υποθέτοντας ότι πρέπει να απομακρυνθεί ένα μόνο ατομικό επίπεδο (περιέχον περίπου 

10
15

 μόρια/cm
2
) ροφημένου ύδατος, δηλαδή 0.35*10

19
 μόρια αυτού, τα οποία 

αντιστοιχούν σε 1.4
 

mbar*l, και θεωρώντας, ότι δύο μηχανικές αντλίες εν σειρά, 

δυναμικότητας 10 l/sec η καθεμιά, δύνανται να διατηρήσουν σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος κενό της τάξεως των 5*10
-4

 mbar (συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού 

εκρόφησης), απαιτείται χρόνος άντλησης ίσος με 140 sec (V ≈ 2.8*10
3
 l) περίπου. Ο χρόνος 

αυτός είναι στην πράξη μεγαλύτερος, καθώς η εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου 

αναπόφευκτα εμφανίζει μικροσκοπικές ατέλειες, γεγονός που αυξάνει το πραγματικό 

εμβαδόν της. Επομένως, είναι αδύνατη η εκρόφηση του ύδατος μόνο με τη χρήση αντλιών 

(ακόμη και στροβιλομοριακών). Καθώς όμως ο ρυθμός εκρόφησης αυξάνει εκθετικά με την 

αύξηση της θερμοκρασίας, ένας εύλογος χρόνος (30 min) θέρμανσης του θαλάμου στους 

150 
Ο
C, είναι συνήθως επαρκής ώστε να απομακρυνθεί πλήρως η υγρασία. Αντίθετα, η 
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χρήση των αντλιών είναι ευεργετική στην απομάκρυνση σωματιδίων κόνεων υπομικρού 

μεγέθους με κυκλική άντληση και εξαέρωση (venting) κατά τη διάρκεια της απόθεσης [52]. 

 

 

                                
 

Σχ. 58: Αισθητήρας θερµοηλεκτρικού µετρητή Pirani και ελεγκτής σήµατος. 

 

Η μέτρηση της πιέσεως ελάμβανε χώρα μέσω δύο τύπων μανομέτρων: ενός 

μηχανικού απόλυτης πίεσης, τύπου bourdon, τοποθετημένου στο κέλυφος του χώρου 

ανάμιξης των αερίων και ενός θερμοηλεκτρικού μετρητή Pirani συνδεδεμένου με 

μονοκάναλο ελεγκτή σήματος. Καθώς η αρχή λειτουργίας του τελευταίου βασίζεται στη 

συμβολή της θερμικής αγωγιμότητας των αερίων στις θερμικές απώλειες ενός λεπτού 

σύρματος Pt, το μανόμετρο Pirani εξαρτάται από τη φύση του αερίου. Σε πιέσεις πλησίον 

της ατμοσφαιρικής, όπου η μέση ελεύθερη διαδρομή των μορίων είναι μικρότερη των 

γεωμετρικών διαστάσεων του υπό μέτρηση χώρου, η θερμική αγωγιμότητα των αερίων 

είναι σχεδόν ανεξάρτητη της πίεσης, κατά συνέπεια η ευαισθησία του οργάνου είναι μικρή. 

Μια πρόσθετη μη γραμμικότητα εμφανίζεται στην περιοχή πιέσεων μικρότερων των 10
-3

 

mbar, καθώς η μεταφορά θερμότητας μέσω του αερίου καθίσταται αμελητέα σε σχέση με 

τις απώλειες του σύρματος, λόγω ακτινοβολίας και αγωγής. Στην περιοχή πιέσεων όμως 

μιας τυπικής διεργασίας MOCVD (τυπικά 10
-1

 – 10
-3

 mbar), η ακρίβεια του οργάνου είναι 

της τάξεως του 90-95%, δικαιολογώντας την επιλογή του έναντι των δαπανηρών χωρητικών 

(capacitance) μανομέτρων. Ο αισθητήρας του μετρητή τοποθετήθηκε σε απόσταση 50 cm 

από το χώρο ανάμιξης των αντιδρώντων, καθώς έχει μέγιστο όριο χρησιμοποίησης τους 

150 
O
C.  

 

3.3.  Τροφοδοσία Πρόδρομου Υλικού. 

 

 Με βάση τις φυσικές ιδιότητες του αρχικού υλικού, η μέθοδος τροφοδοσίας του στο 

θάλαμο του αντιδραστήρα ποικίλλει και επηρεάζει δραματικά την ποιότητα της απόθεσης. 

Η πλέον ευνοϊκή περίπτωση είναι το υλικό να απαντά σε αέρια μορφή σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, οπότε η μεταφορά του στο θάλαμο εξασφαλίζεται μέσω κοινών 

ροομέτρων. Στην απόθεση μετάλλων όμως, όπου χρησιμοποιούνται κατά κόρον 

οργανομεταλλικές ενώσεις σε υγρά ή στερεά μορφή, η γενικά μικρή τάση ατμών περιορίζει 

σημαντικά το εύρος των χρησιμοποιούμενων μεθόδων. 
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3.3.1. Προγενέστερη μελέτη.   

 

Εφ’ όσον το πρόδρομο υλικό υφίσταται στην υγρή φάση σε Κ.Σ., οι ατμοί του 

διοχετεύονται απευθείας στον αντιδραστήρα (direct vaporization) μέσω κατάλληλου 

φέροντος αερίου. Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν με σχετική επιτυχία [53, 

54]. Ελεγχόμενη τροφοδοσία προκύπτει όταν η τάση ατμών του υλικού έλθει σε ισορροπία, 

υπό σχετικά μικρή ροή φέροντος αερίου. Όταν όμως το υλικό είναι στερεό, η ροή του 

αερίου άνω ή διαμέσου αυτού είναι ανεπιθύμητη, διότι η μείωση της ελεύθερης 

επιφανείας του υλικού κατά την εξάχνωση προκαλεί μεταβολές της μερικής πίεσής του, οι 

οποίες δεν ανιχνεύονται λόγω της παραπλήσιας τιμής ολικής πίεσης. Συχνά επίσης, το 

υλικό πρέπει να θερμανθεί σε υψηλές θερμοκρασίες (>100 
O
C) ώστε να παρέξει 

ικανοποιητική τάση ατμών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη διάσπασή του. Η 

διάσπαση είναι δυνατόν να λάβει χώρα, παρουσία ατόμων μετάλλου, και σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες λόγω κατάλυσης [55-57]. Τυπικά, το υλικό πρέπει να θερμανθεί στους 70 
O
C 

κατ’ ελάχιστο, οπότε η θερμοκρασιακά ωφέλιμη περιοχή καθίσταται προβληματικά μικρή. 

Μια διαφορετική μέθοδος είναι η διάλυση του στερεού σε κατάλληλο οργανικό 

διαλύτη (liquid delivery) και η ακαριαία εξάτμιση του (flash vaporization) μίγματος κατά την 

επαφή του με μια θερμή επιφάνεια [58, 59]. Το φέρον αέριο, του οποίου η ροή ελέγχεται 

από ροόμετρο μάζας αναμιγνύεται με τους ατμούς του πρόδρομου υλικού πολύ κοντά στην 

περιοχή της εξάτμισης (Σχ. 59 a). Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης σχετίζεται με την 

απόθεση μετάλλου στη ζώνη της εξάτμισης, η οποία διασπά καταλυτικά τη νέα 

τροφοδοσία [60].  

Παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου αποτελεί η εξάτμιση ατομοποιημένων 

σταγονιδίων (atomized droplets) του διαλύματος του προδρόμου υλικού, κατά την επαφή 

του με θερμό φέρον αέριο (Σχ. 59 b) [60]. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται οι ετερογενείς 

αντιδράσεις και επιτυγχάνονται υψηλότερες θερμοκρασίες εξάτμισης. Ο εξοπλισμός στην 

περίπτωση αυτή όμως είναι σχετικά δαπανηρός, ενώ παράλληλα, απαιτούνται 

θερμαινόμενες γραμμές μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί συμπύκνωση του υλικού. 

 Τα ατομοποιημένα σταγονίδια πολλές φορές εισάγονται κατευθείαν στο χώρο του 

αντιδραστήρα και η εξάτμισή τους λαμβάνει χώρα στο υπόστρωμα ή σε μια 

προθερμασμένη ζώνη λίγο πριν από αυτό. Η τεχνική αυτή απαντά με διάφορες ονομασίες 

(Spray pyrolysis, Aerosol-assisted CVD, Spray MOCVD) [61-64] και έχει χρησιμοποιηθεί στο 

παρελθόν στη βιομηχανία υάλου [65, 66]. Υμένια υψηλής ποιότητας είναι δυνατόν να 

παραχθούν από οργανομεταλλικές ενώσεις σε θερμοκρασιακό εύρος 300–500 
O
C και με 

ρυθμό ανάπτυξης 5 μm/min [67-69]. Τα σταγονίδια παράγονται μέσω RF γεννητριών 

έχοντας τυπική διάμετρο μικρότερη από 10 μm, οπότε σε υψηλές θερμοκρασίες 

εξασφαλίζεται ολοκληρωτική εξάτμιση του υλικού με τάση ατμών της τάξεως των 10 Torr, 

γεγονός που περιορίζει τη διάρκεια ζωής των σωματιδίων σε λιγότερο από 1 sec. Όταν 

όμως η μερική πίεση του αρχικού υλικού στην αέρια φάση καταστεί ίση με την τάση ατμών 

του, η εξάτμιση των σταγονιδίων διακόπτεται, με αποτέλεσμα να ευρίσκονται, στη 

θερμοκρασία της διεργασίας, σε ισορροπία με τους ατμούς τους (ατελής εξάτμιση) [70]. 

Συνεπώς, η μερική πίεση του υλικού εξακολουθεί να οριοθετείται από την τάση ατμών του. 

Επιπλέον, η μέθοδος αυτή απαιτεί εν γένει, πιέσεις πλησίον της ατμοσφαιρικής, με 

αποτέλεσμα να ευνοούνται ανεπιθύμητες αντιδράσεις στην αέρια φάση.  
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(a) 

                         
                                                                      (b) 

 

                          
 

Σχ. 59: Μεταφορά υγρού προδρόµου υλικού και εξάτµιση a) µέσω επαφής µε θερµή 

επιφάνεια και b) µέσω δηµιουργίας σωµατιδίων [60]. 

 

Στα παρακάτω αναλύεται διεξοδικά η επιλεχθείσα μέθοδος τροφοδοσίας, η οποία 

ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα διαφορετικών τεχνικών.   

 

3.3.2. Μέθοδος τροφοδοσίας. 

 

Για την τροφοδοσία των οργανομεταλλικών ενώσεων του κοβαλτίου επιλέχθηκε ένα 

καινοτόμο σύστημα [71], η αρχή λειτουργίας του οποίου βασίζεται στην ελεγχόμενη μίξη 

και εξάτμιση (CEM: Controlled Evaporation Mixing) του υλικού έξω από το χώρο του 

αντιδραστήρα και τη μεταφορά του σε αυτόν υπό μορφή αερολύματος (Σχ. 60). Αντί της 

τάσης ατμών του υλικού, ελέγχεται η τροφοδοσία του στη φυσική κατάστασή του σε Κ.Σ. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι η άμεση απόκριση, η 

επαναληψιμότητα, η χημική σταθερότητα, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η απεξάρτηση της 

τροφοδοσίας από την τάση ατμών του υλικού. Με κατάλληλη επιλογή των συνθηκών είναι 

δυνατή η δημιουργία αερολύματος από 0-100% σε υγρή φάση. Συνεπώς δεν είναι πάντα 

απαραίτητη η χρήση θερμαινόμενων γραμμών μεταφοράς προς το θάλαμο, ενώ 

παράλληλα, καθώς η μίξη και η εξάτμιση εξαρτώνται μόνο από τις φυσικοχημικές σταθερές 

του υλικού, η πίεση πριν και μετά τη διάταξη δεν υπεισέρχεται ως ξεχωριστή παράμετρος 

της διεργασίας. 

Οι ροές του υγρού και του φέροντος αερίου ελέγχονται από ψηφιακά ροόμετρα 

μάζας, είτε σε απόλυτες τιμές είτε ως ποσοστό της μέγιστης ροής. Ο εσωτερικός όγκος του 

θαλάμου μίξης είναι αρκετά περιορισμένος (Σχ. 61), ώστε η απόκριση του συστήματος (sec) 

να εξαρτάται πρακτικά από την απόκριση των ροομέτρων (Σχ. 62), αντίθετα με την 

περίπτωση συμβατικών συστημάτων (της τάξεως των min). Έτσι, η τροφοδοσία των 

αντιδρώντων επιτρέπει απόθεση με απότομες εναλλαγές στα όρια της διεπιφάνειας 

(abrupt interface change). Η μέγιστη θερμοκρασία ανάμιξης είναι 200 
O
C, ενώ τα εύρη 

τροφοδοσίας του υγρού και αερίου ροομέτρου είναι 0-100 g/min και 0-10 l/sec, 

καλιμπραρισμένων σε ισοπροπυλική αλκοόλη και Ar, αντίστοιχα. Το σύστημα ελέγχεται 
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από κεντρική μονάδα, συνδεδεμένης με Η/Υ, μέσω πρωτοκόλλου DDE (Dynamic Data 

Exchange).  

 

 
 

Σχ. 60: Σύστηµα υγρής τροφοδοσίας. 

 

Για  τη μετατροπή του σήματος εξόδου του ροομέτρου ενός ρευστού 2, με βάση 

ρευστό 1, απαιτείται συντελεστής (conversion factor), ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση:  

                                           CFv = (Cp,1 × ρn,1) ÷ (Cp,2 × ρn,2)                                                            (3.22) 

όπου Cp η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή πίεση (J/kg*K), και ρn η πυκνότητα (kg/m³) του 

ρευστού σε Κ.Σ. 

 

 

 
 

Σχ. 61: Τοµή συστήµατος µίξης-εξάτµισης. 
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Καθώς η ροή μάζας είναι ανάλογη της ποσότητας (ρn × Cp), ισχύει: 

 

                                                                        F2 = F1 ÷ CFv                                                              (3.23) 

όπου F1 η ένδειξη του ροομέτρου για το ρευστό 1 (l/min) και F2 η ένδειξη για το 

καλιμπραρισμένο ρευστό (l/min). Για παράδειγμα, η τιμή του συντελεστή μετατροπής για 

το Ar, με αναφορά τον αέρα, θεωρείται CFv,Ar = 1.4. Επομένως, για ζητούμενη ροή 10 l/min 

Ar, απαιτείται στο σήμα εξόδου του οργάνου ροή αέρα ίση με 7.14 l/min. Η απόκριση του 

συστήματος για διάφορα αέρια, με βάση τη ροή N2, δίδεται στο Σχ. 63. 

 

 
 

  
 

Σχ. 62: Απόκριση συστήµατος a) σε ισοπροπυλική αλκοόλη (100% = 100 g/h) και b) σε 

Ar (100% = 10 l/min). 

 

Καθώς η ποσότητα του πρόδρομου υλικού ανά μονάδα όγκου του αερίου μίξης 

καθορίζεται από το σύστημα παραγωγής του αερολύματος, συχνά αυτή είναι αρκετές 

τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί στην τάση ατμών του ίδιου 

υλικού στις συνήθεις θερμοκρασίες εξάτμισης. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερες μερικές πιέσεις 

και κατά συνέπεια σε υψηλότερους ρυθμούς απόθεσης, οπότε ο περιοριστικός παράγοντας 

δεν είναι πλέον η τροφοδοσία (feed rate-limited deposition), αλλά η διάχυση μάζας και η 

κινητική της αντίδρασης.  

Η επιλογή του κατάλληλου διαλύτη παραμένει κρίσιμης σημασίας. Λόγω 

θερμοφορητικών δυνάμεων πάντως, τα μη πτητικά στοιχεία μολύνσεως του διαλύτη 

απομακρύνονται επαρκώς από το υπόστρωμα. Η εξάτμιση του διαλύτη πρέπει να λάβει 

χώρα, τουλάχιστον μερικώς, πριν το αντιδρών φθάσει στο υπόστρωμα. Ανάλογα με το 

ποσοστό κορεσμού της υγρής φάσης στο αερόλυμα, είναι δυνατόν μέσω απλών εξισώσεων 

[70, 72] να υπολογιστεί ο χρόνος πλήρους εξάτμισης υγρών σταγονιδίων ή στερεών 

σωματιδίων στις συνθήκες του αντιδραστήρα. 

 

b 

a 



ΚΕΦ. 3: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

~ 99 ~ 

 

 
 

Σχ. 63: Γραµµική απόκριση συστήµατος για διάφορα αέρια µε βάση  

τη ροή Ν2 (100% = 10 l/min). 

 

Ο χρόνος ζωής για παράδειγμα, σταγονιδίων ύδατος διαμέτρου 0.1, 1, και 10 μm είναι 

αντίστοιχα, 5*10
-5

, 2*10
-3

 και 0.15 sec, ενώ στην περίπτωση αντίστοιχης διαμέτρου 

σταγονιδίων αιθανόλης σε θερμοκρασία δωματίου, ο χρόνος ζωής είναι 10
-5

, 3*10
-4

 και 

0.03 sec, αντίστοιχα [70]. Σε ένα συμβατικό σύστημα επομένως, μια σημαντική απαίτηση 

είναι οι ικανοποιητικές τάσεις ατμών αντιδρώντος και διαλύτη. Με τη συγκεκριμένη 

διάταξη όμως, είναι δυνατή η πλήρης εξάτμιση (0% σε υγρή φάση), είτε ελαττώνοντας την 

πίεση πριν την ανάμιξη, είτε αυξάνοντας τη θερμοκρασία. Εφ’ όσον ηθελημένα επιδιωχθεί 

το υλικό να εισαχθεί στον αντιδραστήρα με συγκεκριμένο ποσοστό υγρασίας, από την 

εξάρτηση της κατακόρυφης συνιστώσας της ταχύτητας από την τροφοδοσία στην είσοδο 

του αντιδραστήρα, μπορεί να ελεγχθεί η διάρκεια μεταφοράς των σταγονιδίων σε επίπεδα 

κοντά του μέσου χρόνου ζωής τους. Συνεπώς, είναι δυνατή η μετάβαση από το στάδιο 

(rate-limiting step), το οποίο ελέγχεται από την εξάτμιση του αντιδρώντος (precursor-

limited evaporation) σε αυτό που ελέγχεται από την εξάτμιση του διαλύτη (solvent-limited 

evaporation), και αντίστροφα. 

 

 
 

Σχ. 64: Σύστηµα ελεγχόµενης µίξης-εξάτµισης. 

 

 Για την τροφοδοσία του υγρού ροομέτρου, κατασκευάστηκε μια διάταξη από 

ανοξείδωτο χάλυβα όγκου 750 ml, η οποία φιλοξενούσε το μίγμα οργανικού 

διαλύτη/στερεού αντιδρώντος. Η τροφοδοσία κατέστη δυνατή μέσω υπερπίεσης αερίου 
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He, της τάξεως των 3 bar. To He επιλέχθηκε μεταξύ των υπολοίπων αδρανών αερίων, λόγω 

της αμελητέας διαλυτότητας που εμφανίζει στους υγρούς διαλύτες. 

 

 

 
 

Σχ. 65: ∆ιάταξη τροφοδοσίας. 

 

3.4.  Δίκτυο Μεταφοράς. 

 

 Το δίκτυο μεταφοράς από και προς τον αντιδραστήρα είναι εξ’ ολοκλήρου 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L. Οι γραμμές μεταφοράς έχουν διατομή 6 

mm
2
 και είναι ηλεκτρολειασμένες εσωτερικά για την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του 

αντιδραστήρα. Ως φέροντα αέρια επιλέχθηκαν τα He, Ar και το Η2 ως αναγωγικό μέσο, όλα 

καθαρότητας μεγαλύτερης του 99.99%. Μια επιπλέον γραμμή μεταφοράς Ar χρησίμευε ως 

πηγή δευτερεούσης εισαγωγής, είτε για τη νόθευση του υμενίου, είτε για τον καθαρισμό 

του θαλάμου (purging) πριν από αυτήν. Η πίεση εισαγωγής κυμαινόταν σε όλες τις 

περιπτώσεις μεταξύ 20 και 25 psi. Όταν το υδρογόνο λειτουργούσε ως οδηγός του αερίου 

μίγματος, η πίεση εισαγωγής του ρυθμιζόταν σε τιμές της τάξεως των 50 psi (§ 3.1.2.2). Για 

την αποφυγή του ενδεχομένου μολύνσεως από ξένα στοιχεία, παρεμβλήθηκαν ακριβώς 

μετά τις φιάλες των αερίων διαφραγματικά φίλτρα ενεργού άνθρακα. 

Η επιλογή του εκάστοτε αερίου πραγματοποιείτο μέσω on/off ηλεκτροβαλβίδων, 

συνδεδεμένων στην αντίστοιχη γραμμή μεταφοράς. Κατάλληλες λυχνίες παρείχαν μια 

οπτική ένδειξη της κατάστασης όλων των βαλβίδων του συστήματος. Η υλοποίηση του 

κυκλώματος αυτοματισμού πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ελεγκτή PLC (Σχ. 66), ώστε η 

επιτήρηση, ο έλεγχος και ο συντονισμός των επιμέρους βρόχων του κυκλώματος να 

πραγματοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα απόκρισης.  

Όταν οποιαδήποτε από τις βαλβίδες 1-4 ήταν κανονικά ανοικτή (normally open), οι 

υπόλοιπες τρεις ήταν κανονικά κλειστές (normally closed) (Σχ. 67). Σε εκείνο το σημείο, 

μόνο η βαλβίδα τροφοδοσίας (run) 5 μπορούσε να επιλεχθεί. Η βαλβίδα εκτόνωσης 8 είναι 

ανοικτή, εφ’ όσον είναι ανοικτή η 5. Αυτή παρακάμπτεται μέσω τρίοδης μηχανικής 

βαλβίδας, όταν το σύστημα λειτουργεί υπό κενό. Στην περίπτωση αυτή, η αναγκαία 

υποπίεση ρυθμίζεται μέσω μηχανικής βαλβίδας ανακούφισης, ενώ όταν το σύστημα 

ευρίσκεται σε κατάσταση είτε “Purge” είτε “Vent”, ο μηχανισμός υποπίεσης 
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παρακάμπτεται. Η ηλεκτροβαλβίδα 9 τοποθετήθηκε στη γραμμή του υδρογόνου, με 

αντίστροφη λειτουργία από τις πρώτες, και για λόγους ασφαλείας είναι κανονικά ανοικτή 

ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη αερίου φορτίου. Η βαλβίδα 7 διοχετεύει το μίγμα μετά 

την 5 στην έξοδο (vent), ενώ η 6 τροφοδοτεί τον αντιδραστήρα με αδρανές αέριο, 

ανεξάρτητα από την 5, αλλά με αντίστροφη λειτουργία από τη βαλβίδα 7. Οι γραμμές 

παράκαμψης (by-pass), εκτός του συστήματος τροφοδοσίας (§ 3.3), με σκοπό την πλύση 

του θαλάμου, την οδήγηση των αερίων ή την επιλογή υλικού νόθευσης, πραγματοποιείτο 

μέσω συνδυασμού δίοδων και τρίοδων μηχανικών βαλβίδων, ανεπίστροφων και 

αναλογικών ροομέτρων. Πέραν των συστημάτων αυτοματισμού, αναλογικά μανόμετρα, 

τοποθετημένα σε ξεχωριστό πάνελ, παρείχαν ανά πάσα στιγμή την ένδειξη του φορτίου σε 

οποιαδήποτε γραμμή μεταφοράς. Το ίδιο πάνελ φιλοξενούσε τα μετρητικά πίεσης των 

γραμμών μεταφοράς είτε εντός είτε εκτός του βασικού συστήματος τροφοδοσίας καθώς 

και μηχανικές βαλβίδες παράκαμψης και εκτόνωσης των κύριων γραμμών μεταφοράς (Σχ. 

68). 

Στην περίπτωση πτώσης τάσης του δικτύου ή μειωμένης πίεσης, η κεντρική γραμμή 

μεταφοράς τροφοδοτείτο με αδρανές αέριο. Μεταξύ των γραμμών εξαέρωσης και 

φέροντος αερίου τοποθετήθηκε εξισσοροπητής πίεσης (differential pressure controller), ο 

οποίος ρύθμιζε (σε εύρος 4.5-17.5 psi) το αέριο φορτίο στη γραμμή εξαέρωσης, για τη 

διατήρηση σταθερής πίεσης, κατά τη μετάβαση από αέριο σε αέριο. Έτσι, ο «νεκρός 

χώρος» (dead space) περιορίζεται σε ένα εύρος όγκου της τάξεως μόλις 10
-2

 cc και συνεπώς 

η τροφοδοσία του αρχικού μίγματος ακολουθεί ραγδαία μείωση μετά το πέρας της 

απόθεσης, ενώ παράλληλα υφίστανται αμελητέες πτώσεις πίεσης κατά τη διάρκεια της 

μετάβασης από γραμμή σε γραμμή (gas switching). 

 

                        

Σχ. 66: Προγραµµατιζόµενος ελεγκτής σήµατος και ενεργοποίηση. 

 Εφ’ όσον ο χρησιμοποιούμενος διαλύτης έχει υψηλό σημείο ζέσεως (π.χ. 150 
Ο
C), 

είναι αδύνατη η παραγωγή αερολύματος μικρού ποσοστού υγρής φάσεως με χρήση 

ευλόγων τιμών ροής του φέροντος αερίου. Η μείωση της πιέσεως επιτρέπει τη μείωση της 

ροής του φέροντος αερίου, αν και αυτό δεν είναι πάντα επιθυμητό, κυρίως λόγω των 

φαινομένων που σχετίζονται με τη μεταφορά θερμότητας. 
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Η απλούστερη λύση είναι η αύξηση της θερμοκρασίας της ανάμιξης. Καθώς έπρεπε να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο συμπύκνωσης του μίγματος κατά τη μεταφορά του στον 

αντιδραστήρα, τοποθετήθηκε, εξωτερικά της γραμμής μεταφοράς που συνδέει την έξοδο 

του μίκτη με τον αντιδραστήρα, μια θερμαντική αντίσταση δύο ζωνών, περιβαλλόμενη από 

υαλομβάβακα. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας πραγματοποιείτο μέσω μονάδας 

αντιεκρηκτικού τύπου, η οποία ελάμβανε σήμα από θερμοστοιχείο τοποθετημένο στην 

εισαγωγή του αντιδραστήρα και σε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε επαφή με 

θερμικά αγώγιμα στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ανάγνωση της θερμοκρασίας 

του αερολύματος. Στην πράξη, η θερμοκρασία ρυθμιζόταν ελαφρώς υψηλότερα (5-7 
Ο
C) 

από τη θερμοκρασία ανάμιξης, ώστε να περιοριστεί η επιτελούμενη συμπύκνωση του 

μίγματος, λόγω πτώσης πίεσης στα επιμέρους τμήματα, κατά τη μεταφορά του μέχρι τον 

αντιδραστήρα.    

 

                                        

Σχ. 68: Πίνακας ελέγχου. 

Τέλος, ένας τετρακάναλος ανιχνευτής τοξικών αερίων, ενσωματωμένος σε σύστημα 

συναγερμού με ηχητική και οπτική λειτουργία, συνδέθηκε με δύο αισθητήρες υδρογόνου 

εγκατεστημένων πλησίον του αντιδραστήρα και του χώρου του χειριστή, αντίστοιχα. Οι 

ενδείξεις της υφιστάμενης περιεκτικότητας του υδρογόνου στο περιβάλλον του 

συστήματος παρέχονταν ψηφιακά, σε δύο επίπεδα, με το δεύτερο να υποδηλώνει τα όρια 

ανάφλεξης του υδρογόνου στην ατμόσφαιρα (περίπου 3.5% κ.ο.). Ήδη από τα όρια του 

πρώτου επιπέδου, η βαλβίδα 9 διέκοπτε αυτόματα την τροφοδοσία του υδρογόνου. 

Παρακάτω, δίδεται μια γενική άποψη της αναπτυχθείσας διάταξης MOCVD. 
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3.5    Σύνοψη. 

 

Η μοντελοποίηση της διεργασίας CVD με όρους μόνο ρευστομηχανικής και 

μεταφοράς θερμότητας αδυνατεί να προβλέψει ικανοποιητικά τα πολύπλοκα φαινόμενα 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της απόθεσης. Στην κατεύθυνση αυτή, η αναλυτική 

περιγραφή της ροής, η οποία λαμβάνει υπ’ όψη τόσο τις φυσικές ιδιότητες των 

αντιδρώντων, όσο και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα συνιστά πολύτιμο 

εργαλείο. Σε κάθετες διευθετήσεις ιδιαίτερα, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν τα 

χαρακτηριστικά της ροής κατά την εισαγωγή των αντιδρώντων από ομόκεντρους 

δακτυλίους όσο το δυνατόν πληρέστερα, προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως ένα 

παραβολικό προφίλ ταχυτήτων. Η επιλογή των αερίων πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει 

υπ’ όψιν τη διάχυση του καθενός στα γειτονικά του, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

ανάπτυξης ασύμμετρη ροής και να ελαχιστοποιηθεί η διασπορά των αντιδρώντων προς της 

περιοχής του θερμού υποστρώματος. Η χρήση αερίων οδήγησης μεταξύ διανομέα και 

υποβάθρου σταθεροποιεί τη ροή και βελτιώνει καταλυτικά την ποιότητα της απόθεσης στα 

άκρα των υποστρωμάτων, εφ’ όσον η απόθεση διεξάγεται σε αντιδραστήρα 

ισοθερμοκρασιακών τοιχωμάτων. Παράλληλα, η φύση της απόθεσης οριοθετεί την επιλογή 

των υλικών κατασκευής του αντιδραστήρα και των επιμέρους διατάξεων. Επίσης, η 

αυτοματοποίηση της διεργασίας και ο ακριβής έλεγχος των παραμέτρων της επιτρέπουν 

ακαριαίες μεταβολές στη σύσταση του υμενίου και ελαχιστοποίηση των «νεκρών» 

περιοχών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ασφαλή διεξαγωγή της. Ο συνδυασμός τέλος, 

παραδοσιακών μεθόδων τροφοδοσίας με την τεχνολογία παραγωγής αερολύματος 

αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική, ειδικά στην περίπτωση μεταλλο-οργανικών 

ενώσεων μικρής πτητικότητας.      
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4
0
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Ανάπτυξη Λεπτών Υμενίων και Χαρακτηρισμός. 

Γενικά 

Τα λεπτά υμένια κοβαλτίου αναπτύχθηκαν σε σύστημα ΜΟCVD, η σχεδίαση και η 

κατασκευή του οποίου περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η πειραματική 

διαδικασία διεξήχθη, τόσο υπό ατμοσφαιρική πίεση, όσο και υπό συνθήκες χαμηλού 

κενού, είτε υπό ψυχρά, είτε υπό θερμά τοιχώματα. Ως πρόδρομες ύλες χρησιμοποιήθηκαν 

τα υλικά που μελετήθηκαν διεξοδικά στο κεφ. 2, δηλαδή οι δύο σειρές καρβονυλικών 

αλάτων, οι πεντανοδιόνες και τα σύμπλοκα εγκλεισμού των β-κυκλοδεξτρινών. Στις 

περιπτώσεις της ακετυλακετόνης κοβαλτίου και του καρβονυλικού κοβαλτίου, η 

τροφοδοσία στον αντιδραστήρα κατέστη δυνατή με τη μορφή αερολύματος. Το αζω-

τρικαρβονυλικό κοβάλτιο διοχετεύτηκε στο θάλαμο μέσω της συμβατικής υγρής 

τροφοδοσίας, ενώ το σύμπλοκο εγκλεισμού εξαχνώθηκε σε χαμηλή θερμοκρασία (115 
Ο
C) 

και οι ατμοί του μεταφέρθηκαν στο θάλαμο με τη βοήθεια φέροντος αερίου. Τέλος, ως 

αέριο οδήγησης χρησιμοποιήθηκε είτε Η2, είτε He. Το παρόν κεφάλαιο είναι δομημένο ως 

εξής: Καταρχήν, παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά των υποστρωμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν, εν συνεχεία σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

μελέτη κυρίως της σύστασης και της επιφανειακής μορφολογίας των δειγμάτων και τέλος, 

εξετάζονται συγκριτικά οι ιδιότητές τους, με έμφαση στη μαγνητική συμπεριφορά τους.    

 

4.1.  Υποστρώματα. 

 

Η απόθεση διεξήχθη σε υποστρώματα Si ή SiO2. Τα δεύτερα προέκυψαν με ξηρή 

θερμική οξείδωση (σε περιβάλλον καθαρού οξυγόνου και υπό θερμοκρασία 1000 
Ο
C), η 

οποία εγγυάται τα βέλτιστα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, σε πάχος της τάξεως των 200nm. Το 

πάχος της οξείδωσης μετρήθηκε σε 5 σημεία (Σχ. 70) των δισκίων (wafers), μέσω φάσματος 

ευρείας συμβολομετρίας (White Light Reflectance Spectroscopy) και τα αποτελέσματα για 

δύο από αυτά παρατίθενται στον Πιν. 4.2.    

 

Πιν. 4.1.: Χαρακτηριστικά δισκίων πυριτίου. 

 

Διάμετρος 100 nm 

Τύπος/Στοιχείο νόθευσης P/Boron 

Προσανατολισμός <100> 

Μέθοδος ανάπτυξης CZ 

Ειδική αντίσταση 1-10 ohmcm 

Πάχος 525 +/- 25 μm 

Ολική μεταβλητότητα πάχους (TTV) < 5 μm 

Εμπρός επιφάνεια Γυαλισμένη 

Πίσω επιφάνεια Ματ 

Flats 2 SEMI 
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Πριν τη χρήση τους, τα υποστρώματα Si υφίσταντο χημική διάβρωση σε αραιό 

διάλυμα ΗF 10 % v/v για 1 min, ώστε να απομακρυνθεί το φυσικό οξείδιο (native oxide) της 

επιφανείας SiOx, το οποίο έχει πάχος, συνήθως μεταξύ 1 και 3 nm. Εν συνεχεία, 

ακολουθούσε έκπλυση με δις-απεσταγμένο ύδωρ και εμβάπτιση για 5 min σε λουτρό 

Piranha (H2SO4/H2O2) αναλογίας 4:1 v/v και προθερμασμένο στους 70 
O
C, ώστε να 

ενισχυθεί η οξειδωτική ισχύς του. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνονταν οργανικές 

ακαθαρσίες. Ακολούθως, τα υποστρώματα εκπλένονταν διαδοχικά με μεθανόλη, ακετόνη 

και δις-απεσταγμένο ύδωρ. Τελικά ξηραίνονταν σε ατμόσφαιρα Ar. Η ίδια διαδικασία 

ακολουθείτο και στην περίπτωση των θερμικά οξειδωμένων δισκίων, εκτός από το πρώτο 

στάδιο της χημικής διάβρωσης σε HF.  

 

 

3 
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5 

 

 

Σχ. 70: Σηµεία µέτρησης πάχους, θερµικά οξειδωµένων δισκίων. 

 

 

Πιν. 4.2.: Μέτρηση πάχους SiO2 (σε nm). 

 

 

 

 

 

 

4.2. Υμένια Co από Co(acac)2. 

 

4.2.1. Προγενέστερη μελέτη. 

 

Eίναι γνωστό [1] ότι οι ακετυλακετόνες διασπώνται μερικώς στην αέρια φάση και 

συνεπώς η απόθεση μεταλλικού κοβαλτίου οφείλεται στην εκρόφηση των προϊόντων της 

τήξης, αφού αυτή προηγείται της θερμικής διασπάσεώς τους. Αν και το γεγονός αυτό 

ευνοεί την επαρκή κάλυψη ακμών του υποστρώματος, εν τούτοις εισάγει αναπόφευκτα 

προσμίξεις άνθρακα, καθώς συχνά η εκρόφησή του από το αναπτυχθέν στρώμα είναι 

ανεπαρκής. Στο παρελθόν, έχει αναφερθεί πολλάκις [1-6] η χρήση ακετυλακετονικού 

κοβαλτίου, για την ανάπτυξη όμως υμενίων οξειδίου του κοβαλτίου. Οι αναφορές 

απόθεσης μεταλλικού κοβαλτίου είναι σήμερα μάλλον περιορισμένες [7-9], ενώ 

προϋποθέτουν εξάχνωση του συμπλόκου σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες (> 150 
Ο
C). Με 

τον τρόπο αυτό, ο έλεγχος της μερικής πίεσης των ατμών του συμπλόκου καθίσταται 

προβληματικός. Μόλις πρόσφατα μελετήθηκε [10] ως εναλλακτική λύση η απόθεση 

κοβαλτίου υπό θερμικό ψεκασμό διαλύματος (Pulsed – Spray CVD), προκύπτον από τη 

διάλυση του συμπλόκου σε κατώτερες αλκοόλες, οι οποίες λειτουργούν ως μέσα αναγωγής 

Δισκίο Σημείο 1 Σημείο 2 Σημείο 3 Σημείο 4 Σημείο 5 

# 1 190.8 191.6 192.2 192.0 190.8 

# 2 191.0 191.2 192.5 192.1 190.5 
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του. Οι αλκοόλες πάντως ευνοούν την ανακρυστάλλωση του συμπλόκου, συνεπώς είναι 

απαραίτητη η συνεχής θέρμανση του αρχικού διαλύματος, ενώ ταυτόχρονα γεννώνται 

αμφιβολίες ως προς τη σταθεροποίηση της σφαίρας διαλυτοποίησης του συμπλόκου στην 

αέρια φάση. 

 

4.2.2. Ανάπτυξη λεπτών υμενίων Co.  

 

Η επιλογή τόσο του κατάλληλου διαλύτη, όσο και της ελάχιστης θερμοκρασίας 

απόθεσης υποδείχθηκαν αναγκαστικά από πειραματικές ενδείξεις, λόγω έλλειψης, 

σχετικών με την καινοτόμα μέθοδο τροφοδοσίας, αναφορών. Όσον αφορά την πρώτη 

παράμετρο, εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο οργανικός διαλύτης έπρεπε να πληροί τρεις 

βασικές προϋποθέσεις: α) να διαλύει επαρκώς το σύμπλοκο σε συνήθεις συνθήκες, ώστε 

να μην εκδηλώνεται ανακρυστάλλωση του τελευταίου στις γραμμές μεταφοράς, β) να 

εμφανίζει σχετικά υψηλό σημείο ζέσεως, ώστε να υφίσταται σε υγρή μορφή καθώς 

προσεγγίζει το υπόστρωμα και γ) να έχει μικρό ιξώδες, ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά 

του στο θάλαμο σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Με βάση τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν (Πιν. 4.3) θεωρήθηκε ως προτιμητέα λύση η χρήση διμεθυλο-

φορμαμίδης. 

 

Πιν. 4.3.: Φυσικές ιδιότητες συνήθων οργανικών διαλυτών. 

 

Οργανικός Διαλύτης Σημείο 

Ζέσεως (
O
C) 

Ιξώδες στους 

20 
O
C (mPa*s) 

Πυκνότητα 

(g/cm
3
) 

Μοριακός 

Τύπος 

Διχλωρομεθάνιο 40 0.45 1.32 CH2Cl2 

Χλωροφόρμιο 61.2 0.58 1.48 CHCl3 

Τετραχλωράνθρακας 76.7 0.97 1.59 CCl4 

Μεθανόλη 65.0 0.52 0.79 CH3OH 

Αιθανόλη 78.5 1.19 0.78 CH3CH2OH 

Προπανόλη 97.4 2.25 0.80 CH3(CH2)2OH 

Βουτανόλη 117.0 2.95 0.80 CH3(CH2)2CH2OH 

Τολουόλιο 110.6 0.59 0.86 C6H5CH3 

Διμεθυλοφορμαμίδη 153 0.80 0.95 C3H7NO 

Διμεθυλοσουλφοξείδιο 189 1.98 1.10 C2H6SO 

Αιθυλενογλυκόλη 197 19.90 1.10 HO(CH2)2OH 

 

 

Ο προσδιορισμός εν συνεχεία της θερμοκρασίας απόθεσης υπολογίστηκε μέσω ενός 

τεχνάσματος, προσεγγιστικά. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε μια υάλινη διάταξη με 

λειτουργία παρόμοια των φιαλών Schlenk, από το άνω άκρο της οποίας διοχετευόταν 

στάγδην το διάλυμα, ανά τακτά διαστήματα, σε θερμαινόμενο υπόστρωμα Si, 

τοποθετημένο στη βάση της, αφού προηγουμένως είχε αφαιρεθεί από το εσωτερικό της ο 

ατμοσφαιρικός αέρας, μέσω μιας κοινής αντλίας ύδατος (υποπίεση της τάξεως των 30 mm 

Hg). Η θερμοκρασία του υποστρώματος ρυθμιζόταν μέσω κοινής θερμαντικής πλάκας και 

ενός αισθητήρα (θερμοζεύγος) σε άμεση επαφή με το υπόστρωμα. Αν και εμπειρικού 

χαρακτήρα, η προσέγγιση αυτή ανέδειξε τα ωφέλιμα «παράθυρα θερμοκρασιών» του 
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συμπλόκου, καθώς εκτός των ορίων αυτών οι σχηματιζόμενοι πυρήνες κρυστάλλωσης 

εγκατέλειπαν τάχιστα την επιφάνεια του υποστρώματος.  

Τελικά, επιλέχθηκε θερμοκρασία υποστρώματος μεταξύ 290 και 340 
O
C και διάλυμα 

διμεθυλοφορμαμίδης περιεκτικότητας 0.15 Μ στο εν λόγω σύμπλοκο. Η θερμοκρασία της 

μίξης ορίστηκε στους 55 
O
C, υπό ροή Η2 1.2 l/min και ροή διαλύματος 15 g/h, 

υπολογισμένης με βάση το συντελεστή μετατροπής για την ισοπροπανόλη. Θεωρώντας ότι 

σε αραιά διαλύματα οι συνθήκες τροφοδοσίας του μίγματος ελέγχονται μόνο από τις 

ιδιότητες του διαλύτη, η σχετική υγρασία του αερολύματος καθορίστηκε σε 30%. Η επιλογή 

αυτή δικαιολογείται από την υπόθεση ότι μικρότερες τιμές (π.χ. < 10%) ευνοούν πρόωρη 

διάσπαση του συμπλόκου στην αέρια φάση, ενώ αντίθετα, μεγαλύτερες τιμές (π.χ. > 50%) 

μειώνουν το ρυθμό απόθεσης, λόγω εγκλωβισμού μορίων του διαλύτη στην επιφάνεια του 

υποστρώματος (ατελής εκρόφηση).   

 

 Liquid   

 C3H8O #2 ("Isopropanol")  

 Pressure: 1 bar (a)    

 Temperature: 20 °C    

 Flow: 20 g/h    
 

 

  Gas    

  H2 ("Hydrogen")
    

  Pressure: 1 bar (a)     

  Temperature: 20 °C     

  Flow: 1.233 ln/min     

  0.00 °C and 1013.25 hPa (a)   
 

 Process conditions   

 Pressure: 1 bar (a)     

 Temperature: 55 °C     
 

 

 

 Special conditions   

 Relative humidity: 30 %    
 

 

 

Σχ. 71: Ελεγχόµενη εξάτµιση και ανάµιξη. 

 

Παρακάτω, εμφανίζονται μικρογραφίες δειγμάτων (τάξεως πάχους των 150 nm) που 

παρήχθησαν στους 330 
Ο
C υπό ατμοσφαιρική πίεση, με διάρκεια εναπόθεσης τα 60 min, σε 

υπόστρωμα SiO2. Διαπιστώθηκε ομοιόμορφη απόθεση (Σχ. 72) ισοαξονικών κόκκων μέσου 

μεγέθους 150 nm (Σχ. 73). 

  

 

      
 

Σχ. 72: Επιφανειακή µορφολογία υµενίων Co σε υπόστρωµα SiO2. 
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Το πάχος του υμενίου υπολογίστηκε με δύο διαφορετικές τεχνικές. Καταρχήν με 

ζύγιση του υποστρώματος πριν και μετά την απόθεση, αφ’ ετέρου με μέτρηση του ύψους 

του σχηματιζόμενου βήματος που προέκυπτε κατά τη διάρκεια της απόθεσης στην 

επιφάνεια του υποστρώματος, όταν αυτή ήταν κατά το ήμισυ κεκαλυμμένη από δεύτερο 

υπόστρωμα Si (masking). Η τελευταία μέτρηση κατέστη δυνατή με σάρωση των δύο 

επιφανειών του υποστρώματος (επικαλυμμένης και μη) από προφιλόμετρο του τύπου 

Dektak II. 

 

  

      
 

Σχ. 73: Μέσο µέγεθος κόκκων υµενίων Co. 

 

Από τη μελέτη της σύστασης των υμενίων, μέσω στοιχειακής ανάλυσης (EDS), 

αποκαλύφθηκαν σημαντικά ποσοστά οξυγόνου (τα οποία ενδεχομένως οφείλονται σε 

κάποιο ποσοστό και στο είδος του υποστρώματος), όχι όμως και άνθρακα.  

 

Πιν. 4.4.: Στοιχειακή ανάλυση (Υπόστρωµα SiO2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 74: Φάσµα στοιχειακής ανάλυσης. 

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 59.67 64.26 

Co  26.25 15.32 

O 14.08 20.42 

Σύνολο 100 100 
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Η τρισδιάστατη απεικόνιση της τοπογραφίας του υμενίου μέσω μικροσκοπίας 

ατομικής δύναμης (AFM) αναδεικνύει την πυκνή δομή του, σύμφωνα και με τα 

αποτελέσματα του SEM. Η ανάλυση AFM όλων των δειγμάτων διεξήχθη στο Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών μέσω ψηφιακού μικροσκοπίου (Νanoscope III) με συλλογή δεδομένων ανά 256 

σημεία, στα 440 V και 8 Hz. 

 

 

    
 

Σχ. 75: Τρισδιάστατη απεικόνιση επιφανείας µέσω AFM.  

 

Μέσω ανάλυσης ιστογράμματος, βρέθηκε ότι η μέση επιφανειακή τραχύτητα (RMS) 

ήταν της τάξεως των 10 nm, με μέση τιμή ύψους τα 42 nm και μέση απόκλιση (mean 

deviation) της τάξεως των 8 nm.  

 

 

 
 

Σχ. 76: Ανάλυση ιστογράµµατος. 
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Υπό τις ίδιες πειραματικές συνθήκες, αλλά με διαφορετική διάρκεια απόθεσης (30 

min) αναπτύχθηκαν υμένια τάξεως πάχους 90 nm στη ματ (όπισθεν) επιφάνεια 

υποστρωμάτων Si, προκειμένου να διαπιστωθεί η θεωρητικά προβλεπόμενη, κάλυψη 

ακμών, ανώμαλων τοπογραφιών με τη χρήση της μεθόδου CVD. Μέσω ανάλυσης XRD, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη κοβαλτίου, τόσο της εξαγωγικής δομής μεγίστης πυκνότητας, όσο 

και της κυβικής εδροκεντρωμένης. Ανιχνεύθηκαν ακόμα οι ορυκτολογικές φάσεις CoO και 

CoSi2 (διάχυση πυριτίου από το υπόστρωμα).  
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Σχ. 77: Περίθλαση ακτίνων Χ λεπτού υµενίου Co. 

 

H επιφανειακή μορφολογία των υμενίων πριν και μετά την απόθεση μελετήθηκε 

μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης. Διαπιστώθηκε πράγματι η άριστη συμφωνία 

(conformal coverage) μεταξύ υποστρώματος και υμενίου (Σχ. 78), αν και παρατηρήθηκαν 

κατακρημνίσματα στην επιφάνεια του κοβαλτίου, τα οποία αποδόθηκαν σε ατελή 

εκρόφηση του αντιδρώντος.   

 

                                                                                                          
 

Σχ. 78: Συµφωνία υποστρώµατος και απόθεσης. 

 

Μέσω στοιχειακής ανάλυσης τέλος, το ποσοστό του κοβαλτίου εμφανίστηκε αισθητά 

μειωμένο, προφανώς λόγω μεγαλύτερης διείσδυσης της ακτίνας στο υπόστρωμα. Τα 
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σχετικώς αυξημένα ποσοστά οξυγόνου, υποδηλώνουν παράλληλα την ανάπτυξη οξειδίου 

του κοβαλτίου. 

 

Πιν. 4.5.: Στοιχειακή ανάλυση λεπτού υµενίου Co (Υπόστρωµα Si). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 79: Φάσµα στοιχειακής ανάλυσης. 

 

 

4.3. Υμένια Co από Co(NO)CO3. 

 

4.3.1. Προγενέστερη μελέτη. 

 

Η πρώτη αναφορά χρήσης του οργανομεταλλικού αυτού συμπλόκου σε διεργασίες 

CVD, οφείλεται στον W. Cheng [11], ο οποίος μελέτησε την επίδραση της νόθευσης με Co 

σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις του τύπου InGaAsP. Από τότε, έχουν δημοσιευτεί αρκετές 

εργασίες [12-16] σχετικές με την ανάπτυξη μεταλλικού Co από το εν λόγω σύμπλοκο, 

κυρίως λόγω της ευχερούς τροφοδοσίας του στον αντιδραστήρα, η οποία έγκειται στην 

υψηλή πτητικότητα (100 mmHg (13.3 kPa)) που αυτό εμφανίζει σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, λόγω αντικατάστασης μιας καρβονυλικής ομάδας από NO (κεφ. 2). 

Παράλληλα, απαντά σε υγρή μορφή σε συνήθεις συνθήκες, απλουστεύοντας κατά 

συνέπεια το σύστημα τροφοδοσίας. Στον αντίποδα, βασικά μειονεκτήματά του αποτελούν 

το υπερβολικό κόστος, λόγω της εξαιρετικά πολύπλοκης διαδικασίας σύνθεσής του και η 

υψηλή τοξικότητά του.   

 

4.3.2. Ανάπτυξη λεπτών υμενίων Co. 

 

Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν υπό ελαττωμένη πίεση (0.5 mbar), εντός του 

θερμοκρασιακού εύρους 350 – 440 
Ο
C, σε υποστρώματα τόσο Si όσο και SiO2. Σε 

θερμοκρασίες μικρότερες των 350 
Ο
C έχει διαπιστωθεί [12] η ύπαρξη της φάσεως CoO. 

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 90.13 88.66 

Co  4.57 2.38 

Ο 5.30 8.94 

Σύνολο 100 100 
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Εφαρμόστηκε ψύξη των τοιχωμάτων μέσω ύδατος, ενώ για την τροφοδοσία του υλικού 

χρησιμοποιήθηκε η συμβατική υγρή τεχνική. Καθ’ όλη τη διάρκεια της απόθεσης, η 

θερμοκρασία του πρόδρομου υλικού διατηρήθηκε στους -2 
Ο
C μέσω πλήρωσης (750 ml) 

δοχείου Dewar με διάλυμα ύδατος/αιθυλενογλυκόλης 50/50 κ.ο., το οποίο περιέβαλλε το 

δοχείο (bubbler) που φιλοξενούσε το υλικό. Για την τροφοδοσία της πρόδρομης ύλης 

χρησιμοποιήθηκε ροή H2 1l/min, καθώς μεγαλύτερες παροχές έχει αποδειχτεί [12] ότι 

οδηγούν σε κορεσμό των ενεργών κέντρων της επιφανείας του υποστρώματος με 

υδρογόνο, που συνεπάγεται μείωση της ικανότητας προσρόφησης του υλικού και κατά 

συνέπεια, μείωση του ρυθμού αντίδρασης. O χρόνος απόθεσης ορίστηκε σε 35 min 

(υπόστρωμα Si) και 20 min (υπόστρωμα SiO2). Όπως αποκαλύφθηκε από τη μελέτη της 

μορφολογίας των υμενίων Co, τα καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν σε θερμοκρασίες 

370 και 420 
O
C, αντίστοιχα. Ως αέριο οδήγησης τέλος, χρησιμοποιήθηκε Ηe με ροή 3l/min, 

σύμφωνα με την εξ. (3.13). 

 

             
 

  Σχ. 80: Επιφανειακή µορφολογία υµενίων Co σε υπόστρωµα Si (α: διεπιφάνεια). 

 

Πιν. 4.6.: Στοιχειακή ανάλυση λεπτού υµενίου Co (Υπόστρωµα Si). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 81: Φάσµα στοιχειακής ανάλυσης. 

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 86.42 89.33 

Co  13.58 10.67 

Σύνολο 100 100 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόθεση μεταλλικού κοβαλτίου δεν προϋποθέτει 

αναγκαστικά την ύπαρξη αναγωγικής ατμόσφαιρας, καθώς το μέταλλο υφίσταται σε 

μηδενική οξειδωτική στάθμη. Η χρήση του υδρογόνου παρ’ όλα αυτά ενισχύει σημαντικό 

το μηχανισμό απομάκρυνσης των παραπροϊόντων της αντίδρασης (πυρόλυσης) 

καρβονυλικών αλάτων [17], γεγονός που επιδρά θετικά στην απόθεση καθαρού κοβαλτίου 

(Πιν. 4.6). Ομοίως με πριν, το πάχος των υμενίων υπολογίστηκε σε 85 και 60 nm, 

αντίστοιχα. 

Μέσω στοιχειακής ανάλυσης σε ευμεγέθεις κρυστάλλους του υμενίου (spot analysis), 

διαπιστώθηκε αυξημένη περιεκτικότητα σε πυρίτιο και μικρά ποσοστά οξυγόνου. Το 

γεγονός αυτό ίσως οφείλεται σε διάχυση του πυριτίου από το υπόστρωμα, το οποίο οδηγεί 

στην ανάπτυξης της γνωστής [12] φάσεως CoSi2. Η φάση αυτή, η ανάπτυξη της οποίας 

φαίνεται να ενισχύεται με την αύξηση του ρυθμού απόθεσης πιθανότατα συνυπάρχει με 

CoO, οδηγώντας έτσι στην επιλεκτική διόγκωση ορισμένων κρυστάλλων. 

 

Πιν. 4.7.: Σηµειακή ανάλυση λεπτού υµενίου Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει εν μέρει και την τοπογραφία του υμενίου σε διακριτές 

περιοχές του (Σχ. 82), αν και αυτή χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ομοιομορφία στη 

μεγαλύτερη επιφάνειά του.  

 

 

      
 

Σχ. 82: Τρισδιάστατη απεικόνιση επιφανείας µέσω AFM.  

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 77.43 72.15 

Co  10.34 7.06 

O 12.23 20.79 

Σύνολο 100 100 
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Η μελέτη της επιφανειακής τραχύτητας (Σχ. 83) απέδειξε ότι η μέση τιμή αυτής (RMS) ήταν 

της τάξεως των 4 nm, με μέση τιμή ύψους τα 17 nm και μέση απόκλιση (mean deviation) 

της τάξεως των 3 nm.  

 

 
 

Σχ. 83: Ανάλυση ιστογράµµατος. 

 

Στα πιο λεπτά υμένια, τα οποία αποτέθηκαν σε υπόστρωμα SiO2, ανιχνεύθηκαν μόνο 

οι φάσεις Co και Si. Η κορυφή που αντιστοιχεί στην κυβική δομή του κοβαλτίου 

εμφανίστηκε ενισχυμένη εις βάρος των κορυφών που αντιστοιχούν στην εξαγωνική δομή.  
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Σχ. 84: Περίθλαση ακτίνων Χ λεπτού υµενίου Co. 
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Στα ίδια υμένια, η επιφανειακή τραχύτητα εμφανίστηκε ελαφρώς αυξημένη, γεγονός 

που αποδόθηκε σε ένα μηχανισμό συσσωμάτωσης των μικρότερων κρυστάλλων, σε άλλους 

μεγαλύτερου μεγέθους. Το τοπογραφικό ανάγλυφο του υμενίου πάντως εξακολουθεί να 

είναι αρκετά ομοιόμορφο. 

 

     
 

Σχ. 85: Τρισδιάστατη απεικόνιση επιφανείας µέσω AFM.  

 

Η επιφανειακή μορφολογία των ιδίων υμενίων εξετάστηκε με ηλεκτρονική 

μικροσκοπία σάρωσης, αφού προηγουμένως τα δείγματα είχαν υποβληθεί σε επιχρύσωση 

για την αποκάλυψη των ορίων των κόκκων τους. Η ανάλυση μέσω EDS ανίχνευσε 

σημαντικά μειωμένη περιεκτικότητα σε πυρίτιο και το γεγονός αυτό σχετίστηκε με την 

ελαχιστοποίηση της διάχυσης του πυριτίου, λόγω του ενδιάμεσου θερμικά οξειδωμένου 

στρώματος, το οποίο φαίνεται να λειτούργησε ως φράγμα διάχυσης (diffusion barrier). 

 

      
 

Σχ. 86: Μέσο µέγεθος κόκκων υµενίων Co. 

 

Πιν. 4.8.: Στοιχειακή ανάλυση λεπτού υµενίου Co (Υπόστρωµα SiO2). 

 

 

 

 

 

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 69.39 63.16 

Co  10.38 4.50 

O 20.23 32.33 

Σύνολο 100 100 
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4.4. Υμένια Co από Co2(CO)8. 

 

4.4.1. Προγενέστερη μελέτη. 

 

 Το σύμπλοκο αυτό έχει μελετηθεί αρκετά στο παρελθόν [18-23] λόγω της σχετικά 

υψηλής πτητικότητας που αυτό εμφανίζει σε χαμηλές θερμοκρασίες (< 40 
Ο
C). Καθώς 

απαντά σε στερεά μορφή σε συνήθεις συνθήκες, η τροφοδοσία των ατμών του 

πραγματοποιείται μέσω εξάχνωσης. Η μερική πίεση αυτών όμως, οριοθετείται από την 

παροχή του φέροντος αερίου και συνεπώς ο έλεγχος της απόθεσης καθίσταται δυσχερής. 

Επίσης, πέραν της τοξικότητάς του, συχνά αυτο-καταλύεται στην αέρια φάση οδηγώντας σε 

διμερείς ενώσεις που διασπώνται δύσκολα και συχνά κατακρημνίζονται στα τοιχώματα του 

θαλάμου ως μικρο-σωματίδια [19]. Αυτή είναι και η βασική αιτία ανάπτυξης νησίδων κατά 

την απόθεση [18-19]. Τέλος, η τάχιστη αποσύνθεσή του κατά την έκθεσή του σε 

ατμοσφαιρικές συνθήκες περιπλέκει τη διαδικασία μεταφοράς του στον αντιδραστήρα και 

επιβάλλει ουσιαστικά τη χρήση διατάξεων κενού. Για τους λόγους αυτούς, τελευταία τείνει 

να αντικατασταθεί πλήρως από παράγωγά του, όπως το αζω-τρικαρβονυλικό κοβάλτιο. 

 

4.4.2. Ανάπτυξη λεπτών υμενίων Co. 

 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι πλέον δυσμενείς συνθήκες, η απόθεση έλαβε χώρα 

μόνο σε υπόστρωμα Si, με ψυχρά τα τοιχώματα του αντιδραστήρα, θερμοκρασία 

υποστρώματος 110-170 
Ο
C και πίεση 1 mbar. Το καρβονυλικό κοβάλτιο διαλύθηκε σε 

διχλωρομεθάνιο (0.1 Μ) και η θερμοκρασία της μίξης ορίστηκε στους 27 
O
C, υπό ροή Η2 

0.05 l/min και ροή διαλύματος 7 g/h, υπολογισμένης με βάση το συντελεστή μετατροπής 

για την ισοπροπανόλη. Οι παραπάνω συνθήκες επιλέχθηκαν σε τρόπο, ώστε η σχετική 

υγρασία του αερολύματος να είναι της τάξεως του 70%, με σκοπό η εξάχνωση του διαλύτη 

και κατά συνέπεια η αντίδραση να λάβει χώρα όσο το δυνατόν πλησιέστερα της περιοχής 

του υποστρώματος. Ως αέριο οδήγησης χρησιμοποιήθηκε και πάλι He με ροή 0.2 l/min.  
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Σχ. 87: Περίθλαση ακτίνων Χ λεπτού υµενίου Co. 



ΚΕΦ. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ  

 

~ 122 ~ 

 

Το πάχος των υμενίων (140 
Ο
C) υπολογίστηκε σε 30 nm. Το μικρό πάχος των υμενίων 

δεν επέτρεψε την ανίχνευση των ορυκτολογικών φάσεων, μέσω XRD, λόγω του σημαντικού 

βάθους διείσδυσης της ακτίνας. Μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης σε 

επιχρυσωμένα δείγματα διαπιστώθηκε άριστη επιφανειακή μορφολογία, με ομοιόμορφο 

μέγεθος κόκκων, της τάξεως των 40 nm. Στα όρια της διακριτικής ικανότητας του οργάνου 

τέλος, δεν ανιχνεύθηκαν ίχνη άνθρακα, οξυγόνου ή άλλων προσμίξεων. 

 

                                                         
 

Σχ. 88: Επιφανειακή µορφολογία λεπτών υµενίων Co σε υπόστρωµα Si. 

 

Πιν. 4.9.: Στοιχειακή ανάλυση λεπτού υµενίου Co (Υπόστρωµα Si). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 89: Φάσµα στοιχειακής ανάλυσης. 

 

Η μελέτη της τοπογραφίας των δειγμάτων ανέδειξε τα πλέον επίπεδα υμένια που 

αναπτύχθηκαν με τις διάφορες τεχνικές και πρόδρομα υλικά. Μέσω ανάλυσης 

ιστογράμματος (Σχ. 91), αποδείχτηκε ότι η μέση τιμή της επιφανειακής τραχύτητας (RMS) 

ήταν της τάξεως των 2.5 nm (!), με μέση τιμή ύψους τα 12.5 nm και μέση απόκλιση (mean 

deviation) της τάξεως μόλις των 1.5 nm. Τα αποτελέσματα αυτά, αφ’ ενός επιβεβαίωσαν 

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 98.52 98.97 

Co  1.48 1.03 

Σύνολο 100 100 
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έμμεσα τη σωστή σχεδίαση της διάταξης (υπό βαθύτερο κενό, η ομοιομορφία βελτιώνεται 

θεωρητικά περαιτέρω) και αφ’ ετέρου ανέδειξαν τη σημασία του τρόπου τροφοδοσίας του 

πρόδρομου υλικού στον αντιδραστήρα.  

 

 

 
 

Σχ. 90: Τρισδιάστατη απεικόνιση επιφανείας µέσω AFM.  

 

Η διάρκεια της εναπόθεσης τέλος ήταν 30 min, γεγονός που δεικνύει ένα σημαντικά 

μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης (της τάξεως του 1nm/min). Ο ρυθμός αυτός είναι δυνατόν να 

μειωθεί περαιτέρω, καθώς από θερμοδυναμικής απόψεως η αντίδραση ευνοείται και σε 

μικρότερες θερμοκρασίες [20, 21, 23]. Επομένως, είναι δυνατή η απόθεση μεταλλικού 

κοβαλτίου σε πάχη μερικών nm. 

 

 
 

      Σχ. 91: Ανάλυση ιστογράµµατος. 
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4.5. Σύμπλοκα εγκλεισμού. 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύχθηκε στο κεφ. 2, το οποίο περιγράφει τη 

θερμική συμπεριφορά του συμπλόκου εγκλεισμού της β-κυκλοδεξτρίνης με ιωδιούχο 

κοβάλτιο, η διάσπαση του γλυκοζιτικού δακτυλίου και ο συνακόλουθος σχηματισμός 

πτητικών παραπροϊόντων προϋποθέτουν οξειδωτική ατμόσφαιρα. Κατά συνέπεια, η χρήση 

του εν λόγω συμπλόκου ως προδρόμου ύλης αναμένετο να οδηγήσει σε απόθεση οξειδίου 

του κοβαλτίου (το οποίο, επίσης εμφανίζει ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες) και όχι 

μεταλλικού κοβαλτίου. Η απόθεση του τελευταίου είναι ενδεχομένως εφικτή υπό 

αναγωγική ατμόσφαιρα, αλλά δε μελετήθηκε περαιτέρω, λόγω της αναμενόμενης συν-

απόθεσης άνθρακα σε μεγάλες περιεκτικότητες, οι οποίες εν γένει εκφυλίζουν τη 

μαγνητική συμπεριφορά.   

 Η απόθεση κατέστη δυνατή με εξάχνωση του συμπλόκου στους 115 
Ο
C, και 

θερμοκρασία απόθεσης τους 380 
O
C, με ψυχρά τα τοιχώματα του αντιδραστήρα και 

σταθερή ροή O2, ίση με 50 ml/min, υπό ατμοσφαιρική πίεση. Η διάρκεια εναπόθεσης 

ορίστηκε αρχικά σε 240 min (λόγω της μικρής αναλογίας Co
++

 σε σχέση με το Μ.Β. της 

μητρικής δεξτρίνης), ενώ χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα Si. 

 Το πάχος του αναπτυχθέντος υμενίου τελικά αποδείχτηκε ότι είναι της τάξεως των 

250 nm. Αυτό επιβεβαίωσε το αρχικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο, η αρχικά μικρή 

περιεκτικότητα του συμπλόκου σε Co φαίνεται να αντισταθμίζεται από τη σημαντική 

απώλεια βάρους που καταγράφεται μέχρι τους 350 
O
C περίπου, λόγω διάσπασης του 

εξωτερικού δακτυλίου, και ενώ το κοβάλτιο εξακολουθεί να παραμένει ασθενώς 

δεσμευμένο στην εσωτερική κοιλότητα της δεξτρίνης.  

 

        
 

Σχ. 92: Επιφανειακή µορφολογία λεπτών υµενίων Co3Ο4 σε υπόστρωµα Si. 

 

Πιν. 4.10.: Στοιχειακή ανάλυση λεπτού υµενίου Co3Ο4. 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 29.76 31.50 

Co  23.84 11.35 

O 37.54 47.75 

C 8.86 9.40 

Σύνολο 100 100 
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Σχ. 93: Φάσµα στοιχειακής ανάλυσης. 

 

Η επιφανειακή μορφολογία του υμενίου εμφάνισε σημαντική ανομοιομορφία, με το πλέον 

σημαντικό ελάττωμα να εντοπίζεται στις περιοχές, σχεδόν σφαιρικής γεωμετρίας, στις 

οποίες δεν έλαβε χώρα απόθεση του υλικού (pinholes).  

 

                                                                                          Πιν. 4.11.: Σηµειακή ανάλυση σε οπή. 

 

 

  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε κάποιες περιοχές επίσης, φάνηκε να έχουν κατακρημνιστεί αυτούσια μόρια 

συμπλόκου. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στην ατελή διάρρηξη της πολυιωδικής αλυσίδας 

και τη σταθεροποίηση των διμερών, πιθανότατα λόγω της σχετικά μικρής θερμοκρασίας 

του υποστρώματος, οπότε και θεωρήθηκε ότι η αντίδραση ελέγχεται από την κινητική της 

στην επιφάνεια.  

 

                      Πιν. 4.12.: Σηµειακή ανάλυση σε κατακρήµνισµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 45.89 32.50 

Co  2.61 3.93 

O 35.92 41.01 

C 15.58 22.56 

Σύνολο 100 100 

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 11.66 10.22 

Co  9.61 3.12 

O 42.11 48.91 

C 35.36 37.48 

I 1.26 0.27 

Σύνολο 100 100 
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 Η τοπογραφία των δειγμάτων αυτών αποκάλυψε αυξημένες τιμές μέσης 

επιφανειακής τραχύτητας, η οποία πιθανότατα να οφείλεται και σε συσσωμάτωση των 

αρχικών ευμεγέθων κόκκων σε νέους  μεγαλύτερους με μέση διάμετρο, περίπου 250 nm.  

 

 
 

Σχ. 94: Τρισδιάστατη απεικόνιση επιφανείας µέσω AFM.  

 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, η θερμοκρασία απόθεσης αυξήθηκε στους 

430 
O
C, ενώ η διάρκειά της μειώθηκε σε 90 min. Η θερμοκρασία εξάχνωσης και η ροή του 

φέροντος αερίου παρέμειναν σταθερές, ενώ η τιμή της απόλυτης πίεσης μειώθηκε 

ελαφρώς μόνο (100 mbar), ελλείψει στοιχείων σχετικών με την επίδραση βαθύτερου κενού 

στη θερμική συμπεριφορά του συμπλόκου. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε Ar με ροή 200 

ml/min ως αέριο οδήγησης, ενώ παράλληλα τα τοιχώματα του θαλάμου θερμάνθηκαν σε 

τιμή θερμοκρασίας αντίστοιχη του υποστρώματος, ώστε να εξασφαλιστεί ταχύτερη 

διάσπαση του εξωτερικού δακτυλίου του συμπλόκου. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα 

SiO2, ώστε να εξαλειφθεί η διάχυση του πυριτίου. Το πάχος των δειγμάτων υπολογίσθηκε 

σε 110 nm, περίπου.  
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Σχ. 95: Περίθλαση ακτίνων Χ λεπτού υµενίου Co3Ο4. 
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Η ανάλυση XRD (Σχ. 95) επιβεβαίωσε την ανάπτυξη πολυκρυσταλλικού 

επιτεταρτοξειδίου του κοβαλτίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει το γεγονός ότι δεν 

ανιχνεύθηκε φάση δισθενούς οξειδίου του κοβαλτίου. Αυτό πιθανότατα σχετίζεται με τη 

δημιουργία ισχυρού οξειδωτικού περιβάλλοντος προκειμένου να διασπαστεί 

ολοκληρωτικά ο γλυκοζιτικός δακτύλιος, χωρίς δηλαδή τη δημιουργία ενδιάμεσων 

ενώσεων. Οι συνθήκες αυτές φαίνεται να οδηγούν σε μερική αύξηση της οξειδωτικής 

στάθμης του κοβαλτίου. Παρά τη χρήση υποστρώματος SiO2, ανιχνεύθηκαν προσμίξεις 

μικτών ενώσεων πυριτιούχου κοβαλτίου, η ύπαρξη των οποίων αποδόθηκε στην υψηλή 

θερμοκρασία απόθεσης. H παρουσία του Co2Si ίσως συνδέεται με αντιδράσεις στη στερεά 

κατάσταση, μεταξύ της γνωστής φάσεως CoSi2 και του ήδη αναπτυχθέντος Cο3Ο4, οι οποίες 

οδηγούν σε ενδιάμεσες ενώσεις.   

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης εμφανίζονται παρακάτω. 

Η επιφανειακή μορφολογία των δειγμάτων εμφάνισε σημαντικό βαθμό ομοιομορφίας. Η 

ανάλυση EDS αποκάλυψε ενσωμάτωση άνθρακα, αν και σημαντικά μειωμένη υπό τις νέες 

πειραματικές συνθήκες. Η παρουσία άνθρακα, έστω και σε μειωμένα ποσοστά, περιορίζει 

τις πιθανές εφαρμογές των υμενίων. Έχει αναφερθεί [24] ότι η παρουσία C σε λεπτά υμένια 

συνδέεται με την αναχαίτιση της ανάπτυξης των κρυστάλλων, φαινόμενο που δεν 

παρατηρήθηκε στα αναπτυχθέντα υμένια, στα οποία διακρίνονται καλοσχηματισμένοι 

κόκκοι της τάξεως των 150 nm. 

 

  

     
 

Σχ. 96: Επιφανειακή µορφολογία λεπτών υµενίων Co3Ο4 σε υπόστρωµα SiΟ2. 

 

 

Πιν. 4.13.: Στοιχειακή ανάλυση λεπτού υµενίου Co3Ο4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχείο % w/w % at. 

Si 34.23 28.16 

Co  9.47 5.27 

O 51.34 63.54 

C 4.96 3.03 

Σύνολο 100 100 
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Σχ. 97: Φάσµα στοιχειακής ανάλυσης. 

 

Παρ’ όλα αυτά, η ομοιομορφία των δειγμάτων, υπό τις νέες πειραματικές συνθήκες, 

βελτιώθηκε σημαντικά, όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη της τοπογραφίας τους.  

 

 

 
 

Σχ. 98: Τρισδιάστατη απεικόνιση επιφανείας µέσω AFM.  

 

Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώθηκε από την ανάλυση ιστογράμματος. 

Αποδείχτηκε ότι η μέση τιμή της επιφανειακής τραχύτητας (RMS) ήταν της τάξεως των 5.5 

nm, με μέση τιμή ύψους τα 17.5 nm και μέση απόκλιση (mean deviation) της τάξεως των 

4.5 nm. 

Το πλέον όμως σημαντικό συμπέρασμα από τη μελέτη των υμενίων αυτών είναι 

ασφαλώς η απόδειξη ότι είναι δυνατή η απόθεση, έστω και οξειδίων των μετάλλων, από 

μια καινοτόμο κατηγορία πρόδρομων υλικών, των συμπλόκων εγκλεισμού των 

κυκλοδεξτρινών με ιωδιούχα μέταλλα. Ο ρυθμός απόθεσης είναι μεν μικρός, παράλληλα 

όμως, είναι εφικτή η απόθεση υπέρλεπτων υμενίων, της τάξεως ακόμα και A, με κατάλληλη 

ρύθμιση των συνθηκών απόθεσης. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται περαιτέρω 

έρευνα, αφ’ ενός της πιθανής χρήσης και των υπολοίπων τύπων συμπλόκων εγκλεισμού 

(κυρίως της α-κυκλοδεξτρίνης) σε MOCVD διεργασίες και αφ’ ετέρου, της θερμικής 

συμπεριφοράς τους.  
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Σχ. 99: Ανάλυση ιστογράµµατος. 

 

4.6.  Μετρήσεις ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. 

 

Η αντίσταση φύλλου μετρήθηκε με τη μέθοδο των 4 επαφών. Εν συνεχεία, με βάση 

το πάχος του υμενίου υπολογίστηκε η ειδική ηλεκτρική αντίσταση. Τα αποτελέσματα για 

όλες τις περιπτώσεις προδρόμων υλικών, συναρτήσει της θερμοκρασίας απόθεσης και του 

πάχους του υμενίου, συνοψίζονται στα παρακάτω διαγράμματα. Ο χαρακτήρας τους 

πάντως είναι μάλλον ποιοτικός, καθώς έχει αγνοηθεί η επίδραση του υποστρώματος η 

οποία, ειδικά στην περίπτωση του Si, επηρεάζει τη σύσταση και τη μορφολογία του 

υμενίου.  

 

 
 

Σχ. 100: Ειδική αντίσταση λεπτών υµενίων Co ως προς τη θερµοκρασία εναπόθεσης και 

το πάχος του υµενίου, από διαφορετικά πρόδροµα υλικά.  

CAcac: Cobalt Acetylacetonate, CNC: Cobalt Nitrosyl Tricarbonyl, CC: Cobalt Carbonyl. 
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Στην περίπτωση των υμενίων Co, οι μικρότερες τιμές ειδικής αντίστασης 

καταγράφηκαν για αυτά που προέρχονταν από αζωτρικαρβονυλικό κοβάλτιο (της τάξεως 

των 50 μΩcm). Είναι φανερή η διαφορά από την τιμή του bulk κοβαλτίου (5.7-9.0 μΩcm), 

γεγονός που αποδεικνύει τη δραματική επίδραση των διδιάστατων φαινομένων στην 

αγωγιμότητα των υμενίων. Η σημαντική μείωση της αντίστασης στο εύρος 400 – 450 
O
C, 

πιθανότατα οφείλεται στην ελαχιστοποίηση της φάσεως CoO (και των υπολοίπων 

προσμίξεων), ίσως όμως και στο μετασχηματισμό της hcp δομής στην fcc, ο οποίος 

λαμβάνει χώρα στους 420 
O
C, περίπου [25]. Η μη γραμμική εξάρτηση της αντίστασης από 

το πάχος ίσως σχετίζεται με τη φύση του υποστρώματος και την περιοριστική η μη 

επίδραση που ασκεί στη διάχυση του πυριτίου.  

Για τα υμένια που προέρχονταν από την ακετυλακετόνη καταγράφηκαν υψηλές τιμές 

ειδικής αντίστασης, παρά το αυξημένο πάχος τους. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο 

συγκερασμό δύο παραγόντων με αντίθετη επίδραση, δηλαδή της αύξησης του μεγέθους 

των κόκκων, λόγω συσσωμάτωσης κατά την παρατεταμένη διάρκεια της εναπόθεσης 

(μείωση ηλεκτρικής αντίστασης) και της παρουσίας προσμίξεων (άμορφος C) και 

ημιαγώγιμων ή διηλεκτρικών φάσεων, π.χ. CoSi2, Co2Si, και CoO, οι οποίες εν γένει 

συνεπάγονται την αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης. Η εξάρτηση πάντως της ειδικής 

αντίστασης από το πάχος εμφανίζεται σχεδόν γραμμική, γεγονός που υποδηλώνει σταθερή 

ποσόστωση προσμίξεων. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάπτυξη νανοκρυσταλλικής δομής ευνοεί την αύξηση 

της αντίστασης, λόγω αύξησης των ορίων των κόκκων. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο 

ξεκάθαρο στην περίπτωση των υμενίων που προέρχονται από καρβονυλικό κοβάλτιο. Αν 

και ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο μικρότερος μεταξύ των προδρόμων υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν, η ειδική αντίσταση εμφανίστηκε σημαντικά αυξημένη (της τάξεως των 

500 μΩcm). Η αναστροφή των τιμών αντίστασης σε σχέση με το πάχος του υμενίου έχει 

διττή φύση. Σε θερμοκρασίες κάτω των 140 
O
C ο ρυθμός απόθεσης είναι εξαιρετικά μικρός, 

λόγω κινητικών παραγόντων, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υπέρλεπτων δομών σημαντικής 

ηλεκτρικής αντίστασης. Σε θερμοκρασίες άνω των 140 
O
C, ο μικρός ρυθμός απόθεσης 

πιθανότατα οφείλεται σε πρόωρη αντίδραση του προδρόμου υλικού στην αέρια φάση, 

γεγονός που μειώνει τον αριθμό των διαθέσιμων πυρήνων κρυστάλλωσης [21].   

Τα υμένια Co3O4 που παρήχθησαν από το σύμπλοκο εγκλεισμού εμφάνισαν τιμές 

ειδικής αντίστασης της τάξεως των 10
5
 μΩcm (Σχ. 100). Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε άμεση 

αντιστοιχία με προγενέστερες αναφορές [26, 27] πειραματικών τιμών ειδικής ηλεκτρικής 

αντίστασης σε λεπτά υμένια μονοφασικού επιτεταρτοξειδίου του κοβαλτίου, παραχθέντων 

με φυσικές μεθόδους. Η εφαρμογή ανόπτησης σε θερμοκρασιακό εύρος 25 – 225 
O
C 

μείωσε σημαντικά την τιμή της ειδικής αντίστασης. Η σχεδόν εκθετική μείωση (Σχ. 101β) 

της ειδικής αντίστασης υποδηλώνει την εκδήλωση ημιαγώγιμης συμπεριφοράς. Τέλος, το 

πάχος του υμενίου σχετίζεται γραμμικά με την ειδική αντίστασή του στην περιοχή 

θερμοκρασιών άνω των 400 
Ο
C (Σχ. 101α), καθώς σε μικρότερες θερμοκρασίες η διάσπαση 

του συμπλόκου (του εσωτερικού δακτυλίου, στην πραγματικότητα) καθίσταται ατελής, με 

αποτέλεσμα να ενσωματώνονται στο υμένιο σημαντικά ποσοστά άνθρακα αυξάνοντας την 

αντίστασή του.   

 

 



ΚΕΦ. 4: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

~ 131 ~ 

 

       
 

Σχ. 101: α) Ειδική αντίσταση λεπτών υµενίων Co3Ο4 ως προς τη θερµοκρασία 

εναπόθεσης και το πάχος. β) Επίδραση ανόπτησης στην ειδική αντίσταση του υµενίου. 

 

 

4.7.  Κινητική θεώρηση. 

 

Οι ρυθμοί απόθεσης Co και Co3O4 για τα διάφορα πρόδρομα υλικά συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. Διαπιστώνεται καταρχήν ότι ο ρυθμός απόθεσης του Co3O4 ή 

διαφορετικά, ο ρυθμός διάσπασης του συμπλόκου εγκλεισμού είναι συγκρίσιμος μόνο με 

το ρυθμό διάσπασης του καρβονυλικού κοβαλτίου, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη 

υπέρλεπτων δομών είτε Co, είτε Co3O4, αντίστοιχα. 

 

Πιν. 4.14: Ρυθµός απόθεσης από διαφορετικά πρόδροµα υλικά.  

 

 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, κατασκευάστηκε για καθένα από τα υλικά αυτά, το 

αντίστοιχο διάγραμμα Arrhenius. Η απόθεση στην περίπτωση των ακετυλακετονών είναι η 

μόνη που ελέγχεται από την κινητική της αντίδρασης στην επιφάνεια. Η διάσπαση του 

αζωτρικαρβονυλικού κοβαλτίου ακολουθεί αντίστροφη συμπεριφορά από αυτή που 

Πρόδρομο υλικό Θερμοκρασία (
Ο
C) Πίεση (mbar) Ρυθμός απόθ. (nm/min) 

Co(acac)2 290 1000 1.83 

Co(acac)2 330 1000 2.50 

Co(acac)2 340 1000 2.67 

Co(NO)(CO)3 350 0.5 2.14 

Co(NO)(CO)3 370 0.5 2.43 

Co(NO)(CO)3 420 0.5 3.00 

Co(NO)(CO)3 440 0.5 3.43 

Co2(CO)8 110 1 0.67 

Co2(CO)8 140 1 1.00 

Co2(CO)8 170 1 0.77 

IC 380 1000 0.96 

IC 400 1000 1.25 

IC 430 100 1.28 



ΚΕΦ. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ  

 

~ 132 ~ 

 

αναμένετο αρχικά, δηλαδή του ελέγχου της από την κινητική της αντίδρασης σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες και από τη διάχυση μάζας σε υψηλότερες. Η αντίδραση 

διάσπασης φαίνεται να ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από την κινητική της, τουλάχιστον στο 

εύρος θερμοκρασιών που μελετήθηκαν. Η ενδιάμεση γραμμική περιοχή επίσης, 

πιθανότατα αποτυπώνει μια διαδικασία σταδιακής εξάντλησης του προδρόμου υλικού 

(precursor depletion) υπό θερμά τοιχώματα του αντιδραστήρα, λόγω απόθεσης μεταλλικού 

κοβαλτίου σε αυτά. Τέλος, η ενέργεια ενεργοποίησης της διάσπασης υπολογίστηκε σε 180 

ΚJ/mol.  

Στην περίπτωση του καρβονυλικού κοβαλτίου διακρίνονται δύο περιοχές: η περιοχή 

χαμηλών θερμοκρασιών (II), όπου η αντίδραση ελέγχεται από την κινητική στην επιφάνεια 

και η περιοχή υψηλότερων θερμοκρασιών (I), όπου η αντίδραση ελέγχεται από το 

μηχανισμό διάχυσης μάζας. Το μέγιστο του ρυθμού ανάπτυξης παρατηρείται στους 140 
O
C. 

Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται, πιθανόν λόγω ομογενούς 

πυρήνωσης του υλικού στην αέρια φάση. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ο μηχανισμός 

διάσπασης του συμπλόκου είναι πιο περίπλοκος. Με την αύξηση της θερμοκρασίας, μια 

καρβονυλική ομάδα αποχωρίζεται από το σύμπλοκο δημιουργώντας μια νέα, ηλεκτρονιακά 

ελλειμματική σύμπλοκο ένωση (Co2(CO)7). Αυτή αντιδρά με το αρχικό σύμπλοκο στην αέρια 

φάση δημιουργώντας μια ενδιάμεση ένωση (Co4(CO)12). Η τελευταία παράγει μια σειρά 

διαδοχικών ηλεκτρονιακά ελλειμματικών στοιχείων, τα οποία κατά την αντίδρασή τους 

παράγουν σύμπλοκες ενώσεις με υψηλότερη αναλογία Co/CO από την αντίστοιχη του 

αρχικού συμπλόκου [29]. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ευρύτερης ομάδας 

συμπλόκων ενώσεων καρβονυλικού κοβαλτίου, με υψηλότερο, της αρχικής ενώσεως 

Co2(CO)8, συντελεστή δέσμευσης Sc (κεφ. 1). Έτσι ευνοούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις 

προσροφημένου υλικού στην επιφάνεια του υποστρώματος, γεγονός που οδηγεί σε 

αύξηση του ρυθμού απόθεσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Επιπροσθέτως, όπως και 

στην περίπτωση του αζωτρικαρβονυλικού κοβαλτίου, η εφαρμογή χαμηλού κενού φαίνεται 

να ευθύνεται για τους καταγραφόμενους μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης, λόγω μείωσης των 

ενεργών συγκρούσεων. Παράλληλα, η επίδραση των φαινομένων μεταφοράς μάζας είναι 

λιγότερο σημαντική σε σχέση με την κινητική της αντίδρασης.  

 

 
 

Σχ. 102: Ρυθµός ανάπτυξης υµενίων συναρτήσει της θερµοκρασίας από διαφορετικά 

πρόδροµα υλικά. 
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Σχετικά ανάλογη συμπεριφορά εμφανίζουν και τα σύμπλοκα εγκλεισμού, με την 

εμφάνιση δύο διακριτών περιοχών με θερμοκρασιακό μέγιστο τους 400 
O
C. Στην περιοχή 

των χαμηλότερων θερμοκρασιών η αντίδραση ελέγχεται από την κινητική στην επιφάνεια, 

όπως αποδείχτηκε από την ανάλυση της μικροδομής των υμενίων (κατακρημνισθέντα 

μόρια του συμπλόκου). Η εικόνα όμως της αύξησης του ρυθμού απόθεσης με την άνοδο 

της θερμοκρασίας είναι πλασματική, καθώς στο υμένιο ενσωματώνονται σημαντικά 

ποσοστά άνθρακα από την ατελή διάσπαση του συμπλόκου. Οι μικρότερες θερμοκρασίες 

απόθεσης ευνοούν τη μείωση του δυναμικού οριακού στρώματος, καθιστώντας ακόρεστο 

το ρυθμό τροφοδοσίας. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, όπου το πάχος του οριακού 

στρώματος δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά (λόγω της παράλληλης μείωσης της απόλυτης 

πιέσεως), ο ρυθμός απόθεσης εξαρτάται ταυτόχρονα από το μηχανισμό μεταφοράς μάζας, 

αλλά και την κινητική της διάσπασης του σχηματισθέντος στερεού υπολείμματος. Ο 

αριθμός των ενεργών συγκρούσεων μειώνεται, ενώ η εκρόφηση των πτητικών προϊόντων 

επιταχύνεται (διακεκομμένη γραμμή στο διάγραμμα). Το καθαρό αποτέλεσμα είναι η 

εμφάνιση σταθερού ρυθμού ανάπτυξης. Καθώς η απόθεση εξαρτάται τόσο από τη 

μεταφορά μάζας του συμπλόκου, όσο και από την κινητική της διάσπασης του γλυκοζιτικού 

δακτυλίου, η περιοχή Ι του διαγράμματος Arrhenius δύναται να θεωρηθεί ως περιοχή 

συνύπαρξης των δύο αυτών μηχανισμών. Η απαιτούμενη ενέργεια ενεργοποίησης Εa της 

διάσπασης του δακτυλίου υπολογίστηκε προσεγγιστικά σε 60 KJ/mol, τιμή συγκρίσιμη με 

αυτήν που προκύπτει από το συνδυασμό των τεχνικών TG και DTA στο θερμοκρασιακό 

εύρος 380 – 430 
O
C.       

 

4.8.  Χαρακτηρισμός μαγνητικών ιδιοτήτων. 
 

Οι μετρήσεις των μαγνητικών ιδιοτήτων των λεπτών υμενίων πραγματοποιήθηκαν 

στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για τη μελέτη της 

μαγνητικής απόκρισης χρησιμοποιήθηκε το μαγνητόμετρο δονούμενου δείγματος VSM 155 

Princeton Applied Research (2T) το οποίο διακρίνεται παρακάτω.  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 103: Μαγνητόµετρο VSM 155. 
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Η λειτουργία του μαγνητόμετρου δονούμενου δείγματος στηρίζεται στην ταλάντωση του 

υπό μέτρηση δείγματος (1) στα όρια της ομοιογενούς περιοχής πεδίου που προσφέρουν 

δύο μαγνητικοί πόλοι (2) οι οποίοι μαγνητίζονται μέσω πηνίων διέγερσης (Σχ. 104) και στην 

λήψη της διαφορικής μαγνήτισης από δύο ζεύγη Helmholtz (3) τα οποία είναι πολωμένα 

αντίστροφα. Το δείγμα δονείται είτε με την χρήση υπερηχητικής διέγερσης 

πιεζοκρυστάλλων είτε με την χρήση ζεύγους μόνιμου μαγνήτη (4) και πηνίων πόλωσης (5) 

χαμηλής συχνότητας (όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 104) εντός των ορίων του ομογενούς 

πεδίου, που ορίζονται από τις ακρότατες διακεκομμένες γραμμές του πεδίου Η. Η 

επαγόμενη τάση εξόδου στα πηνία Helmholtz είναι ανάλογη της μαγνήτισης Μ του υπό 

δοκιμή δείγματος. 

 

 

 
 

Σχ. 104: Σχηµατική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας του µαγνητόµετρου 

δονούµενου δείγµατος. 

(1) ∆είγµα, (2) Πόλοι ηλεκτροµαγνήτη, (3) Ζεύγη Helmholtz, (4) Μόνιµος µαγνήτης και (5) 

Πηνίο πόλωσης για την ταλάντωση του δείγµατος. 

 

4.8.1. Μετρήσεις μαγνητικής απόκρισης. 
 

Οι πειραματικές συνθήκες περιελάμβαναν τη μέτρηση της μαγνήτισης συναρτήσει 

του επιβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου με το δοκίμιο κάθετο και παράλληλο προς αυτό. Τα 

αποτελέσματα δίνονται στα σχήματα 105 - 108, που αντιστοιχούν στα υμένια κοβαλτίου 

και οξειδίου του κοβαλτίου. Από τις μετρήσεις παρατηρήθηκε καταρχήν, ότι ο εύκολος 

άξονας μαγνήτισης (easy axis of magnetization) των υμενίων ήταν το επίπεδο απόθεσης. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ισχυρό πεδίο ανισοτροπίας, το οποίο μετρήθηκε ίσο με 400 kA/m, 

950 kA/m, 800 kA/m και 480 kA/m, αντίστοιχα. Η τιμή του συνεκτικού πεδίου στη 

μαγνήτιση στο σκληρό άξονα ήταν κάτω από τα όρια ευαισθησίας του μαγνητομέτρου. 
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Σχ. 105: Μαγνητική απόκριση του δοκιµίου που προέκυψε από  Co(acac)2. Η τιµή του 

συνεκτικού πεδίου είναι 2 kA/m και αυτή του πεδίου ανισοτροπίας 400 kA/m. 

 

 

 
 

Σχ. 106: Μαγνητική απόκριση του δοκιµίου που προέκυψε από Co(CO)3NO. Η τιµή του 

συνεκτικού πεδίου είναι 18 kA/m και αυτή του πεδίου ανισοτροπίας 950 kA/m. 
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Σχ. 107: Μαγνητική απόκριση του δοκιµίου που προέκυψε από Co2(CO)8. Η τιµή του 

συνεκτικού πεδίου είναι 11 kA/m και αυτή του πεδίου ανισοτροπίας 800 kA/m. 

 

 

 

 
 

Σχ. 108: Μαγνητική απόκριση του δοκιµίου που προέκυψε από το σύµπλοκο 

εγκλεισµού. Η τιµή του συνεκτικού πεδίου είναι 3 kA/m και του πεδίου ανισοτροπίας 

(αν και δυσδιάκριτη) της τάξης των 480 kA/m. 
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Τα δείγματα υποβλήθηκαν επίσης σε μαγνητική – θερμική κατεργασία στους 325
o
C 

διάρκειας 60 min με πεδίο 1Τ κάθετο στο επίπεδο του υμενίου με επακόλουθη αργή ψύξη 

παρουσία πεδίου (field cooling). Η θερμοκρασία επελέγη κάτω από τη θερμοκρασία 

μετασχηματισμού hcp�fcc του Co και το πεδίο ως μια αποδεκτή τιμή προσανατολισμού 

διπόλων σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα αποτελέσματα της απόκρισης της μαγνήτισης 

δίνονται στα σχήματα 109 - 112 και το γενικό συμπέρασμα είναι η βελτίωση της απόκρισης 

μαγνήτισης στο σκληρό άξονα (κάθετος στο επίπεδο), η οποία συνοδεύεται από τη 

διατήρηση των τιμών του πεδίου ανισοτροπίας. Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα Co3O4, 

πιθανότατα λόγω της παρουσίας των παραμαγνητικών φάσεων πυριτιούχου κοβαλτίου. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ακόμα και στην περίπτωση της απόθεσης Co από Co(acac)2, σε 

υπόστρωμα SiO2, η απόκριση της μαγνήτισης βελτιώθηκε, γεγονός που αποδεικνύει την 

αδυναμία του Si να διαχυθεί στο Co, στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ανάλογες διαπιστώσεις 

ισχύουν και για τα υπόλοιπα δείγματα. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στην αυξημένη 

επιφανειακή ενέργεια των υμενίων Co [30]. Από τις μετρήσεις αυτές απορρίπτεται το 

δοκίμιο του Co3O4, για εφαρμογές σε αισθητήρες και διατάξεις μαγνητομετρίας. Επίσης, οι 

βρόχοι υστέρησης απέδειξαν ότι τόσο το συνεκτικό πεδίο, όσο και το πεδίο ανισοτροπίας, 

δε διαφοροποιούνται σημαντικά μετά τη μαγνητική θερμική κατεργασία. 

 

 

 
 

Σχ. 109: Μαγνητική απόκριση στο δοκίµιο που προέκυψε από Co(acac)2, ύστερα από 

µαγνητική θερµική κατεργασία µε πεδίο 1Τ κάθετο στο επίπεδο του υµενίου. Η τιµή 

του συνεκτικού πεδίου είναι µικρή και αυτή του πεδίου ανισοτροπίας 480 kA/m. 
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Σχ. 110: Μαγνητική απόκριση στο δοκίµιο που προέκυψε από Co(CO)3NO, ύστερα από 

µαγνητική θερµική κατεργασία µε πεδίο 1Τ, κάθετο στο επίπεδο του υµενίου. Η τιµή 

του συνεκτικού πεδίου είναι 21 kA/m και αυτή του πεδίου ανισοτροπίας 880 kA/m. 

 

 

 
 

Σχ. 111: Μαγνητική απόκριση στο δοκίµιο που προέκυψε από Co2(CO)8, ύστερα από 

µαγνητική θερµική κατεργασία µε πεδίο 1Τ, κάθετο στο επίπεδο του υµενίου. Η τιµή 

του συνεκτικού πεδίου είναι 28 kA/m και αυτή του πεδίου ανισοτροπίας 680 kA/m. 
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Σχ. 112: Μαγνητική απόκριση στο δοκίµιο Co3O4, παραχθέν από τη διάσπαση του 

συµπλόκου εγκλεισµού, ύστερα από µαγνητική θερµική κατεργασία µε πεδίο 1Τ, 

κάθετο στο επίπεδο του υµενίου. Ήταν σαφής η αδυναµία προσδιορισµού του 

συνεκτικού πεδίου και του πεδίου ανισοτροπίας στο εν λόγω δοκίµιο. 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα υμένια Co, 

προερχόμενα από καρβονυλικό και αζω-τρικαρβονυλικό κοβάλτιο είναι τα πλέον 

κατάλληλα για την εφαρμογή τους σε αισθητήριες διατάξεις πεδίου. Η διάταξη, η οποία 

επινοήθηκε για την εφαρμογή των εν λόγω υλικών σε αισθητήρες πεδίου απεικονίζεται 

σχηματικά παρακάτω. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ένας μόνιμος μαγνήτης, ή ένα ζεύγος 

μόνιμων μαγνητών πολώνουν τα υμένια Co σε διεύθυνση κάθετη του επιπέδου των, με την 

προοπτική της απουσίας υστέρησης και της μονοτονικής απόκρισής των σε μετρήσεις 

μαγνητοαντίστασης. Οι μετρήσεις αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια, τόσο για πολωμένα, 

όσο και για μη πολωμένα δοκίμια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 113: Η διάταξη που επινοήθηκε µε βάση τις µετρήσεις µαγνήτισης των 

δειγµάτων Co. (1) Λεπτό υµένιο Co, (2) Υπόστρωµα Si, (3) Μόνιµος µαγνήτης Nd2Fe14B. 

1 

2 

3 



ΚΕΦ. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ  

 

~ 140 ~ 

 

4.8.2. Μετρήσεις μαγνητοαντίστασης. 

 

H μέτρηση της μαγνητικής αντίστασης των υμενίων πραγματοποιήθηκε μέσω της 

διάταξης του Σχ. 114. Η βάση αποτελείτο από ένα σύστημα ανύψωσης των επαφών για την 

αλλαγή των δοκιμίων και από ακίδες με ελατήρια, ώστε να επιτυγχάνονται σημειακές 

επαφές με την επιφάνεια του δοκιμίου. Ο τρόπος με τον οποίο συναρμολογήθηκε η βάση, 

διασφάλιζε την εφαρμογή ταυτόσημης πίεσης στην επιφάνεια του υμενίου κατά την επαφή 

των ακίδων. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο στα δοκίμια Co, που προέρχονταν από 

καρβονυλικό και αζωτρικαρβονυλικό κοβάλτιο. 

 

 
 

Σχ. 114: Βάση ηλεκτρικών επαφών και τοποθέτησης των υµενίων Co. 

 

Τα δείγματα (χωρίς μαγνητική – θερμική κατεργασία) μετρήθηκαν κατ’ αρχήν απουσία του 

μόνιμου μαγνήτη πολώσεως. Από τις αποκρίσεις της μεταβολής της μαγνητοαντίστασης, 

αποδείχτηκε ότι και τα δύο λεπτά υμένια κοβαλτίου εμφάνισαν ικανοποιητική μεταβολή 

μαγνητοαντίστασης, αλλά το υμένιο, προερχόμενο από καρβονυλικό κοβάλτιο, παρήγαγε 

συγκριτικά μια πιο υστερητική απόκριση.  

 

 

 
 

Σχ. 115: Απόκριση µεταβολής µαγνητοαντ. υµενίου Co προερχόµενου από Co2(CO)8. 
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Σχ. 116: Απόκριση µεταβολής µαγνητοαντ. υµενίου Co προερχόµενου από Co(CO)3NO. 

 

Δεδομένης της αξιόπιστης μεταβολής της μαγνητοαντίστασης στο δοκίμιο που 

προέρχεται από καρβονυλικό κοβάλτιο και δεδομένου του πολύ μικρού πάχους του (της 

τάξεως των 30 nm), επιχειρήθηκε η μέτρηση της μεταβολής της μαγνητοαντίστασης με 

πόλωση μόνιμου μαγνήτη στο εν λόγω δοκίμιο. Ένας άλλος σημαντικός λόγος επιλογής του 

συγκεκριμένου υμενίου είναι το σχετικά χαμηλότερο πεδίο ανισοτροπίας που αυτό 

εμφάνισε σε σχέση με το υμένιο Co, το οποίο προήρχετο από τη θερμική διάσπαση του 

συμπλόκου Co(CO)3NO. Για το σκοπό αυτό, επελέγη μαγνήτης Nd2Fe14B του εμπορίου, 

κυλινδρικής συμμετρίας με διάμετρο 10 mm και ύψος 2 mm. Το μαγνητικό πεδίο κάθετα 

στην επιφάνεια και σε απόσταση 0.5 mm από αυτήν είναι της τάξεως των 750 kA/m, ήτοι 

συγκρίσιμο με το πεδίο ανισοτροπίας του συγκεκριμένου υμενίου. Στο επόμενο σχήμα 

απεικονίζεται η μεταβολή της μαγνητοαντίστασης παρουσία του μόνιμου μαγνήτη 

πολώσεως. Το εύρος της μεταβολής αυτής, στην ουσία υποδηλώνει συμπεριφορά 

«γιγαντιαίας μαγνητοαντίστασης» – “GMR” [31] με ανυστερητική απόκριση στα όρια των 

δυνατοτήτων της διάταξης που χρησιμοποιήθηκε. 

 

 
 

Σχ. 117: Απόκριση µεταβολής µαγνητοαντίστασης του υµενίου προερχόµενου από 

Co2(CO)8, παρουσία του µόνιµου µαγνήτη πολώσεως. 
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4.9.    Σύνοψη – Συμπεράσματα. 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σωστή σχεδίαση της διάταξης 

MOCVD για την ανάπτυξη λεπτών, νανοκρυσταλλικών υμενίων Co. Ως καταλληλότερα 

πρόδρομα υλικά εμφανίζονται οι καρβονυλικές ενώσεις του κοβαλτίου. Η τροφοδοσία του 

υλικού αυτού στον αντιδραστήρα φαίνεται να ευνοείται με τη χρησιμοποιηθείσα μέθοδο 

παραγωγής αερολύματος, σε σχέση με συμβατικές τεχνικές. Αντίθετα, οι ακετυλακετόνες 

εισάγουν ξένα στοιχεία πρόσμιξης σε μη αποδεκτά επίπεδα, τουλάχιστον στο εύρος των 

συνθηκών που μελετήθηκαν. Τα σύμπλοκα εγκλεισμού ενδεχομένως να αποδειχτούν 

μελλοντικά μια πολλά υποσχόμενη κατηγορία μεταλλοοργανικών ενώσεων, ιδιαίτερα για 

την απόθεση οξειδίων των μετάλλων. Οι ακριβείς συνθήκες πάντως, τόσο της απόθεσης, 

όσο και της κινητικής της διάσπασης του απανθρακωμένου υπολείμματος είναι ανάγκη να 

διερευνηθούν περαιτέρω.  

Η επίδραση του υποστρώματος στην ποιότητα της απόθεσης είναι σημαντική. Το 

φαινόμενο της διάχυσης του πυριτίου, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να περιοριστεί με τη 

χρήση υποστρώματος θερμικά οξειδωμένου πυριτίου, το οποίο φαίνεται να λειτουργεί ως 

φράγμα διάχυσης. Η παρουσία πυριτιούχων ενώσεων γενικά εκφυλίζει τις ηλεκτρικές και 

μαγνητικές ιδιότητες των υμενίων. Επίσης, οξείδιο του κοβαλτίου (ΙΙ) εμφανίζεται σε 

θερμοκρασίες απόθεσης μικρότερες των 400 
Ο
C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες ακόμα, 

ανιχνεύεται μόνο η φάση fcc του Co, ενώ σε μικρότερες, συνυπάρχει με την hcp. Τέλος, σε 

κάθε περίπτωση, ο ρυθμός απόθεσης φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά στην περιοχή 

που ελέγχεται από τη διάχυση μάζας.  

Η παραμετροποίηση της απόθεσης, καθώς και η μοντελοποίηση της διεργασίας, 

αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην προσπάθεια ανάπτυξης υπέρλεπτων υμενίων με 

σχεδόν μηδενικό επίπεδο επιφανειακής τραχύτητας. Στην παρούσα διατριβή διαπιστώθηκε 

μέση επιφανειακή τραχύτητα των υμενίων Co της τάξεως των 10 nm ή και μικρότερη. Το 

γεγονός αυτό αποδείχτηκε ευεργετικό στις μετρήσεις μαγνήτισης του υμενίου, καθώς το 

επίπεδο της επιφανειακής τραχύτητας αυξάνει τον όρο απομαγνήτισης στα άκρα του 

επιπέδου του υμενίου.   

Το πάχος των υμενίων (της τάξεως των 30-100 nm) «επιβάλλει» ως εύκολο άξονα 

μαγνήτισης το επίπεδο του υμενίου. Το συνεκτικό πεδίο εξαρτάται άμεσα από το πάχος 

των υμενίων (κατά κανόνα μειώνεται με την αύξηση του πάχους), αλλά και από τη φυσική 

μικροδομή τους. Η υψηλότερη τιμή συνεκτικού πεδίου καταγράφηκε στην περίπτωση του 

υμενίου Co από Co(CO)3NO, η οποία τοποθετείται στα όρια της σκληρής μαγνητικής 

συμπεριφοράς. Η μαγνήτιση κορεσμού φαίνεται να λαμβάνει μεγαλύτερες τιμές με την 

αύξηση του πάχους του υμενίου και τη μείωση του μεγέθους των κόκκων. Επίσης, σε κάθε 

περίπτωση το επίπεδο της μαγνητικής ανισοτροπίας είναι ισχυρό και η απόκριση της 

μαγνήτισης κατά το σκληρό άξονα βελτιώνεται σημαντικά με ανόπτηση. Ιδιαίτερα τα 

υμένια Co, τα οποία προέρχονται από τη διάσπαση του Co2(CO)8 εμφανίζουν μεγάλη 

ευαισθησία στις μεταβολές του μαγνητικού πεδίου.  

Στην περίπτωση της παρούσης διατριβής, ο έλεγχος της μαγνητικής ανισοτροπίας 

επιτυγχάνεται με την χρήση πεδίου από σταθερό μαγνήτη, το οποίο επιβάλλει 

προσανατολισμό των μαγνητικών ροπών κάθετα στο επίπεδο του υμενίου. Παράλληλα, με 

εφαρμογή εξωτερικού πεδίου, τα μαγνητικά δίπολα στρέφονται, κατά το δοκούν, σε γωνίες 

0 έως 180
0
 σε σχέση με το επίπεδο του υμενίου. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της 

μαγνητικής αντίστασης υπό μηδενικό πεδίο και η ελαχιστοποίησή της υπό πεδίο κορεσμού, 
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λόγω της αντίστοιχης αυξομείωσης της σκεδάσεως των ηλεκτρονίων, ως αποτέλεσμα της 

επιδράσεως της μαγνητικής δυνάμεως Lorentz.  

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο έλεγχος της μαγνητικής ανισοτροπίας είναι περισσότερο 

αποτελεσματικός σε σχέση με το ενδεχόμενο περιστροφής των μαγνητικών ροπών μέσω 

της εφαρμογής εξωτερικού πεδίου υπό κλίση. Ο λόγος είναι ότι στην πρώτη περίπτωση, η 

μαγνήτιση του υμενίου, λόγω του πεδίου του μαγνήτη, συμπεριφέρεται ως μία αυτοτελής 

μαγνητική περιοχή (single domain), σε αντίθεση με τη δεύτερη περίπτωση, όπου απαιτείται 

η περιστροφή των μαγνητικών τοιχωμάτων (τοιχώματα Weiss), τα οποία ορίζουν τις 

μαγνητικές περιοχές του πολυκρυσταλλικού υμενίου. Έτσι, οι τιμές που λαμβάνει η 

ανισοτροπική μαγνητοαντίσταση, χωρίς τη μαγνητική πόλωση παρουσιάζουν υστέρηση, 

ενώ με τη μαγνητική πόλωση κάθετα στο επίπεδο του υμενίου, αυτή εκμηδενίζεται 

αποδίδοντας μια «γιγαντιαία» μεταβολή αντίστασης, της τάξεως του 75%. Οι εφαρμογές 

της διάταξης αυτής είναι ποικίλες, τόσο σε επίπεδο αισθητήρων μαγνητικού πεδίου όσο 

και σε διατάξεις εγγραφής και κυρίως, ανάγνωσης πληροφορίας. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Προκειμένου να προκύψουν υμένια κοβαλτίου με υψηλό βαθμό ανισοτροπίας 

απαιτείται ακριβής έλεγχος της δομής και της επιφανειακής μορφολογίας τους. Η τεχνική 

MOCVD, η οποία θεωρητικά επιτρέπει την ανάπτυξη υπέρλεπτων δομών, μέσω της 

χρήσεως οργανομεταλλικών ενώσεων, απαιτεί μια ολοκληρωμένη θεώρηση των 

παραμέτρων που σχετίζονται με αυτήν, δηλαδή της χημείας του πρόδρομου υλικού, τη 

φύση των χρησιμοποιούμενων αερίων, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της διάταξης και 

τις πειραματικές συνθήκες παρασκευής. 

Στην παρούσα διατριβή τα λεπτά υμένια αναπτύχθηκαν μέσω συστήματος MOCVD 

και κατάλληλων πρόδρομων υλικών, εργαστηριακά αναπτυχθέντων. Τα βασικότερα 

συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής: 

 

I. Μεταξύ των εμπορικά διαθέσιμων οργανομεταλλικών ενώσεων κοβαλτίου, 

η απόθεση κοβαλτίου, μέσω της συμβατικής υγρής τεχνικής, είναι ευχερέστερη στην 

περίπτωση του αζω-τρικαρβονυλικού κοβαλτίου (Co(CO)3NO), το οποίο οδηγεί με υψηλούς 

ρυθμούς απόθεσης στην ανάπτυξη νανοκρυσταλλικής δομής. Στην περίπτωση αυτή η 

χρήση διανομέα βελτιώνει αισθητά την ομοιομορφία της απόθεσης κατά μήκος του 

υποστρώματος. 

 

II. Το καρβονυλικό κοβάλτιο (Co2(CO)8), επιτρέπει την ανάπτυξη υπέρλεπτων 

δομών κοβαλτίου, μέσω της καινοτόμου τεχνικής ταυτόχρονης ανάμιξης και εξάτμισης του 

προδρόμου υλικού εκτός του χώρου του αντιδραστήρα και την τροφοδοσία του σε αυτόν 

με τη μορφή αερολύματος. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν απαιτεί υψηλό κενό, καθώς η 

πτητικότητα του προδρόμου υλικού (διαλελυμένου σε κατάλληλο οργανικό διαλύτη) 

ελέγχεται επαρκώς από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του διαλύματος σε συνήθεις 

συνθήκες. Ως κατάλληλοι οργανικοί διαλύτες, προτείνονται η διμεθυλοφορμαμίδη στην 

περίπτωσης της ακετυλακετόνης κοβαλτίου (Co(acac)2) και το διχλωρομεθάνιο στην 

περίπτωση του καρβονυλικού κοβαλτίου. Η διάσπαση του ακετυλακετονικού κοβαλτίου 

πάντως, φαίνεται να συνδέεται με σημαντικό ποσοστό προσμίξεων στην απόθεση.    

   

III. Η επίδραση των φυσικών ιδιοτήτων των αντιδρώντων αερίων στα ρεολογικά 

χαρακτηριστικά τους είναι σημαντική. Αποδείχτηκε ότι η διαχυσιμότητα μεταξύ των είναι 

δυνατόν να μειωθεί σημαντικά με τη διευθέτηση της γεωμετρίας εισόδου με τη μορφή 

ομόκεντρων δακτυλίων και τη χρήση αερίων (αδρανών και υδρογόνου) διαχωρισμού και 

οδήγησης. Η απαιτούμενη παροχή σε κάθε δακτύλιο είναι δυνατόν να μοντελοποιηθεί με 

βάση τη ροή Poiseuille. Τα υλικά κατασκευής του αντιδραστήρα, τα όργανα ελέγχου της 

ροής, της θερμοκρασίας, και της απόλυτης πιέσεως, καθώς και η γεωμετρία του θαλάμου, 

επίσης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξάλειψη ασύμμετρης ροής. Ακόμα, η 

αυτοματοποίηση της διεργασίας και ο ακριβής έλεγχος των παραμέτρων της επιτρέπουν 

ακαριαίες μεταβολές στη σύσταση του υμενίου και ελαχιστοποίηση των «νεκρών» 

περιοχών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ασφαλή διεξαγωγή της. 

 

IV. Η ανάπτυξη προδρόμων υλικών, όπως το σύμπλοκο εγκλεισμού της β- 

κυκλοδεξτρίνης με ιωδιούχο κοβάλτιο και η εφαρμογή τους σε MOCVD διεργασίες 

συνιστούν σημαντική καινοτομία, τουλάχιστον με βάση την ανάπτυξη οξειδίου του 
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κοβαλτίου, καθώς εισάγουν μια δυνητικά πλεονεκτική νέα κατηγορία οργανικών ενώσεων. 

Η απόθεση καθίσταται εφικτή λόγω ενός σύνθετου μηχανισμού, ο οποίος εκδηλώνεται σε 

διαφορετικά θερμοκρασιακά στάδια.  Στο πρώτο στάδιο, και με το πέρας της εξάχνωσης 

του ιωδίου, το σύμπλοκο υφίσταται με τη μορφή διμερών στην αέρια φάση. Το κοβάλτιο 

παραμένει εγκλωβισμένο στην κοιλότητα της δεξτρίνης με αναδιάταξη της σφαίρας 

σύνταξής του (πιθανότατα ομάδες υδροξυλίων), μέσω ασθενών δεσμών Van der Waals. Εν 

συνεχεία, ακολουθεί η διάσπαση του εξωτερικού δακτυλίου της κυκλοδεξτρίνης, και στο 

τελευταίο στάδιο το κοβάλτιο ελευθερώνεται, λόγω εξάχνωσης του δημιουργούμενου 

απανθρακωμένου στερεού υπολείμματος. Το οξυγόνο επιταχύνει τη διάσπαση του στερεού 

υπολλείμματος και δεν λαμβάνει κατ’ ανάγκην μέρος στην αντίδραση οξείδωσης του 

κοβαλτίου. Το οξείδιο του κοβαλτίου (Co3O4) σχηματίζεται επομένως λόγω της 

αναγκαστικής παρουσίας του οξυγόνου ως συνοδευτικού ανιόντος. Η μείωση της 

ηλεκτρικής του αντίστασης σε θερμοκρασιακό εύρος 25 – 225 
O
C υποδηλώνει ημιαγώγιμη 

συμπεριφορά.   

 

V. Η χρήση υποστρώματος SiO2 φαίνεται να λειτουργεί ως φράγμα διάχυσης 

του Si στην απόθεση. Η παρουσία πυριτιούχων ενώσεων και οξειδίου του κοβαλτίου γενικά 

εκφυλίζει τις ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των υμενίων. Επίσης, οξείδιο του 

κοβαλτίου (ΙΙ) εμφανίζεται σε θερμοκρασίες απόθεσης μικρότερες των 400 
Ο
C. Σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες των 400 
Ο
C ανιχνεύεται μόνο η φάση fcc του Co, ενώ σε 

μικρότερες, συνυπάρχει με την hcp. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός απόθεσης φαίνεται να 

βελτιώνεται σημαντικά στην περιοχή που ελέγχεται από τη διάχυση μάζας.  

 

VI. Η βελτίωση της μαγνητικής συμπεριφοράς συνδέεται μη τη μείωση της 

επιφανειακής τραχύτητας των υμενίων. Στην καλύτερη περίπτωση επιτεύχθηκε μέση 

επιφανειακή τραχύτητα της τάξεως του 1.5 nm. Στην περίπτωση της παρούσης διατριβής, ο 

έλεγχος της μαγνητικής ανισοτροπίας επιτυγχάνεται με την χρήση εξωτερικού πεδίου, το 

οποίο επιβάλλει προσανατολισμό των μαγνητικών ροπών κάθετα στο επίπεδο του υμενίου. 

Έτσι, οι τιμές που λαμβάνει η ανισοτροπική μαγνητοαντίσταση, χωρίς τη μαγνητική πόλωση 

παρουσιάζουν υστέρηση, ενώ με τη μαγνητική πόλωση κάθετα στο επίπεδο του υμενίου, 

αυτή εκμηδενίζεται αποδίδοντας μια «γιγαντιαία» μεταβολή αντίστασης, της τάξεως του 

75%. Οι εφαρμογές της διάταξης αυτής είναι ποικίλες, τόσο σε επίπεδο αισθητήρων 

μαγνητικού πεδίου όσο και σε διατάξεις εγγραφής και κυρίως, ανάγνωσης πληροφορίας. 
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Μελλοντική έρευνα 

Δεδομένης της προόδου που συνετελέσθη σε καίριους τομείς της ανάπτυξης λεπτών 

υμενίων κοβαλτίου και ιδιαίτερα, στη σχεδίαση σύγχρονων διατάξεων MOCVD και στη 

σύνθεση καινοτόμων μεταλλοοργανικών ενώσεων, ανακύπτει μια σειρά από ζητήματα, των 

οποίων η πληρέστερη μελέτη ενδεχομένως αποτελέσει πολύτιμη αρωγή στην προσπάθεια 

ανάπτυξης καινοτόμων μονοστρωματικών και πολυστρωματικών υμενίων νανοκλίμακας 

για μαγνητο-ηλεκτρονικές εφαρμογές. Αυτά συνοψίζονται στα εξής: 

 

�  Ακριβέστερος έλεγχος του επιπέδου προσμίξεων των υμενίων, μέσω τεχνικών 

μικροσκοπίας TEM και STM και φασματοσκοπίας Auger. 

�  Μελέτη των μαγνητικών περιοχών των υμενίων με μικροσκοπία MFM. 

�  Πληρέστερη μελέτη της προσρόφησης και εκρόφησης των συμπλόκων εγκλεισμού, 

καθώς και των πτητικών παραπροϊόντων της θερμικής διάσπασης με τεχνικές 

αέριας χρωματογραφίας και φασματοσκοπίας μάζας. 

�  Ανάπτυξη νέων συμπλόκων εγκλεισμού, με ιωδιούχα μέταλλα και κυρίως με τα 

υπόλοιπα στοιχεία μεταπτώσεως και μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς τους. 

Ανάπτυξη επίσης συμπλόκων εγκλεισμού, βασισμένων σε διαφορετικούς τύπους  

(α και γ) κυκλοδεξτρινών. Η εργασία αυτή είναι ήδη σε εξέλιξη.   

�  Συσχέτιση του ρυθμού θέρμανσης των συμπλόκων εγκλεισμού με την κινητική της 

πυρολυτικής απώλειας μάζας και μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς τους υπό 

αναγωγικές συνθήκες. 

�  Ανάπτυξη λεπτών υμενίων σε επίπεδο Angstrom με λεπτομερή μελέτη του 

μηχανισμού απόθεσης και πειραματική διαπίστωση της εμφάνισης μαγνητικής 

ανισοτροπίας εκτός του επιπέδου. 

�  Ανάπτυξη πολυστρωματικών δομών (π.χ. Co/Cu/Co και Co/Pt/Co) και μελέτη της 

συμβολής των φαινομένων μικρού εύρους (short-range interaction) στην, εκτός του 

επιπέδου των υμενίων, μαγνήτιση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Υπολογισμός  Φυσικών  Ιδιοτήτων. 

 

Η σωστή μοντελοποίηση της διεργασίας CVD περιλαμβάνει τον υπολογισμό των 

φυσικών ιδιοτήτων φερόντων και αντιδρώντων αερίων. Οι αντίστοιχες τιμές είναι 

διαθέσιμες από πειραματικές μετρήσεις μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ειδικά στην 

περίπτωση οργανομεταλλικών ενώσεων οι φυσικές ιδιότητες υπολογίζονται προσεγγιστικά 

μέσω των παραμέτρων Lennard-Jones, σi (J/mol) και εi (A). Οι παράμετροι αυτοί συνδέονται 

με τον όγκο Le Bas VB, σύμφωνα με τις σχέσεις: 

 

σi = 1.18 VB
1/3         

(1) 

 

εi = 1.15 kTB         (2) 

 

όπου TB, το κανονικό σημείο ζέσεως και k, η σταθερά Boltzmann. 

Για ένα ζεύγος αερίων (i-j), οι παραπάνω παράμετροι λαμβάνουν τις τιμές: 

 

                                                         σij = (σi + σj)
2
                                                                                  (3) 

 

                                                          εij = (εi εj)
2
                                                                                     (4) 

 

Η παράμετρος ε χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των αδιάστατων ολοκληρωμάτων 

συγκρούσεων Ω
(1,1)*

, Ω
(1,2)*

 και Ω
(2,2)*

, τα οποία είναι συναρτήσεις του όρου (kT/ε). Με 

χρήση εμπειρικών σχέσεων είναι δυνατόν να υπολογιστεί η τιμή των ολοκληρωμάτων 

αυτών και κατά συνέπεια, οι τιμές του ιξώδους, των συντελεστών θερμικής αγωγιμότητας 

και θερμικής διάχυσης, καθώς και ο συντελεστής της αμοιβαίας διαχυσιμότητας. Μια 

τέτοια εμπειρική σχέση είναι η ακόλουθη: 

 

          Ω
(1,1)*

 = 1.06/(T*)
0.16

 + 0.19/exp(0.47T*) + 1.03/exp(1.52T*) + 1.76/exp(3.89T*)          (5) 

 

όπου T* = kT/εij. Συνήθως, οι τιμές του Ω
(1,1)*

 κυμαίνονται μεταξύ 0.9 και 1.3. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 
 

Ιξώδες αερίου j:                μj = 26.7 x 10
-6

 (MjT)
1/2

/σj
2
 Ωj

(2,2)*
         (6), Mj: M.B. του αερίου. 

Θερμική αγωγιμότητα:           Kj = μj (Cpj + (5/4)R/Mj),                                                                  (7) 

όπου Cpj η θερμοχωρητικότητα του αερίου j (θεωρείται σταθερή σε CVD διεργασίες), υπό 

σταθερή πίεση και R, η παγκόσμια σταθερά των αερίων.  

Θερμική διάχυση:    αij = 0.884 (σij /σj)
2
[(6Ωij

(1,2)*
 - 5Ωij

(1,1)*
)/Ωij

(2,2)*
](1 - 3Mj/2Mi)                   (8) 

Αμοιβαία διαχυσιμότητα:      Dij = 0.001858T
3/2 

[√(M+Mj)/√MiMj](fD/pσij
2
Ωij

(1,1)*
)]                   (9) 

 

όπου p η απόλυτη πίεση του δυαδικού μίγματος (σε atm) και fD η διόρθωση δευτέρας 

τάξεως, συνήθως μεταξύ 1.00 και 1.03. Σε πολύ αραιά διαλύματα, η τιμή του Dij είναι της 

τάξεως των 0.3 cm
2
/s (50 

Ο
C).  

Τέλος, η επίδραση των όρων διάχυσης Duffour και Soret συνήθως αγνοείται. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

~ 149 ~ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υλοποίηση PLC. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Σχέδιο Πίνακα Ελέγχου και Κυκλώματος Τροφοδοσίας.  
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