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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη στη βιοτεχνολογία απαιτεί όλο και μεγαλύτερο αριθμό 

διεργασιών όπως αναλύσεις DNA ή φαρμάκων, τεχνικές για έγκαιρη διάγνωση ασθενειών κ.α.. 

Όλες αυτές οι διαδικασίες απαιτούν το χειρισμό ρευστών και μεγάλο αριθμό πειραμάτων, οπότε 

είναι επιθυμητό να μειωθεί το μέγεθος των διατάξεων στα οποία διεξάγονται. Αυτή η τάση της 

σμίκρυνσης των διατάξεων έχει αρχίσει να μεταμορφώνει τον κόσμο της ρευστομηχανικής με 

τον ίδιο τρόπο που μετέτρεψε τον κόσμο της ηλεκτρονικής οδηγώντας στη μικροηλεκτρονική. 

Έτσι, ο χειρισμός ρευστών που μετακινούνται μέσα σε μικρά κανάλια ονομάζεται 

μικρορευστομηχανική, και τα συστήματα όπου διεξάγονται πολύπλοκες αναλύσεις βιολογικών 

ρευστών ονομάζονται micro Total chemical Analysis Systems (μTAS, μικρο-συστήματα ολικής 

χημικής ανάλυσης) ή “lab-on-a-chip” ή bio-MEMS (ηλεκτρονικά μηχανικά βιο-μικροσυστήματα) 

[1 – 4]. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν έναν αριθμό πλεονεκτημάτων έναντι των συμβατικών 

εργαστηριακών διεργασιών. Οι απαιτούμενες ποσότητες των υγρών είναι πολύ μικρές ποσοτήτων 

(της τάξης των μικρολίτρων ή και νανολίτρων), ενώ έχει δειχθεί ότι η μείωση των διαστάσεων 

επιτρέπει την ολοκλήρωση και των αυτοματισμό πολλών διεργασιών πάνω σε μία μόνο διάταξη 

προκαλώντας μια τρομερή αύξηση στην απόδοση, την παραγωγή και τη λειτουργικότητα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διατάξεων χειρός που περιέχουν εξαρτήματα που συμβατικά 

θα καταλάμβαναν έναν εργαστηριακό πάγκο ή ακόμα και ένα ολόκληρο δωμάτιο! Εξελίξεις στη 

μικρορευστομηχανική τεχνολογία προσφέρουν εκπληκτικές δυνατότητες στο χώρο της 

ενζυματικής ανάλυσης (π.χ. προσδιορισμός γλυκόζης και λακτόζης), ανάλυσης DNA, 

πρωτεομικές αναλύσεις που περιλαμβάνουν πρωτεΐνες και πεπτίδια, ανοσο-αναλύσεις, και 

έλεγχο τοξικότητας. Ένα ανερχόμενο πεδίο εφαρμογών για βιο-μικροσυστήματα που βασίζονται 
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στη μικρορευστομηχανική είναι η κλινική διαγνωστική, κυρίως άμεσες διαγνώσεις ασθενειών [5 

– 12]. 

 Σε αντίθεση με τη μικροηλεκτρονική, όπου δίνεται έμφαση στη σμίκρυνση των 

τρανζίστορς, η μικρορευστομηχανική εστιάζει στη δημιουργία πιο πολύπλοκων συστημάτων με 

πιο πολύπλοκες δυνατότητες στο χειρισμό των ρευστών, παρά στη μείωση της διάστασης των 

καναλιών. Οι διατάξεις που βασίζονται στη συνεχή ροή ρευστού μέσα σε κανάλια [2, 3] 

επαρκούν για απλές βιοχημικές εφαρμογές αλλά είναι ακατάλληλες για πιο πολύπλοκες 

διεργασίες. Έτσι, αναπτύχθηκαν διατάξεις με την βοήθεια των οποίων είναι δυνατός ο χειρισμός 

διακριτών σταγόνων και οι οποίες ονομάζονται ψηφιακά βιο-μικροσυστήματα (digital 

microfluidics ή droplet-based devices) [13 – 15]. Οι προκλήσεις που εμφανίζονται σε αυτό το 

αναπτυσσόμενο πεδίο και οι λύσεις που προσφέρονται για το σχηματισμό, το χειρισμό και την 

αποθήκευση σταγόνων συνοψίζονται σε μια πρόσφατη ανασκόπηση [16]. 

 Αν και μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι ενεργοποίησης των 

σταγόνων σε ένα ψηφιακό μικροσύστημα, η ηλεκτροδιαβροχή πάνω σε διηλεκτρικό 

(electrowetting on dielectric, EWOD), δηλαδή η τροποποίηση της ικανότητας διαβροχής μιας 

επιφάνειας με την εφαρμογή τάσης [17] δείχνει πολλά υποσχόμενη. Μια σημαντική προϋπόθεση 

για την εφαρμογή της ηλεκτροδιαβροχής σε ολοκληρωμένα μικρορευστομηχανικά συστήματα 

είναι η απαίτηση για μικρές τάσεις ενεργοποίησης. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί 

διατάξεις βασιζόμενες στο συνδυασμό καλών διηλεκτρικών ιδιοτήτων μονωτικών υλικών με την 

υδροφοβικότητα ενός ανώτατου στρώματος, συνήθως ενός φθορο-πολυμερούς. Τα φθορο-

πολυμερή παρουσιάζουν ξεχωριστές διηλεκτρικές και επιφανειακές ιδιότητες όπως χαμηλή 

διηλεκτρική σταθερά και υδροφοβικότητα, ενώ η δυνατότητα μεταβολής της ικανότητας 

διαβροχής τέτοιων επιφανειών ηλεκτροστατικά [18 – 23] καθιστά δυνατή τη χρήση αυτών των 

υδρόφοβων υμενίων σε διάφορες εφαρμογές. Τα φθορο-πολυμερή που χρησιμοποιούνται 

συνήθως σε βιολογικές εφαρμογές της ηλεκτροδιαβροχής περιλαμβάνουν υμένια Teflon® ή 

Teflon®-like που τοποθετούνται με επικάλυψη από περιστροφή διαλυμάτων τους. Εναλλακτικά, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν φθορανθρακικά υμένια, τα οποία εύκολα εναποτίθενται σε 

ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος υψηλής πυκνότητας χρησιμοποιώντας φθορανθρακικά αέρια 

όπως C4F8, CHF3, C2F6, και CF4 [24 - 43]. Ωστόσο, τέτοια υμένια σπανίως χρησιμοποιούνται για 

εφαρμογές ηλεκτροδιαβροχής. 

 Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση και βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των 

φθορανθρακικών υμενίων που εναποτίθενται σε πλάσμα έτσι ώστε να καταστούν κατάλληλα για 

ηλεκτροδιαβροχή, όπως επίσης και η διερεύνηση της καταλληλότητας αυτών των υμενίων για 

μετακίνηση διαλυμάτων βιομορίων μέσω της ηλεκτροδιαβροχής. Υμένια που εναποτίθενται στο 
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πλάσμα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προηγούμενα όσον αφορά τις ιδιότητές τους στην 

ηλεκτροδιαβροχή με διαλύματα πρωτεϊνών. Το πρόδρομο αέριο που χρησιμοποιήθηκε για την 

εναπόθεση των υδρόφοβων μονωτικών υμενίων ήταν το c-C4F8, και οι παράμετροι του 

πλάσματος, όπως η ισχύς, η τάση και η θερμοκρασία υποστρώματος, η ροή του αερίου και η 

πίεση του θαλάμου, μεταβάλλονταν ώστε να δημιουργηθούν υμένια με επιθυμητές ιδιότητες. 

Ελλειψομετρικές μετρήσεις παρείχαν τους ρυθμούς εναπόθεσης και τις οπτικές ιδιότητες των 

υμενίων, ενώ η υδροφοβικότητα/υδροφιλικότητα μελετήθηκε με μετρήσεις γωνιών επαφής με και 

χωρίς εφαρμογή τάσης. Η επιφανειακή τραχύτητα των εναποτιθέμενων στο πλάσμα υμενίων 

μετρήθηκε με μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) και η χημική σύσταση μελετήθηκε με 

φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) και φασματοσκοπία υπερύθρου με 

μετασχηματισμό Fourier (FTIR). Πειράματα ηλεκτροδιαβροχής διεξήχθησαν σε 

βελτιστοποιημένα εναποτιθέμενα στο πλάσμα υδρόφοβα φθορανθρακικά υμένια πάνω σε Si3N4 

έτσι ώστε να βελτιωθούν οι διηλεκτρικές ιδιότητες του σύνθετου υμενίου. Επιπλέον, μελετήθηκε 

η συμπεριφορά διαλυμάτων πρωτεϊνών διαφορετικών συγκεντρώσεων και σε διαφορετικά pΗ, σε 

επαφή με τα εναποτιθέμενα σε πλάσμα φθορανθρακικά υμένια, υπό συνθήκες ηλεκτροδιαβροχής, 

και η παρουσία ή απουσία προσροφημένης πρωτεΐνης διερευνήθηκε με μικροσκοπία φθορισμού. 

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά που λαμβάνονται με υμένια από επικάλυψη με 

περιστροφή ενός εμπορικού άμορφου φθορο-πολυμερικού (AF) υλικού Teflon®. Επίσης, 

κατασκευάστηκε ανοικτή μικρορευστομηχανική διάταξη όπου σταγόνες μετακινήθηκαν μέσω 

της ηλεκτροδιαβροχής εφαρμόζοντας χαμηλές τάσεις. 

 Δείχθηκε ότι τα εναποτιθέμενα σε πλάσμα φθορανθρακικά υμένια παρουσιάζουν 

επιθυμητή συμπεριφορά στην ηλεκτροδιαβροχή, δηλαδή μεγάλη μεταβολή της γωνίας επαφής με 

εφαρμογή χαμηλής τάσης και καλή αντιστρεψιμότητα στη γωνία επαφής μετά την απομάκρυνση 

της τάσης, και ταυτόχρονα μηδαμινή πρωτεϊνική προσρόφηση, απαραίτητες προϋποθέσεις για 

επιτυχή μετακίνηση διαλυμάτων βιομορίων σε ψηφιακές μικρορευστομηχανικές διατάξεις. 

Δεδομένου ότι τα υμένια αυτά παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα συγκρινόμενα με υμένια 

από επικάλυψη με περιστροφή, συμπεριλαμβανομένης της ομοιογένειας στο πάχος, της καλής 

προσρόφησης στο υπόστρωμα και της ικανότητας να εναποτίθενται επιλεκτικά, θα μπορούσαν να 

αντικαταστήσουν τα εμπορικά υλικά που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Η χρήση 

φθορανθρακικών υμενίων εναποτιθέμενων σε πλάσμα γι’ αυτό το σκοπό πραγματοποιείται για 

πρώτη φορά στη βιβλιογραφία. 

   

 Τέλος, η χαρακτηριστική ιδιότητα των φθορανθρακικών υμενίων που δημιουργούνται σε 

πλάσμα, αυτή της εκλεκτικής εναπόθεσης σε ορισμένες επιφάνειες έναντι άλλων, υπό 
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κατάλληλες συνθήκες, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη μια απλής μεθόδου κατασκευής 

βιομοριακών μικροσυστοιχιών. 

 Οι μικροσυστοιχίες αποτελούνται από ακινητοποιημένα βιομόρια διαταγμένα πάνω σε 

επιφάνειες και επιτρέπουν τη γρήγορη, εύκολη και παράλληλη ανίχνευση χιλιάδων στοιχείων σε 

ένα μόνο πείραμα χρησιμοποιώντας ελάχιστους όγκους δειγμάτων [44 – 47]. Οι περισσότερες 

μέθοδοι ακινητοποίησης βιομορίων παρουσιάζουν διάφορα μειονεκτήματα, δύο από τα οποία 

είναι το υψηλό επίπεδο υποβάθρου λόγω της προσρόφησης σε μη επιθυμητές περιοχές και οι 

χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται. 

 Στην εργασία αυτή, χρησιμοποιείται μια απλή και γρήγορη μέθοδο για τη δημιουργία 

πρωτεϊνικών μικροσυστοιχιών, όπου η ακινητοποίηση των πρωτεϊνών γίνεται επιλεκτικά σε 

σχηματοποιημένες επιφάνειες οι οποίες κατεργάζονται μόνο σε πλάσμα για μερικά 

δευτερόλεπτα, χωρίς να υποστούν καμία περαιτέρω χημική ή άλλου τύπου κατεργασία. 

Δημιουργείται μια υδροφοβική/υδροφιλική σχηματοποίηση με κλασικές μεθόδους λιθογραφίας 

και εγχάραξης ακολουθούμενη από κατεργασία σε πλάσμα c-C4F8. Υπό κατάλληλες συνθήκες 

πλάσματος, ένα υδρόφοβο φθορανθρακικό υμένιο εναποτίθεται επιλεκτικά σε επιφάνεια Si, ενώ 

ταυτόχρονα δομές από SiO2 ή Si3N4 εγχαράσσονται διατηρώντας την υδροφιλικότητά τους. 

Πειράματα με διαλύματα πρωτεϊνών σε επαφή με σχηματοποιημένες επιφάνειες έδειξαν ότι οι 

πρωτεΐνες προσροφώνται επιλεκτικά πάνω στις υδρόφιλες εγχαραγμένες δομές SiO2 ή Si3N4 και 

όχι στην επιφάνεια του Si που καλύπτεται από το εναποτιθέμενο φθορανθρακικό υμένιο. 

 Έτσι, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βιομοριακών 

μικροσυστοιχιών με πολύ μικρό μέγεθος κηλίδος (εξαρτώμενο ουσιαστικά από τη διακριτική 

ικανότητα της λιθογραφικής μεθόδου), υψηλή πυκνότητα κηλίδων (πολύ μεγαλύτερη από αυτήν 

που διατίθεται στο εμπόριο), και αυξημένο λόγο σήματος προς θορύβου λόγω εξάλειψης της 

βιομοριακής προσρόφησης σε μη επιθυμητές περιοχές. 

 

 

1.1. Μικρορευστομηχανικές διατάξεις 

 

 Τα πρώτα ρευστομηχανικά βιο-μικροσυστήματα βασίστηκαν στην ιδέα της 

μικροσυστοιχίας DNA, που αποτελείται από ένα κομμάτι γυαλιού, πλαστικού ή υποστρώματος 

πυριτίου πάνω στο οποίο έχουν ακινητοποιηθεί τμήματα DNA σε μια μακροσκοπική συστοιχία. 

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τέτοια βιο-μικροσυστήματα για να εξετάσουν ένα βιολογικό 

δείγμα για την παρουσία ταυτόχρονα πολλών γενετικών αλληλουχιών την ίδια στιγμή. Τα 

ακινητοποιημένα τμήματα DNA είναι γνωστά ως ανιχνευτές (probes). Χιλιάδες πανομοιότυπα 
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μόρια-ανιχνευτές είναι ακινητοποιημένα σε κάθε σημείο στη συστοιχία για να γίνει 

αποτελεσματική ανίχνευση. Να σημειωθεί ότι η προετοιμασία του δείγματος πρέπει να γίνει 

εκτός βιο-μικροσυστήματος. Υπάρχει ένας αριθμός εμπορικών μικροσυστοιχιών διαθέσιμων 

στην αγορά όπως το GeneChip® από την Affymetrix, το DNA Chip από την Infineon, ή το 

NanoChip® από τη Nanogen [48 – 50]. Ομοίως με τη μικροσυστοιχία DNA, μια πρωτεϊνική 

μικροσυστοιχία είναι μια μικρή συστοιχία όπου μεγάλος αριθμός από διαφορετικά βιομόρια, πιο 

συχνά μονοκλωνικά αντισώματα, αποτίθενται πάνω στο υπόστρωμα (γυαλί, πλαστικό, πυρίτιο). 

Χρησιμοποιούνται για να καθορίζουν την παρουσία ή/και την ποσότητα των πρωτεϊνών σε 

βιολογικά δείγματα, π.χ. στο αίμα. Ένα μειονέκτημα των συστοιχιών DNA και πρωτεϊνών είναι 

ότι δε μπορούν να τροποποιηθούν μετά την κατασκευή τους. Επιπλέον, δε μπορούν να διεξάγουν 

την προετοιμασία του δείγματος, κάτι κρίσιμο σε βιοϊατρικές εφαρμογές. 

 Η βασική ιδέα του ρευστομηχανικού βιο-μικροσυστήματος είναι να ολοκληρώσει όλες 

τις απαραίτητες διεργασίες για μια βιοϊατρική ανάλυση πάνω σε μια μόνο διάταξη 

χρησιμοποιώντας τη μικρορευστομηχανική τεχνολογία. Ολοκληρωμένες διεργασίες 

περιλαμβάνουν διεργασίες μικρορευστομηχανικής ανάλυσης και ανίχνευσης, καθώς επίσης και 

προκατεργασία και προετοιμασία του δείγματος. Ως τώρα υπάρχουν δύο διαφορετικές γενιές 

ρευστομηχανικών βιο-μικροσυστημάτων, τα συνεχούς ροής και τα ψηφιακά μικροσυστήματα. 

 

 

     1.1.1. Μικρορευστομηχανικές διατάξεις συνεχούς ροής 

 

 Η μικρορευστομηχανική τεχνολογία πρώτης γενιάς βασίζεται στην αρχή της συνεχούς 

ροής ρευστού μέσω μικροδομημένων καναλιών. Η ενεργοποίηση της ροής γίνεται είτε από 

εξωτερικές πηγές πίεσης, ολοκληρωμένες μηχανικές μικροαντλίες, ή από ηλεκτροκινητικούς 

μηχανισμούς [2, 3]. Για παράδειγμα, η ηλεκτρο-ώσμωση, είναι μια κοινή ηλεκτροκινητική 

μέθοδος, που σχετίζεται με την κίνηση ενός διαλύματος ιονικού υγρού λόγω εφαρμογής 

ηλεκτρικού πεδίου [51]. 

  Οι διατάξεις συνεχούς ροής είναι επαρκείς για απλές βιοχημικές εφαρμογές, αλλά είναι 

ακατάλληλες για πιο πολύπλοκες διεργασίες που απαιτούν υψηλού βαθμού ευελιξία ή 

πολύπλοκους χειρισμούς ρευστών. Αυτά τα συστήματα κλειστών καναλιών περιέχουν μόνιμα 

σχηματοποιημένα στοιχεία (μικροβαλβίδες, μικροκανάλια) εγχαραγμένα σε σκληρά στερεά 

υποστρώματα, όπως το πυρίτιο και το γυαλί, ή αντιγραμμένα (replicated) από ένα σκληρό 

πρότυπο (master) σε μια μαλακή πολυμερική μήτρα, γεγονός που περιορίζει την ικανότητα 

αναδιαμόρφωσής τους και την ανοχή σε λάθη. Επιπλέον, αναπόφευκτη διάχυση στα 
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μικροκανάλια κάνει δύσκολο την αποφυγή μόλυνσης μεταξύ των δειγμάτων και τη δημιουργία 

νεκρών όγκων. Επομένως, η κατασκευή πολύπλοκων αλλά αξιόπιστων βιο-μικροσυστημάτων 

συνεχούς ροής παραμένει μια μεγάλη τεχνολογική πρόκληση. 

 

 

     1.1.2. Ψηφιακές μικρορευστομηχανικές διατάξεις 

 

 Σε αντίθεση με τα βιο-μικροσυστήματα συνεχούς ροής κλειστών καναλιών, τα βιο-

μικροσυστήματα δεύτερης γενιάς είναι ανοικτές διατάξεις όπου το ρευστό διαιρείται σε διακριτές 

σταγόνες οι οποίες ελέγχονται ανεξάρτητα έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν πάνω σε ένα 

υπόστρωμα [13 – 15]. Επειδή η κάθε σταγόνα μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα, αυτά τα 

«ψηφιακά» συστήματα μπορούν να τροποποιηθούν κατά έναν δυναμικό τρόπο, αφού ομάδες 

στοιχείων σε μια μικρορευστομηχανική συστοιχία μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να 

μεταβληθεί η λειτουργικότητά τους κατά τη διάρκεια παράλληλης εκτέλεσης μιας σειράς 

βιοαναλύσεων. Τα πλεονεκτήματα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα για μαζικές παράλληλες 

αναλύσεις DNA, αυτοματοποιημένο σχεδιασμό φαρμάκων, και ανίχνευση βιομορίων σε 

πραγματικό χρόνο. 

 Η πιο σημαντική συνέπεια της σμίκρυνσης των διαστάσεων των συστημάτων είναι μια 

τρομερή αύξηση του λόγου επιφάνεια-προς-όγκο, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο των 

επιφανειών και των επιφανειακών ενεργειών μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις στη 

μικροτεχνολογία γενικά αλλά και στη μικρορευστομηχανική. Για σταγόνες διάστασης 

μικρότερης του χιλιοστού, κυριαρχούν οι τριχοειδείς δυνάμεις [52]. Για το χειρισμό, λοιπόν, 

σταγόνων σε επιφάνειες απαιτείται έλεγχος/τροποποίηση των διεπιφανειακών δυνάμεων υγρού-

αερίου και στερεού-υγρού. Στη βιβλιογραφία έχει προταθεί ένας αριθμός μεθόδων για το 

χειρισμό διακριτών σταγόνων [13, 15, 53 – 61]. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε χημικές, θερμικές, ακουστικές και ηλεκτρικές. Διακυμάνσεις στη 

θερμοκρασία καθώς και στη συγκέντρωση των επιφανειοδραστκών ουσιών των σταγόνων 

προκαλούν διακυμάνσεις των διεπιφανειακών τάσεων, κυρίως στη διεπιφάνεια υγρού-αερίου, και 

έτσι δημιουργούνται δυνάμεις που μπορούν να προωθήσουν σταγόνες (θερμοτριχοειδή 

φαινόμενα και φαινόμενο Marangoni). Μια άλλη μέθοδος ελέγχου της επιφανειακής ενέργειας 

είναι η δημιουργία χημικής και τοπογραφικής δομής των επιφανειών. Η τοπική ικανότητα 

διαβροχής μαζί με την τοπογραφία του υποστρώματος παρέχουν οριακές συνθήκες στις οποίες οι 

σταγόνες προσαρμόζουν τη μορφολογία τους έτσι ώστε να πετύχουν την πιο ευνοϊκή ενεργειακά 
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διαμόρφωση [53, 56, 62 – 64]. Το μόνο μειονέκτημα των χημικών και τοπογραφικών δομών 

είναι η στατική τους φύση, η οποία εμποδίζει το δυναμικό έλεγχο των υγρών. 

 Τα τελευταία χρόνια, την προσοχή έχουν τραβήξει οι ηλεκτρικές μέθοδοι ενεργοποίησης 

σταγόνων [13 – 15, 61, 65]. Η διηλεκτροφόρηση [15, 65] και η ηλεκτροδιαβροχή πάνω σε 

διηλεκτρικό (EWOD) [13, 14] είναι οι δύο πιο κοινές ηλεκτρικές μέθοδοι. Οι δύο αυτές τεχνικές 

εκμεταλλεύονται τις ηλεκτροϋδροδυναμικές δυνάμεις, και μπορούν να προσφέρουν υψηλές 

ταχύτητες σταγόνων με σχετικά απλές γεωμετρίες. Ιδιαίτερα η ηλεκτροδιαβροχή έχει αποδειχθεί 

πολύ επιτυχής όσον αφορά στο βαθμό και στην ταχύτητα τροποποίησης των διεπιφανειακών 

δυνάμεων, στη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και στη συμβατότητα με ποικίλα περιβάλλοντα. 

Επιτυγχάνονται εύκολα και με μεγάλες ταχύτητες μεταβολές στη γωνία επαφής μερικών δεκάδων 

μοιρών, ενώ σε δοκιμές μακροπρόθεσμης σταθερότητας πραγματοποιήθηκαν πολλοί κύκλοι 

εναλλαγής χωρίς αξιοσημείωτη υποβάθμιση του συστήματος. Στις μέρες μας, σταγόνες μπορούν 

να μετακινηθούν κατά μήκος ελεύθερα προγραμματιζόμενων διαδρομών πάνω σε επιφάνειες. 

Μπορούν να διαχωριστούν, να συγχωνευτούν, και να αναμειχθούν με ένα μεγάλο βαθμό 

ευελιξίας. Τα περισσότερα από αυτά τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν την τελευταία δεκαετία από 

μια σταθερά αναπτυσσόμενη κοινότητα ερευνητών σε αυτόν τον τομέα. 

 

 

     1.1.3. Γωνία Επαφής και Ηλεκτροδιαβροχή 

 

 Όταν μια σταγόνα υγρού τοποθετηθεί πάνω σε μια επιφάνεια τότε η γωνία που 

σχηματίζεται στο τριπλό σημείο συνύπαρξης στερεού – υγρού – αερίου ονομάζεται γωνία 

επαφής. Η γωνία επαφής καθορίζεται από τις συνιστώσες της επιφανειακής ελεύθερης ενέργειας 

του υγρού και του στερεού, οι οποίες μπορούν να υποδειχθούν ως διανύσματα (Σχήμα 1.1). Οι 

τεχνικές με τις οποίες γίνονται οι μετρήσεις των γωνιών χρησιμοποιούν την εξίσωση που εξήγαγε 

πρώτος ο Thomas Young το 1805 [66]. Η εξίσωση του Young περιγράφει την ισορροπία μεταξύ 

των τριών διεπιφανειακών ενεργειών (μεταξύ υγρού, στερεού και περιβάλλοντος μέσου) και της 

γωνίας επαφής θ μιας σταγόνας ενός υγρού πάνω σε μια επιφάνεια στερεού: 

 

slsvlv γγθγ −=cos      (1.1) 

 

όπου γlv και γsv η επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια του υγρού και του στερεού αντίστοιχα, και γsl η 

διεπιφανειακή ελεύθερη ενέργεια μεταξύ του στερεού και του υγρού 

 



 8

 
Σχήμα 1.1. Σχηματικό διάγραμμα που απεικονίζει τις δυνάμεις που ασκούνται στο τριπλό σημείο 

συνύπαρξης στερεού, υγρού και αερίου καθώς και τη μετρούμενη γωνία επαφής. 

 

Η εξίσωση Young θεωρεί ότι η επιφάνεια του στερεού είναι ομαλή, ομοιογενής και 

άκαμπτη. Θα πρέπει επίσης να είναι χημικά και φυσικά αδρανής όσον αφορά τα υγρά με τα οποία 

έρχεται σε επαφή. Η επιφανειακή τάση είναι μια μέτρηση της συνεκτικής ενέργειας σε μια 

διεπιφάνεια. Είναι η ιδιότητα, λόγω μοριακών δυνάμεων, εξαιτίας της οποίας όλα τα υγρά μέσω 

συστολής της επιφάνειας τείνουν να φέρουν τον όγκο που περικλείουν σε ένα σχήμα που να έχει 

το μικρότερο επιφανειακό εμβαδόν. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφανειακή ενέργεια του στερεού 

υποστρώματος σε σχέση με την επιφανειακή τάση ενός υγρού, τόσο καλύτερη είναι η διαβροχή, 

και τόσο μικρότερη η γωνία επαφής (Σχήμα 1.2). Αντιθέτως, όσο μικρότερη είναι η επιφανειακή 

ενέργεια του στερεού υποστρώματος σε σχέση με την επιφανειακή τάση ενός υγρού, τόσο 

μικρότερη είναι η διαβροχή, και τόσο μεγαλύτερη η γωνία επαφής 

 

  
μεγάλη επιφανειακή διαβροχή 

μεγάλη επιφανειακή ενέργεια 

Υδρόφιλη επιφάνεια 

μικρή επιφανειακή διαβροχή 

μικρή επιφανειακή ενέργεια 

Υδρόφοβη επιφάνεια 

Σχήμα 1.2. Εικόνες υδρόφιλης και υδρόφοβης επιφάνειας όπου φαίνεται η μορφή της σταγόνας και 

η γωνία επαφής. 
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Έστω λοιπόν μία επιφάνεια στερεού πάνω στην οποία τοποθετούμε μια σταγόνα υγρού. 

Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 1.2 χαμηλές τιμές της γωνίας θ δείχνουν ότι το υγρό 

εξαπλώνεται, ή διαβρέχει καλά την επιφάνεια, ενώ μεγάλες τιμές σημαίνουν μικρή διαβροχή. 

Έτσι, όταν θ < 90ο λέμε ότι η επιφάνεια παρουσιάζει μεγάλη ικανότητα διαβροχής, ενώ όταν θ > 

90ο η ικανότητα αυτή είναι μικρή. Όταν το υγρό είναι νερό τότε μιλάμε για υδρόφιλες και 

υδρόφοβες επιφάνειες αντίστοιχα. Όταν θ = 0 τότε το υγρό διαβρέχει πλήρως την επιφάνεια. Η 

γωνία επαφής θ, λοιπόν, αποτελεί μια τυπική μέτρηση της υδροφοβικότητας/υδροφιλικότητας 

μιας επιφάνειας στερεού, και είναι ευαίσθητη στο ανώτατο στρώμα της επιφάνειας, πάχους 3 – 

10 Å [67 – 70]. 

 Η ηλεκτροδιαβροχή πάνω σε διηλεκτρικό (electrowetting on dielectric, EWOD) 

αναφέρεται στην τροποποίηση της διεπιφανειακής τάσης μεταξύ ενός αγώγιμου ρευστού και ενός 

στερεού ηλεκτροδίου επικαλυμμένου με ένα διηλεκτρικό στρώμα εφαρμόζοντας ένα ηλεκτρικό 

πεδίο μεταξύ τους. Με την εφαρμογή τάσης, φορτία μαζεύονται στο τοίχωμα του ηλεκτροδίου 

και αντίθετα φορτία συγκεντρώνονται κοντά στη διεπιφάνεια στερεού/υγρού στο αγώγιμο υγρό. 

Η ηλεκτροστατική δύναμη που δημιουργείται μειώνει τη διεπιφανειακή τάση υγρού-στερεού και 

επομένως τη γωνία επαφής (Σχήμα 1.3).  

 

 
Σχήμα 1.3. Σχηματική παράσταση του φαινομένου της ηλεκτροδιαβροχής, δηλαδή της αλλαγής της 

γωνίας επαφής με την εφαρμογή τάσης. Σε μηδενική τάση η σταγόνα διαβρέχει μερικώς την 

επιφάνεια (συμπαγής γραμμή), ενώ με εφαρμογή τάσης η σταγόνα απλώνει και διαβρέχει σε 

μεγαλύτερο ποσοστό την επιφάνεια (διακεκομμένη  γραμμή). 

 



 10

 Βάση της μοντέρνας ηλεκτροδιαβροχής αποτελεί το ηλεκτροτριχοειδές φαινόμενο 

(electrocapillarity), το οποίο περιγράφτηκε πρώτη φορά λεπτομερώς από τον Gabriel Lippmann 

[71]. Αυτός ο ευφυής φυσικός, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Nobel το 1908 για την ανακάλυψη 

της πρώτης μεθόδου έγχρωμης φωτογραφίας, βρήκε ότι η τριχοειδής συμπίεση του υδραργύρου 

σε επαφή με ηλεκτρολυτικά διαλύματα μπορούσε να μεταβάλλεται εφαρμόζοντας τάση μεταξύ 

του υδραργύρου και του ηλεκτρολύτη (ηλεκτροτριχοειδές φαινόμενο). Η εργασία του Lippmann 

και αυτών που τον ακολούθησαν στα επόμενα εκατό και πλέον χρόνια αφιερώθηκε σε υδατικούς 

ηλεκτρολύτες σε άμεση επαφή με επιφάνειες υδραργύρου ή σταγόνων υδραργύρου σε επαφή με 

μονωτές. 

 Ένα μεγάλο εμπόδιο στη διεύρυνση των εφαρμογών ήταν η ηλεκτρολυτική διάσπαση 

του νερού με την εφαρμογή τάσεων μεγαλύτερων από μερικές εκατοντάδες mVolts. Οι 

πρόσφατες εξελίξεις ξεκίνησαν από τον Berge [17] στις αρχές του ’90, ο οποίος εισήγαγε την 

ιδέα της χρήσης ενός λεπτού διηλεκτρικού στρώματος για να διαχωρίσει το αγώγιμο υγρό από το 

μεταλλικό ηλεκτρόδιο με σκοπό να εξαλείψει το πρόβλημα της ηλεκτρόλυσης, αν και παρόμοια 

πειράματα είχαν γίνει και νωρίτερα [72 – 74]. Αυτή είναι η αρχή που έγινε γνωστή με τον όρο 

ηλεκτροδιαβροχή πάνω σε διηλεκτρικό. Οι πρώτες δραστηριότητες έχουν περιγραφεί σε μια 

σύντομη ανασκόπηση από τους Quilliet and Berge [18]. 

 Από την εξίσωση Young (1.1) που δίνει τη γωνία επαφής θ μιας σταγόνας με την 

επιφάνεια πάνω στην οποία ισορροπεί, με την εφαρμογή τάσης παίρνουμε την παρακάτω 

εξίσωση:  

 

2

2
1)(cos V

d
V slsvlv

γοεε
γγθγ +−=      (1.2) 

 

όπου θ(V) είναι η γωνία επαφής για εφαρμογή τάσης V, εο και εγ η διηλεκτρική σταθερά του 

κενού και του διηλεκτρικού αντίστοιχα, και d το πάχος του διηλεκτρικού. Συνδυάζοντας τις 

εξισώσεις 1 και 2 οι Welters και Fokkink [19], εξήγαγαν την παρακάτω εξίσωση, γνωστή ως 

εξίσωση Young-Lippmann: 

 

2

2
1)0(cos)(cos V

d
V

lv

o

γ
εε

θθ γ+=      (1.3) 
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     1.1.4. Γωνία Υστέρησης – Κορεσμός Γωνίας Επαφής– Τάση κατάρρευσης 

 

 Υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα που αφορούν την ηλεκτροδιαβροχή και τα οποία 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία ενός δείγματος ή κατά την κατασκευή 

μιας μικρορευστομηχανικής διάταξης βασιζόμενης στην ηλεκτροδιαβροχή. Αυτά είναι η γωνία 

υστέρησης, ο κορεσμός της γωνίας επαφής (κατά την εφαρμογή αυξανόμενης εφαρμογής τάσης) 

και η τάση κατάρρευσης των υλικών. 

  Κατά την επαφή μιας σταγόνας με μια επιφάνεια, υπάρχει ένας αριθμός πρακτικά 

σταθερών φαινόμενων γωνιών επαφής [128]. Πειραματικά, όταν ο όγκος μιας σταγόνας 

αυξάνεται, η γραμμή επαφής φαίνεται να παραμένει σταθερή ενώ η φαινόμενη γωνία επαφής 

αυξάνεται (Σχήμα 1.10α). Η γωνία επαφής τελικά φτάνει σε μια μέγιστη τιμή, που αναφέρεται ως 

«γωνία προώθησης» (advancing contact angle θa). Αν ο όγκος της σταγόνας αυξηθεί περισσότερο 

η γραμμή επαφής θα προωθηθεί. Ομοίως, όταν ο όγκος της σταγόνας μειώνεται (Σχήμα 1.10β), η 

γραμμή επαφής δείχνει να είναι σταθερή, ενώ η γωνία επαφής μειώνεται μέχρι να φτάσει μια 

ελάχιστη τιμή, που έχει οριστεί ως «γωνία υποχώρησης» (receding contact angle θr). Περαιτέρω 

μείωση του όγκου της σταγόνας προκαλεί την υποχώρηση της γραμμής επαφής της σταγόνας. Η 

διαφορά μεταξύ της γωνίας προώθησης και της γωνίας υποχώρησης, ονομάζεται γωνία 

υστέρησης, θhyst. 

 

Σχήμα 1.10. Η γωνία υστέρησης είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ της γωνίας προώθησης (α) και της 

γωνίας υποχώρησης (β). 

 

 Η γωνία επαφής προκύπτει από το γεγονός ότι η καμπύλη της ενέργειας Gibbs για μια 

σταγόνα πάνω σε επιφάνεια χαρακτηρίζεται από πολλαπλά ελάχιστα (Σχήμα 1.11) [128 – 131]. 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση της ιδανικής επιφάνειας, για την οποία αυτή η 

καμπύλη έχει μόνο ένα ελάχιστο. Έτσι, για μια πραγματική επιφάνεια, υπάρχουν πολλές 
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μετασταθείς γωνίες επαφή. Γενικά, το σύστημα τείνει να μεταβεί στην πιο σταθερή κατάσταση, 

που αντιστοιχεί στο γενικό ελάχιστο της ενέργειας (Σχήμα 1.11). Ωστόσο, για να μετακινηθεί 

από ένα τοπικό ελάχιστο στο επόμενο, η σταγόνα πρέπει να υπερνικήσει ένα ενεργειακό φράγμα 

(που ορίζεται ως η ενεργειακή διαφορά μεταξύ ενός τοπικού ελαχίστου και ενός γειτονικού 

τοπικού μέγιστου (Σχήμα 1.11)). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ενεργειακά φράγματα 

αυξάνονται καθώς η σταγόνα πλησιάζει περισσότερο στο γενικό ελάχιστο. 

  

 

Σχήμα 1.11. Σχηματικό διάγραμμα της καμπύλης της ενέργειας Gibbs για ένα πραγματικό σύστημα 

διαβροχής: παρουσία πολλαπλών ελαχίστων που ορίζουν μετασταθείς καταστάσεις. 

TRCA: θεωρητική γωνία υποχώρησης 

PRCA: πρακτική γωνία υποχώρησης 

TADCA: θεωρητική γωνία προώθησης 

PADCA: πρακτική γωνία προώθησης 

 

 Η φυσική πίσω από την ποικιλία των ελαχίστων στην καμπύλη της ενέργειας Gibbs για 

μια πραγματική επιφάνεια στερεού μπορεί να εξηγηθεί ως εξής [131]. Η επιφανειακή τάση του 

στερεού μπορεί να αλλάζει από σημείο σε σημείο λόγω χημικής ανομοιογένειας. Σε 

παραδείγματα διαβροχής με νερό, υδρόφοβες περιοχές θα εμποδίζουν την κίνηση της γραμμής 

επαφής καθώς το ρευστό θα προωθείται αυξάνοντας έτσι τη γωνία επαφής. Όταν το νερό 

υποχωρεί οι υδρόφιλες ομάδες θα είναι αυτές που θα εμποδίζουν την κίνηση της γραμμής επαφής 

μειώνοντας έτσι τη γωνία επαφής. Έτσι, οι γωνίες προώθησης θα είναι ευαίσθητες σε υδρόφοβες 

περιοχές και οι γωνίες υποχώρησης θα χαρακτηρίζουν τις υδρόφιλες περιοχές πάνω στην 

επιφάνεια. Ομοίως, η κλίση της επιφάνειας μπορεί να ποικίλει από σημείο σε σημείο λόγω 

Φαινόμενη Γωνία Επαφής 

Ενεργειακό 
Φράγμα 

Μετασταθής 
Κατάσταση

Ολικό 
Ελάχιστο
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τραχύτητας. Έτσι, σε κάθε σημείο κατά μήκος της επιφάνειας μπορεί να υπάρχει και μια 

διαφορετική φαινόμενη γωνία επαφής, τέτοια ώστε η πραγματική γωνία επαφής να 

συμμορφώνεται προς την τοπικά απαιτούμενη γωνία επαφής του Young. Γενικά, λέγεται ότι η 

γωνία επαφής είναι μεγαλύτερη σε τραχείες επιφάνειες από ότι σε λείες όταν η επιφάνεια είναι 

υδρόφοβη και μικρότερη όταν η επιφάνεια είναι υδρόφιλη, και επίσης ότι η υστέρηση διαβροχής 

αυξάνεται με την επιφανειακή τραχύτητα [132 – 134]. 

 Η θεωρητική γωνία προώθησης μπορεί να οριστεί ως η μέγιστη γωνία για την οποία 

υπάρχει ένα τοπικό ενεργειακό ελάχιστο (Σχήμα 1.11). Ομοίως, η θεωρητική γωνία υποχώρησης 

είναι η μικρότερη γωνία για την οποία υπάρχει ένα τοπικό ενεργειακό ελάχιστο. Πάντως, παρά το 

γεγονός ότι η υστέρηση διαβροχής έχει εξεταστεί θεωρητικά σε ιδανικές επιφάνειες με 

τραχύτητα της τάξης νανομέτρων [135, 136] ή ακόμα και σε μοριακή κλίμακα [137] το 

φαινόμενο δεν έχει κατανοηθεί ακόμα πλήρως. 

 Σύμφωνα με την εξίσωση Young-Lippmann (1.3), κατά την ηλεκτροδιαβροχή, όσο θα 

αυξάνεται η τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης V, τόσο θα μειώνεται η γωνία επαφής θ(V) ώσπου 

αυτή να θεωρητικά να μηδενιστεί. Ωστόσο, όπως θα δούμε και στα πειράματα της εργασίας 

αυτής, στην πράξη, η γωνία επαφής μειώνεται έως ένα σημείο και από κει και πέρα, όσο και να 

αυξάνεται η εφαρμοζόμενη τάση, μένει σταθερή.  Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως κορεσμός 

της γωνίας επαφής και έχει προβληματίσει πολλούς συγγραφείς, οι οποίοι έχουν προτείνει 

διάφορες υποθέσεις για να τον εξηγήσουν. Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται μια 

ανασκόπηση όλων αυτών των υποθέσεων [138]. 

 Μια πολύ πειστική εξήγηση αυτού του φαινομένου έχει δοθεί από τους M. Vallet, M. 

Vallade, και B. Berge [139], οι οποίοι παρατήρησαν πειραματικά αστάθεια στην επιφάνεια και 

εκπομπή μικρών σταγονιδίων από τη γραμμή επαφής της σταγόνας με την επιφάνεια. Σε μια 

άλλη σειρά πειραμάτων, παρατηρήθηκε ένα φωτεινό δαχτυλίδι σε σημεία κοντά στη γραμμή 

επαφής, συνοδευόμενο από παλμούς ρεύματος. Έτσι ήταν εμφανής ο ιονισμός του αέρα ο οποίος 

σχημάτισε τη βάση για μια αξιόπιστη εξήγηση του κορεσμού στη γωνία επαφής. Ηλεκτρικά 

φορτία που δημιουργούνται λόγω του ιονισμού του αέρα μπορούν να αποτεθούν στη διηλεκτρική 

επιφάνεια, και αυτό το γεγονός μπορεί να είναι υπεύθυνο για τη δομική τροποποίηση της 

επιφάνειας. Δημιουργία υδρόφιλου δαχτυλιδιού γύρω από τη σταγόνα [20] μπορεί επίσης να 

προκληθεί από τα επιφανειακά φορτία. Μια παρόμοια επίδραση στον κορεσμό της γωνία επαφής 

μπορεί να δημιουργηθεί από ηλεκτρικά φορτία παγιδευμένα στο διηλεκτρικό υμένιο, μια θεωρία 

που αναπτύχθηκε από τους Verheijen και Prins [21], η οποία συσχέτισε επιτυχώς την ποσότητα 

των παγιδευμένων φορτίων με τον κορεσμό στη γωνία επαφής. Αποτελέσματα που παρουσίασαν 

οι Janocha, Bauer, Oehr, Brunner και Göpel [140] υποστηρίζουν την πιθανότητα της δημιουργίας 
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(injection) φορτίων μέσα στο πολυμερικό υμένιο, η οποία μπορεί να είναι υπεύθυνη και για το 

φαινόμενο της υστέρησης στη γωνία επαφής. Απόδειξη της παρουσίας των ηλεκτρικών φορτίων 

έχει βρεθεί χρησιμοποιώντας σκόνη φωτοτυπικού toner (photocopier toner powder) [22]. Η 

επίδραση του επιφανειακού φορτίου στη γωνία επαφής διερευνήθηκε θεωρητικά και από τον 

Chou [141]. Στην εργασία των Quilliet και Berge [18] ο κορεσμός στη γωνία επαφής σε 

συστήματα ac συσχετίστηκε με τον ιονισμό του αέρα και σε dc συστήματα με την παγίδευση 

φορτίων στο διηλεκτρικό στρώμα. Διαφορές στη γωνία κορεσμού για πανομοιότυπα συστήματα, 

όπου όμως εφαρμοζόντουσαν διαφορετικές κυματομορφές της τάσης χρησιμοποιήθηκαν ως 

επιχείρημα για να υποστηρίξουν αυτήν την ιδέα. 

 Στα πειράματα των Shapiro, Moon, Garrell και Kim [142] δεν παρατηρήθηκε κάποιο 

φωτεινό δαχτυλίδι (luminescence), έτσι η υπόθεση του ιονισμού του αέρα απορρίφθηκε. Για να 

εξηγήσουν το φαινόμενο του κορεσμού, οι συγγραφείς συμπεριέλαβαν στο μαθηματικό τους 

μοντέλο την ηλεκτρική αντίσταση του υγρού. Παρά τις τεράστιες διαφορές μεταξύ της 

αντίστασης του υγρού και του διηλεκτρικού, τα πειράματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη θεωρία 

τους. Ωστόσο, μια άλλη θεωρία του κορεσμού της γωνία επαφής βασίζεται σε περιορισμούς της 

επιφανειακής ενέργειας στερεού-υγρού [143]. 

 Τα αποτελέσματα των Papathanasiou και Boudouvis [144] φαίνεται να δείχνουν ότι ο 

κορεσμός της γωνίας επαφής μπορεί να αποδοθεί στην κατάρρευση του διηλεκτρικού (αν και 

στην εργασία των Janocha, Bauer, Oehr, Brunner και Göpel [140] αυτή η πιθανότητα είχε 

αποκλειστεί). Το κίνητρο για την παραπάνω θεωρία δόθηκε από τη δουλειά των Seyrat και Hayes 

[23], οι οποίοι συνέδεσαν τον κορεσμό με ατέλειες του διηλεκτρικού υλικού. Το πιο σημαντικό 

συμπέρασμα από αυτή τη διερεύνηση ήταν ότι το μέγιστο ηλεκτρικό πεδίο στο διηλεκτρικό υλικό 

έφτανε την τιμή κατάρρευσης στο σημείο σχεδόν που αντιστοιχούσε με τον κορεσμό της γωνίας 

επαφής. Συμπερασματικά, είναι μια διαδεδομένη ιδέα ότι είναι διάφορα τα φυσικά αίτια που 

μπορούν να προκαλέσουν το φαινόμενο του κορεσμού, ανάλογα με τη διαμόρφωση της διάταξης 

που εξετάζεται κάθε φορά. 

 Η τάση διηλεκτρικής κατάρρευσης Vb (breakdown voltage) είναι ένα χαρακτηριστικό κάθε 

μονωτικού υλικού που καθορίζει τη μέγιστη διαφορά τάσης που μπορεί να εφαρμοστεί κατά 

μήκος του υλικού πριν ο μονωτής καταρρεύσει και γίνει ηλεκτρικά αγώγιμος. Η θεωρητική 

διηλεκτρική αντοχή ενός υλικού είναι μια εγγενής ιδιότητα του υλικού. Στο σημείο κατάρρευσης, 

το ηλεκτρικό πεδίο απελευθερώνει δεσμευμένα ηλεκτρόνια. Αν το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό 

πεδίο είναι αρκετά υψηλό, ελεύθερα ηλεκτρόνια μπορεί να επιταχυνθούν σε ταχύτητες που 

μπορούν να απελευθερώσουν επιπλέον ηλεκτρόνια κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με ουδέτερα 

άτομα ή μόρια. Η διηλεκτρική κατάρρευση συμβαίνει αρκετά απότομα (τυπικά μέσα σε 



 15

νανοδευτερόλεπτα), προκαλώντας το σχηματισμό ενός ηλεκτρικά αγώγιμου μονοπατιού μέσω 

του υλικού. Για στερεά υλικά, μια κατάρρευση υποβαθμίζει σημαντικά ή και καταστρέφει ακόμα 

τις μονωτικές τους ικανότητες. Ο λόγος της τάσης κατάρρευσης Vb ενός διηλεκτρικού προς το 

πάχος του d δίνει τη διηλεκτρική αντοχή του υλικού α, όπως φαίνεται στην εξίσωση 1.4: 

 

d
V

a b=    (1.4) 

 

 

   1.1.5. Διατάξεις βασιζόμενες στην ηλεκτροδιαβροχή και Εφαρμογές 

 

 Το φαινόμενο της ηλεκτροδιαβροχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση 

ρευστών ή σταγόνων σε μια μικρορευστομηχανική διάταξη είτε κλειστού τύπου αποτελούμενη 

από μικροκανάλια ή ανοικτού τύπου. Έστω, λοιπόν, μια ανοικτή μικρορευστομηχανική διάταξη 

του Σχήματος 1.4, η οποία περιλαμβάνει μια συστοιχία από ηλεκτρόδια τα οποία μπορούν να 

ελεγχθούν ξεχωριστά, καλυμμένα από κάποιο υδρόφοβο μονωτικό υλικό, και μια αγώγιμη 

σταγόνα πάνω σε αυτό. Όταν η σταγόνα ηρεμεί, η γωνία επαφής είναι ίση με θ1. Όταν 

εφαρμοστεί τάση σε ένα ηλεκτρόδιο παραπλεύρως της σταγόνας (από την οποία καλύπτεται 

μερικώς) και την ίδια στιγμή απενεργοποιηθεί το ηλεκτρόδιο που βρίσκεται κάτω από τη 

σταγόνα, το φαινόμενο της ηλεκτροδιαβροχής προκαλεί μια συσσώρευση φορτίου στη 

διεπιφάνεια σταγόνας/διηλεκτρικού, έχοντας σαν αποτέλεσμα μια βαθμίδα επιφανειακής τάσης 

κατά μήκος  του διαστήματος μεταξύ γειτονικών ηλεκτροδίων, που ακολούθως προκαλεί τη 

μεταβολή της γωνίας σε θ2 και ακολούθως την κίνηση της σταγόνας. Μεταβάλλοντας το 

ηλεκτρικό δυναμικό κατά μήκος μιας γραμμικής συστοιχίας ηλεκτροδίων, η ηλεκτροδιαβροχή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση σταγόνων όγκου νανολίτρων κατά μήκος αυτής της 

σειράς ηλεκτροδίων. Σταγόνες μπορούν, με αυτόν τον τρόπο, να μετακινηθούν σε δομές 

καθορισμένες από το χρήστη χωρίς τη χρήση μικροαντλιών και μικροβαλβίδων. 
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Σχήμα 1.4. Ανοικτή μικρορευστομηχανική διάταξη, αποτελούμενη από μια συστοιχία ανεξαρτήτως 

ελεγχόμενων ηλεκτροδίων, καλυμμένων με κάποιο υδρόφοβο διηλεκτρικό υλικό. 

 

 Οι εφαρμογές της ηλεκτροδιαβροχής στο πεδίο των lab-on-a-chip προωθήθηκαν κυρίως 

από δύο εργαστήρια, αυτό του Richard Fair στο Duke University [12, 13, 75 – 85] και αυτό του 

C. J. Kim στο UCLA [14, 86 – 97] με διάφορες άλλες ομάδες να συμμετέχουν πιο πρόσφατα [98 

– 100]. 

 Για τυπικούς όγκους σταγόνας της τάξης των μικρολίτρων, η μετακίνηση της σταγόνας 

ξεκινά τυπικά πάνω από ένα συγκεκριμένο κατώφλι τάσης μερικών Volts. Πάνω από αυτό το 

κατώφλι, η ταχύτητα της σταγόνας αυξάνεται ραγδαία με την εφαρμοζόμενη τάση, φτάνοντας 

τιμές μερικών cm/sec. Οι ακριβείς τιμές εξαρτώνται ισχυρά από το πάχος του διηλεκτρικού και 

την ποιότητα των επιφανειών. Πρόσφατες εργασίες στοχεύουν στη μείωση των τάσεων 

ενεργοποίησης σε περίπου 20 Volts ή και λιγότερο, κάτι το οποίο θα απλοποιούσε πρακτικές 

εφαρμογές που περιλαμβάνουν διατάξεις χειρός που τροφοδοτούνται με μπαταρία για ιατρικές 

εφαρμογές.  

 Ένα ζήτημα που αφορά στις βιοτεχνολογικές εφαρμογές των διατάξεων που βασίζονται 

στην ηλεκτροδιαβροχή είναι η βιοσυμβατότητα των υλικών και των διεργασιών. Μια πρόκληση 

για τις διατάξεις lab-on-a-chip είναι η τάση των βιομορίων να προσροφώνται μη ειδικά πάνω σε 

υδρόφοβες επιφάνειες [101]. Στην περίπτωση των διατάξεων που βασίζονται στην 

ηλεκτροδιαβροχή αυτό έχει μια ιδιαίτερα καταστρεπτικές επιπτώσεις: η μη αντιστρεπτή 

προσρόφηση των βιομορίων μειώνει τη γωνία επαφής μόνιμα, υποβιβάζοντας έτσι την απόδοση 

της ενεργοποίησης της σταγόνας, μολύνει τη διάταξη και μεταβάλλει τη σύσταση του υπό 

ανάλυση διαλύματος βιομορίων. Οι Yoon και Garrell [96] διερεύνησαν πρόσφατα την 

ηλεκτροδιαβροχική συμπεριφορά σταγόνων διαλυμάτων DNA και πρωτεϊνών σε περιβάλλον 
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αέρα. Βρήκαν ότι στην προσρόφηση συνεισφέρουν η μη ειδική προσρόφηση μέσω υδρόφοβων 

αλληλεπιδράσεων αλλά και ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Οι τελευταίες εξαρτώνται ισχυρά 

από το φορτίο που έχουν οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες και στην πολικότητα καθώς και την 

κυματομορφή της εφαρμοζόμενης τάσης. Η βιομοριακή προσρόφηση φαίνεται να καταστέλλεται 

ακόμα πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας κάποιο λάδι ως περιβάλλον μέσον αντί του αέρα. 

Οι Srinivasan et al [12, 82, 83] περιέγραψαν όχι μόνο την επιτυχή ενεργοποίηση διαφόρων 

διαλυμάτων πρωτεϊνών αλλά και αυτή φυσιολογικών υγρών όπως είναι το αίμα και τα ούρα. 

Ακόμα και μετά από 25,000 κύκλους, οι σταγόνες μπορούσαν ακόμα να ενεργοποιηθούν με μόνο 

μια μικρή αύξηση της τάσης ενεργοποίησης. Η μειωμένη προσρόφηση των πρωτεϊνών 

αποδίδεται στο λεπτό στρώμα λαδιού που διαβρέχει το υδρόφοβο υπόστρωμα και εμποδίζει την 

άμεση επαφή μεταξύ της σταγόνας και της πολυμερικής επιφάνειας [12]. Ποιοτικά αυτή η 

στρατηγική φαίνεται να είναι επιτυχής. Ωστόσο, δεν υπάρχουν λεπτομερείς μελέτες που να 

αφορούν την αποδοτικότητα και τους υποκείμενους θεμελιώδεις μηχανισμούς για αυτήν την 

περίπτωση. 

 Σε άλλες εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία, η ηλεκτροδιαβροχή 

χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο για τη διαχείριση μικροσκοπικών ποσοτήτων υγρών. Για 

παράδειγμα, οι συστοιχίες DNA και πρωτεϊνών αποτελούν σήμερα τυπικά εργαλεία στην έρευνα 

γονιδιώματος και στο σχεδιασμό φαρμάκων. Οι συστοιχίες αυτές αποτελούνται από 

ακινητοποιημένα βιομόρια πάνω σε μια επιφάνεια και δημιουργούνται χρησιμοποιώντας 

ρομποτικά συστήματα που εναποθέτουν σταγόνες βιομοριακών διαλυμάτων με διάφορες 

τεχνικές, είτε άμεσης επαφής ή μη επαφής (π.χ. τεχνολογία ink-jet). Για να μειωθεί το μέγεθος 

της κηλίδος πάνω στην επιφάνεια έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις, όπως η 

νανολιθογραφία dip-pen [102]. Σε αυτήν την τεχνική, η σταγόνα εναποτίθεται με άμεση 

μηχανική επαφή μεταξύ της πένας και της επιφάνειας.  Μια πρόκληση της λιθογραφίας dip-pen 

είναι η εναπόθεση μιας επαρκώς μεγάλης ποσότητας υγρού πάνω στην πένα με ελεγχόμενο 

τρόπο, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των κηλίδων που μπορούν να δημιουργηθούν 

(«γραφτούν») χωρίς το ξαναγέμισμα της πένας. Οι Belaubre et al [103, 104] παρουσίασαν μια 

διάταξη για λιθογραφία dip-pen, όπου η ηλεκτροδιαβροχή χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της 

ποσότητας του υγρού που τοποθετείται σε μια δεξαμενή πάνω στην πένα. Χάρη σε αυτήν την 

προσέγγιση, μπόρεσαν να «γράψουν» συστοιχίες από εκατοντάδες κηλίδες με ένα μόνο 

«γέμισμα», με σταγόνες όγκου femtoliter μέχρι picoliter, που περιείχαν ολιγονουκλεοτίδια και 

πρωτεΐνες. Η ίδια αρχή σε κάπως μεγαλύτερη κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για έναν microinjector 

από τους Hoshino et al [105]. Οι Yi και Kim [106] παρουσίασαν μία μέθοδο που ονόμασαν «soft 

printing», όπου η δημιουργία και η απόθεση σταγόνων ελεγχόμενου όγκου πραγματοποιείται 
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χρησιμοποιώντας την ηλεκτροδιαβροχή. Επιπλέον, η ηλεκτροδιαβροχή χρησιμοποιήθηκε για την 

προετοιμασία πεπτιδικών και πρωτεϊνικών δειγμάτων για φασματοσκοπία μάζας 

προσρόφησης/ιονισμού με laser υποβοηθούμενης από μήτρα [95]. 

 Οι Huh et al [107] παρουσίασαν μια εφαρμογή όπου η ηλεκτροδιαβροχή 

χρησιμοποιήθηκε σε ένα μικρορευστομηχανικό σύστημα βασιζόμενο σε κανάλια για τη 

δημιουργία ροής δύο φάσεων, αέρα-νερού (Σχήμα 1.5). Ενεργοποιώντας τα ηλεκτρόδια η 

διαδρομή του υγρού μέσα στο κανάλι μπορούσε να ελεγχθεί εύκολα και γρήγορα. Δείχθηκε ότι 

ζωντανά κύτταρα επιβίωσαν κατά τη μεταφορά τους μέσω αυτής της διάταξης. Οι Cheng και 

Hsiung παρουσίασαν μια βαλβίδα που λειτουργεί με την ηλεκτροδιαβροχή μέσα σε ένα 

μικροκανάλι συνεχούς ροής [108]. Τα τοιχώματα του καναλιού ήταν μερικώς φτιαγμένα από 

Teflon. Χρησιμοποιώντας εγχάραξη πλάσματος, η επίστρωση από Teflon έγινε υδρόφιλη παντού 

μέσα στο κανάλι εκτός από μία ενεργή περιοχή, η οποία, έτσι, έδρασε ως ένας υδρόφοβος 

φραγμός. Με την ενεργοποίηση ηλεκτροδίων ενσωματωμένων στην ενεργή περιοχή των 

τοιχωμάτων του καναλιού, ο φραγμός «εξουδετερωνόταν» και νερό μπορούσε να ρεύσει κατά 

μήκος του καναλιού. Οι Shen et al [109] κατασκεύασαν ένα CMOS chip στο οποίο έλεγχαν το 

γέμισμα κλειστών καναλιών χρησιμοποιώντας την ηλεκτροδιαβροχή. 

  

 
Σχήμα 1.5. Μικρορευστομηχανικό σύστημα δημιουργίας ροής δύο φάσεων, αέρα-νερού. Η 

μεταβολή της επιφανειακής ενέργειας προκαλούμενη ηλεκτρικά ώθησε (α) ένα εστιασμένο ρεύμα 

νερού υψηλής ταχύτητας στη μέση να (β) εκτραπεί προς τα δεξιά (σε σχέση με τη διεύθυνση της 

ροής του υγρού), οδηγώντας τη ροή κατά μήκος του πλευρικού τοιχώματος. Το ύψος του καναλιού 

είναι 100 μm [107]. 
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 Μια άλλη εφαρμογή της ηλεκτροδιαβροχής είναι αυτή στο πεδίο των οπτικών 

συστημάτων. Όταν μια σταγόνα ισορροπεί πάνω σε μια επιφάνεια, η διεπιφάνεια υγρού-ατμού 

έχει σχήμα τμήματος σφαίρας. Όταν προσπίπτει φως πάνω στη σταγόνα διερχόμενο από τη 

διεπιφάνεια θα διαθλάται, ανάλογα με το δείκτη διάθλασης, όπως σε ένα κλασικό σφαιρικό φακό 

από γυαλί ή κάποιο άλλο κατάλληλο στερεό υλικό. Σε αντίθεση με τους στερεούς φακούς, οι  

υγροί φακοί είναι εύκαμπτοι. Η καμπυλότητά τους και επομένως η εστιακή απόσταση μπορούν 

να ρυθμιστούν προσαρμόζοντας το σχήμα τους. Προφανώς, αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μεταβάλλοντας τη γωνία επαφής σταγόνων μέσω της ηλεκτροδιαβροχής. Αυτό επιτρέπει το 

σχεδιασμό οπτικών συστημάτων με μεταβλητή εστιακή απόσταση που μπορούν να ελεγχθούν 

ηλεκτρικά, όπως περιγράφτηκε αρχικά από τους Peseux and Berge [110]. Οι Krupenkin et al 

[111] περιγράφουν ένα παρόμοιο σύστημα. Στην περίπτωσή τους, η τάση ενεργοποίησης ήταν 

μόνο 10 Volts. Οι ίδιοι συγγραφείς παρουσίασαν επίσης μία ενδιαφέρουσα μελέτη στην οποία 

χρησιμοποίησαν σταγόνες αγώγιμου υγρού που μπορούσε να φωτοπολυμερισθεί για να παράγουν 

μικροφακούς ελεγχόμενης εστιακής απόστασης [112]. Το σχήμα και επομένως η επιθυμητή 

εστιακή απόσταση ρυθμίζονταν μέσω της ηλεκτροδιαβροχής του μονομερικού πολυμερικού 

διαλύματος. Σε σταθερή τάση, οι σταγόνες ακτινοβολούνταν με UV. Ακολούθως, η τάση 

μπορούσε να απομακρυνθεί και οι (πλέον στερεοποιημένες) σταγόνες να κρατήσουν το σχήμα 

τους. 

 Μια πιθανή ενδιαφέρουσα εφαρμογή είναι σε συστήματα μεταβλητής εστίασης για 

κινητά τηλέφωνα με ολοκληρωμένες CCD κάμερες [113, 114]. Οι Kuiper and Hendriks [113] 

παρουσίασαν πρόσφατα ακόμα μια μελέτη ενός συστήματος φακού βασιζόμενου στην 

ηλεκτροδιαβροχή για αυτού του τύπου την εφαρμογή. Η ηλεκτροδιαβροχή διερευνήθηκε στη 

δεκαετία του ’80 ως ένας πιθανός μηχανισμός για τη μεταγωγή φωτός σε εφαρμογές οπτικών 

ινών [115 – 117], ενώ υπάρχουν και πρόσφατες μελέτες [118, 119]. Οι Feenstra and Hayes [120, 

121] παρουσίασαν μια οθόνη βασιζόμενη στην ηλεκτροδιαβροχή. Η ιδέα είναι πολύ απλή (Σχήμα 

1.6): μια σταγόνα λαδιού που περιέχει διαλυμένη χρωστική περιορίζεται πλευρικά σε ένα 

τετράγωνο εικονοστοιχείο. Σε μηδενική τάση, το λάδι σχηματίζει ένα συνεχόμενο στρώμα που 

διαβρέχει τον υδρόφοβο μονωτή στο κάτω μέρος του εικονοστοιχείου. Το υπόλοιπο μέρος του 

εικονοστοιχείου μεταξύ του στρώματος λαδιού και του πάνω καλύμματος είναι γεμάτο με ένα 

διαφανές υδατικό διάλυμα άλατος. Το εισερχόμενο φως απορροφάται έντονα από τη χρωστική. 

Με την εφαρμογή μιας τάσης, όλο το λάδι μαζεύεται σε μια γωνία του εικονοστοιχείου. Η 

χρωστική έτσι καλύπτει μόνο ένα λεπτό ποσοστό του εικονοστοιχείου στην ενεργοποιημένη 

κατάσταση. Αυτό προκαλεί αύξηση της ανακλαστικότητας από 2.5 % σε μηδενική τάση σε 35 % 

στο μήκος κύματος που προσροφά η χρωστική με μια τάση ενεργοποίησης 20 Volts. 
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Οποιαδήποτε ενδιάμεση ανακλαστικότητα – που αντιστοιχεί σε μερικώς μαζεμένο στρώμα 

λαδιού – μπορεί να σταθεροποιηθεί σταματώντας σε μια ενδιάμεση τάση. Διασπώντας κάθε 

εικονοστοιχείο σε τρία υπο-εικονοστοιχεία και διευθετώντας δύο στρώματα λαδιού με 

διαφορετικές χρωστικές σε συνδυασμό με ένα έγχρωμο φίλτρο το ένα πάνω στο άλλο, οι Feenstra 

and Hayes μπόρεσαν επίσης να δημιουργήσουν τυχαία χρώματα [120]. Η ανακλαστικότητα 

αυτών των έγχρωμων οθονών ήταν τέσσερις φορές πιο έντονη από αυτή των οθονών υγρών 

κρυστάλλων. Η ταχύτητα εναλλαγής της οθόνης εξαρτάται από το μέγεθος του εικονοστοιχείου, 

το πάχος και το ιξώδες του στρώματος λαδιού καθώς και άλλες γεωμετρικές παραμέτρους [121]. 

 

 
Σχήμα 1.6. Αρχή μεθόδου της οθόνης που βασίζεται στην ηλεκτροδιαβροχή. (α) Χωρίς εφαρμογή 

τάσης: ένα έγχρωμο ομοιογενές στρώμα λαδιού είναι παρόν. (β) Με εφαρμογή dc τάσης 

προκαλείται το μάζεμα του στρώματος λαδιού [120]. 

 

 Μια άλλη αξιοσημείωτη εφαρμογή είναι η διάταξη που παρουσιάστηκε από τους Prins et 

al, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οπτικό φίλτρο [122]. Διαλύοντας βαριά άλατα, οι Prins 

et al περιέγραψαν αυτήν την αρχή για την ειδική περίπτωση μιας διάταξης που απορροφά τις 

ακτίνες Χ, χρήσιμος για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης ασθενών σε ακτινοβολία σε ιατρικές 

εφαρμογές. 

 Οι Kim et al [89, 90] ανέπτυξαν έναν αριθμό εφαρμογών μικροηλεκτρομηχανικών 

συστημάτων (MEMS) βασισμένων στο φαινόμενο της συνεχόμενης ηλεκτροδιαβροχής που είχε 

χρησιμοποιηθεί και νωρίτερα από τους Beni et al [115 – 117]. Αυτά τα συστήματα βασίζονται σε 

σταγόνες υδραργύρου που κινούνται σε κανάλια γεμισμένα με ηλεκτρολύτη (Σχήμα 1.7). 
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Εφαρμόζοντας λίγα μόνο Volts κατά μήκος του καναλιού, δημιουργείται μια βαθμίδα δυναμικού 

και, επομένως, μια πυκνότητα φορτίου και μια βαθμίδα διεπιφανειακής ενέργειας κατά μήκος της 

σταγόνας του υδραργύρου, η οποία στη συνέχεια προωθεί τη σταγόνα. Παρουσιάστηκε ένας 

μικροκινητήρας, όπου η σταγόνα υδραργύρου θα μπορούσε να κινείται συνεχόμενα γύρω από 

μια κυκλική τροχιά με διάμετρο 2 mm. Σε μια ταχύτητα περιστροφής 420 rpm, η κατανάλωση 

ενέργειας ήταν μόνο 10 – 30 μW για τάση λειτουργίας 2.8 Volts.  

 

 
Σχήμα 1.7. Σχηματικά διάταξη μικροαντλίας και η αρχή ενεργοποίησής της με χρήση της 

ηλεκτροδιαβροχής [90]. 

 

 Οι Victor et al βασιζόμενοι στη μελέτη των Krupenkin et al [123] παρουσίασαν έναν 

καινοτόμο τύπο μπαταρίας που βασίζεται σε υπερ-υδρόφοβα νανοδομημένα υλικά. Τα δύο 

ηλεκτρόδια της μπαταρίας σχηματίζονται σε νανοδομημένες επιφάνειες πυριτίου οι οποίες με 

κατεργασία γίνονται υπερ-υδρόφοβες, διαχωρίζοντας αποτελεσματικά τον υγρό ηλεκτρολύτη από 

τα ενεργά ηλεκτρόδια. Όταν ενεργοποιείται η μπαταρία ο ηλεκτρολύτης, μέσω της 

ηλεκτροδιαβροχής, εισχωρεί στο χώρο του ηλεκτροδίου ώστε να γίνει ηλεκτροχημική αντίδραση 

[124]. 
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 Οι Smith et al παρουσίασαν έναν τρόπο καθοδήγησης δεσμών με μικροπρίσματα 

ηλεκτροδιαβροχής. Τα τελευταία εκμεταλλεύονται την τροποποίηση της γωνίας επαφής ρευστού 

μέσω της ηλεκτροδιαβροχής ώστε να μιμηθούν τη διαθλαστική συμπεριφορά διαφόρων 

γεωμετριών κλασικών πρισμάτων [125]. Οι Kim και Steckl παρουσίασαν ένα υγρό τρανζίστορ 

επίδρασης πεδίου (LiquidFET) όπου η αγωγή του ρεύματος επιτεύχθηκε με ηλεκτροδιαβροχή 

μεταξύ ανταγωνιστικών αγώγιμων/μονωτικών υγρών [126]. Η διάταξη και η επίδραση της 

ηλεκτροδιαβροχή φαίνεται σχηματικά στο Σχήμα 1.8. 

 

 
Σχήμα 1.8. Σχηματικά διαγράμματα της LiquidFET δομής: (a) τομή της κατάστασης off, (b) τομή 

(τμήμα α-α΄) της κατάστασης on, (c) κάτοψη της κατάστασης off (d) κάτοψη της κατάστασης on [το 

τμήμα α-α΄ που αντιστοιχεί στο (b) δείχνεται ως διακεκομμένη γραμμή] [126]. 

 

 Ένας συλλέκτης μικροσωματιδίων περιγράφτηκε από τους Ζhao και Cho, όπου 

σωματίδια μπορούν να απομακρυνθούν από μια επιφάνεια και να συλλεχθούν σε ένα υγρό μέσο 

χρησιμοποιώντας κινούμενες σταγόνες που ενεργοποιούνται με την ηλεκτροδιαβροχή (Σχήμα 

1.9) [97]. Οι Oprins et al παρουσίασαν ένα σύστημα για ψύξη μικροκαναλιών βασιζόμενο στο 

φαινόμενο της ηλεκτροδιαβροχής [127].   
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Σχήμα 1.9. Διαδοχικές εικόνες από τη συλλογή σωματιδίων από βοριοπυριτική ύαλο με σταγόνα 

μετακινούμενη μέσω της ηλεκτροδιαβροχής [97]. 

 

 

1.2. Ηλεκτρικές Εκκενώσεις Πλάσματος 

 

 Στις μικρορευστομηχανικές διατάξεις οι οποίες βασίζονται στη σταγόνα και 

χρησιμοποιούν το φαινόμενο της ηλεκτροδιαβροχής για την ενεργοποίησή τους απαιτείται, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω η ύπαρξη ενός υδρόφοβου υλικού του οποίου η ικανότητα διαβροχής 

μεταβάλλεται αντιστρεπτά με την εφαρμογή τάσης και επιτρέπει έτσι τη μετακίνηση της 

σταγόνας. Μέχρι τώρα σε διατάξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται σε βιολογικές εφαρμογές 

χρησιμοποιούνται εμπορικά υδρόφοβα υλικά τα οποία τοποθετούνται με επίστρωση από 

περιστροφή κατάλληλων διαλυμάτων τους. Εναλλακτικά, σε αυτήν την εργασία προτείνουμε και 

μελετάμε τη χρήση υδρόφοβων υμενίων τα οποία εναποτίθενται σε ηλεκτρικές εκκενώσεις 

πλάσματος. 
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 O όρος «πλάσμα» συνηθίζεται να αναφέρεται στην τέταρτη κατάσταση της ύλης. Το 

πλάσμα δημιουργείται κατά την εφαρμογή υψηλής τάσης, συνήθως στην περιοχή των 

ραδιοσυχνοτήτων, μέσα σε ένα αέριο που βρίσκεται σε θάλαμο υπό κενό, με ηλεκτρική 

εκκένωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μέσα στο θάλαμο ένα ηλεκτρικά ουδέτερο 

μίγμα από ηλεκτρόνια, ιόντα, φωτόνια, προϊόντα επανασύνδεσης και ουδέτερα σωματίδια 

(ελεύθερες ρίζες, άτομα) με ταυτόχρονη εκπομπή ακτινοβολίας [145 – 147].  Λόγω της 

μεγάλης κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων, όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το 

περιβάλλον του πλάσματος (τοιχώματα, δείγματα) φορτίζονται αρνητικά με αποτέλεσμα τα 

θετικά ιόντα να επιταχύνονται και να πέφτουν κάθετα  σε αυτές. Τα αρνητικά ιόντα τα οποία 

βρίσκονται σε μία πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία και διαχέονται πιο δύσκολα είναι γενικά 

ανίκανα να διαφύγουν το πλάσμα και χάνονται αντίθετα σε συγκρούσεις επανασύνδεσης και 

απόσπασης. Οι ρίζες που σχηματίζονται μέσα στο πλάσμα αντιδρούν με την επιφάνεια του  

στρώματος με χημικό τρόπο ενώ τα ιόντα επιδρούν με μηχανικό τρόπο, μέσω της ιονοβολής. Η 

εκπομπή ακτινοβολίας που παρατηρείται  μέσα σε ένα πλάσμα είναι αποτέλεσμα των 

διεγερμένων ατόμων και μορίων που σχηματίζονται στο πλάσμα καθώς χάνουν την επιπλέον 

ενέργειά τους. 

Οι διεργασίες που γίνονται με τεχνολογία πλάσματος χωρίζονται σε τρεις κύριες 

κατηγορίες: 

• Εγχάραξη (αφαίρεση υλικού μέσω αντιδράσεων με ενεργά είδη που οδηγούν στη 

δημιουργία πτητικών προϊόντων) 

• Εναπόθεση (δημιουργία νέων υλικών, υπό τη μορφή λεπτών υμενίων που εναποτίθενται 

στις επιφάνειες) 

• Τροποποίηση (χημική προσθήκη λειτουργικών ομάδων σε υλικά που εκτίθενται στο 

πλάσμα) 

 

 

     1.2.1. Εγχάραξη σε πλάσμα 

 

Μία επιφάνεια σε επαφή με πλάσμα εκτίθεται σε ροές ουδετέρων ατόμων, μορίων, 

ιόντων, ηλεκτρονίων, και φωτονίων και υφίσταται τροποποίηση. Οι βασικοί μηχανισμοί που 

προκαλούν την εγχάραξη είναι η μηχανική αφαίρεση του υλικού από τα ιόντα του πλάσματος 

που ονομάζεται ιονοβολή (sputtering), η χημική εγχάραξη (θερμική εγχάραξη) όπου 

σχηματίζονται πτητικά προϊόντα, και η χημική εγχάραξη υποβοηθούμενη από τα ιόντα (ion 

enhanced chemical etching) (Σχήμα 1.12). 
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Σχήμα 1.12. Βασικοί μηχανισμοί εγχάραξης στο πλάσμα. 

 

Η βασική διαφορά της ιονοβολής με τη χημική και τη χημική εγχάραξη υποβοηθούμενη 

από ιόντα είναι ότι στην περίπτωση της ιονοβολής (ή αλλιώς sputtering) έχουμε μηχανική 

αφαίρεση του υλικού, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το υλικό μετατρέπεται πρώτα σε μια πτητική 

χημική ένωση που απομακρύνεται από την επιφάνεια. Το πιο χαρακτηριστικό μέγεθος της 

εγχάραξης είναι η ποσότητα του υλικού που αφαιρείται συναρτήσει του χρόνου που 

πραγματοποιείται η εγχάραξη και ονομάζεται ρυθμός εγχάραξης (Ρ.Ε.). Όταν δύο υλικά 

εγχαράσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς τότε ο λόγος των δύο ρυθμών ονομάζεται 

εκλεκτικότητα. Η χημική εγχάραξη μπορεί να παρουσιάσει μεγάλη εκλεκτικότητα καθώς 

εξαρτάται από τις διαφορές στους δεσμούς και στη χημική συνοχή των διαφορετικών υλικών. 

Αντίθετα, η εκλεκτικότητα με την ιονοβολή είναι πολύ μικρή γιατί η εγχάραξη στην περίπτωση 

αυτή δεν εξαρτάται από τη χημική φύση του υλικού. Η εγχάραξη περιορίζεται στο ανώτατο 

στρώμα της επιφάνειας του υλικού και σπάνια σε μεγαλύτερο βάθος. Επομένως, η τροποποίηση 

είναι επιφανειακή και το υλικό διατηρεί της φυσικές και χημικές του ιδιότητες στον κύριο όγκο 

του. 
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     1.2.2. Εναπόθεση σε πλάσμα 

 

  Είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι οι επιφάνειες που εκτίθενται σε μια ηλεκτρική 

εκκένωση που λειτουργεί σε μια ατμόσφαιρα που περιέχει οργανικούς ατμούς ή οργανικά αέρια 

καλύπτονται με μονωτικά υλικά. Οι πρώτες αναφορές τέτοιων εναποθέσεων δημοσιεύτηκαν το 

1874 από τους Thenard [148] και De Wilde [149]. To 1952 οι König και συνεργάτες 

κατασκεύασαν ανθρακικά υλικά (όπως τα ονόμασαν) σε πλάσμα με ατμούς βενζολίου [150]. 

Όπως έδειξε το φάσμα απορρόφησης υπερύθρου παρασκεύασαν όχι μόνο ένα υδρογονανθρακικό 

πολυμερές, αλλά ένα σκληρό υλικό (C:H) που έμοιαζε πολύ με άμορφο υδρογονωμένο 

ανθρακικό πολυμερές (a-C:H). Σύντομα μετά από αυτό ο Schmellenmeier συνέθεσε τα πρώτα a-

C:H πολυμερικά υλικά [151]. Ο πολυμερισμός του στυρενίου με πλάσμα ανακοινώθηκε από τον 

Goodman το 1960 σε πραγματική εφαρμογή ως διηλεκτρικό υλικό [152]. Κατά τη διάρκεια των 

επόμενων χρόνων ο πολυμερισμός στο πλάσμα αναγνωρίστηκε και καθιερώθηκε, 

αναπτυσσόμενος ταχέως, με τις βασικές αρχές να έχουν αναπτυχθεί από τους M. Schen, A.T. 

Bell, H. Yasuda, R. d’ Agostino και άλλους [153 – 163].  Τα πολυμερή που δημιουργούνται στο 

πλάσμα εφαρμόστηκαν σε επιφανειακές τροποποιήσεις στερεών, κυρίως πολυμερών, από τους R. 

d’ Agostino, B. D. Ratner, G. S. Oehrlein, και πολλούς άλλους [164 – 175]. Όταν 

χρησιμοποιούνται για τον πολυμερισμό στο πλάσμα κλασσικά μονομερή ως πρόδρομοι του 

πολυμερισμού (που να περιέχουν διπλούς ή τριπλούς δεσμούς), σχηματίζονται πολυμερή που 

διατηρούν σε μεγάλο ποσοστό την αρχική μοριακή δομή και μοιάζουν με τα αντίστοιχα 

πολυμερή που συνθέτονται με τις συνήθεις μεθόδους πολυμερισμού. Αυτά είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμα για βιοϊατρικές εφαρμογές (R. d’Agostino, B. Ratner). 

Όταν, οργανικά αέρια εισάγονται σε πλάσμα, προϊόντα πολυμερικού τύπου 

εναποτίθενται στις επιφάνειες όλων σχεδόν των υποστρωμάτων που βρίσκονται μέσα στο 

αντιδραστήρα. Με αυτήν την έννοια, η διεργασία ονομάζεται πολυμερισμός στο πλάσμα, και τα 

προϊόντα που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο ονομάζονται πολυμερή πλάσματος [160]. Η 

ανάπτυξη των μορίων χαμηλού μοριακού βάρους (μονομερή) σε μόρια μεγάλου μοριακού 

βάρους (πολυμερή) συμβαίνει με τη βοήθεια της ενέργειας του πλάσματος, που περιλαμβάνει 

ενεργοποιημένα ηλεκτρόνια, ιόντα, και ρίζες. Από χημική άποψη ο πολυμερισμός με πλάσμα 

είναι διαφορετικός από του συμβατικούς πολυμερισμούς, όπως ο ριζικός και ο ιοντικός. Τα 

επίθετα ριζικός και ιοντικός δηλώνουν ένα είδος σωματιδίων που διαδίδουν τον πολυμερισμό 

αλυσίδων στο βήμα του πολυμερισμού. Ο όρος πλάσμα δε σημαίνει ένα είδος ενεργοποιημένων 

ειδών αλλά μια πηγή ενέργειας για την έναρξη των αντιδράσεων πολυμερισμού. Σε πολλές 

περιπτώσεις, τα πολυμερή που δημιουργούνται στο πλάσμα έχουν ξεχωριστή χημική σύσταση, 
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και διαφορετικές χημικές και φυσικές ιδιότητες από αυτά που συνθέτονται με τις συμβατικές 

μεθόδους πολυμερισμού. Αυτή η ιδιαιτερότητα των πολυμερών στο πλάσμα είναι αποτέλεσμα 

των μηχανισμών των αντιδράσεων στη διαδικασία του πολυμερισμού. 

Ο τρόπος με τον οποίο τα αρχικά μόρια διασπώνται σε ενεργοποιημένα μικρά σωματίδια 

εξαρτάται από τις συνθήκες του πλάσματος και τη φύση των αρχικών μορίων. Έτσι, η χημική 

σύσταση των πολυμερών που δημιουργούνται στο πλάσμα εξαρτάται από τις συνθήκες (ροή 

μονομερούς, ισχύς πλάσματος, πίεση του θαλάμου όπου γίνονται οι αντιδράσεις, θερμοκρασία 

υποστρώματος, τάση υποστρώματος), ακόμα και αν χρησιμοποιούνται κάθε φορά τα ίδια 

μονομερή. Όταν τα μόρια του μονομερούς εισέρχονται στο πλάσμα γίνονται διάφορες 

αντιδράσεις κατά τις οποίες τα μονομερή ενεργοποιούνται και δίνουν ρίζες, οι οποίες 

επανασυνδέονται δίνοντας μεγαλύτερα σωματίδια, τα οποία ενεργοποιούνται με τη σειρά τους. 

Στο Σχήμα 1.13 φαίνεται η πολυπλοκότητα του μηχανισμού του πολυμερισμού. 

 

 

Σχήμα 1.13. Γενικός μηχανισμός πολυμερισμού με πλάσμα. 
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     1.2.3. Εναπόθεση φθορανθρακικών πολυμερών σε πλάσμα 

 

Ο πολυμερισμός υδρόφοβων υμενίων στο πλάσμα μπορεί να γίνει με τη χρήση αέριων 

φθορανθράκων όπως για παράδειγμα CF4, C4F8, CHF3, C2F6 κ.α. ή και μιγμάτων αυτών με Η2 ή 

κάποιον υδρογονάνθρακα όπως το CH4 [24 – 43]. Τα υλικά που εναποτίθενται σε πλάσμα 

φθορανθράκων μοιάζουν με το Teflon (ή PTFE) (πολυ-τετραφθοροαιθυλένιο, [-CF2-CF2-]n) γι’ 

αυτό και ονομάζονται Teflon-like πολυμερή. Στο Σχήμα 1.14 φαίνεται ένας γενικός μηχανισμός 

πολυμερισμού σε πλάσμα φθορανθράκων, ενώ στο Σχήμα 1.15 φαίνονται οι αντιδράσεις στην 

αέρια φάση για την περίπτωση του C4F8. 

 

 
 

Σχήμα 1.14. Γενικός μηχανισμός πολυμερισμού με 

πλάσμα φθορανθράκων. 

Σχήμα 1.15. Αντιδράσεις αέριας φάσης 

στην περίπτωση του C4F8. 

 

 Στα εναποτιθέμενα από το πλάσμα υμένια δεν παρατηρούνται μεγάλου μήκους αλυσίδες από 

μονάδες –CF2-, όπως στο PTFE, αλλά υπάρχουν πολλές διαφορετικές ομάδες στη δομή, εκτός 

από CF2, όπως CF3, CF, C-CF, C (καθώς επίσης και CH, CHF, CHF2, ακόμα και ελεύθερες 

ρίζες). Η γενική στοιχειομετρία είναι (CFx)n, όπου 0<x<2 και το υλικό μπορεί να παρουσιάζει μια 

τρισδιάστατη δομή αρκετά διαφορετική από αυτή του Teflon. (Σχήμα 1.16 δομή (Α)).  
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Σχήμα 1.16. Σχηματικά διαγράμματα υμενίων που μοιάζουν με το Teflon: (Α) δομή με μεταβλητό 

λόγο F/C (0<F/C≤2), και μεγάλο ποσοστό σταυροδεσμών, (Β) κανονική δομή με αλυσίδες και 

επιφανειακές ομάδες –CF3, με μεγάλο λόγο F/C και χαμηλό ποσοστό σταυροδεσμών. 

 

 Ο λόγος F/C και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των εναποτιθέμενων στο πλάσμα 

φθορανθρακικών υμενίων εξαρτώνται από τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η διεργασία (ισχύς 

πλάσματος, τάση υποστρώματος, θερμοκρασία υποστρώματος, πίεση αντιδραστήρα, ρυθμός 

ροής αερίου ‘μονομερούς’). Μπορούμε έτσι μεταβάλλοντας τις συνθήκες πλάσματος να 

δημιουργήσουμε υμένια με τις επιθυμητές ιδιότητες. 

 

 

     1.2.4. Συναγωνισμός εγχάραξης/εναπόθεσης σε πλάσμα φθορανθράκων 

 

Το πλάσμα με φθορανθρακικά αέρια (CxFy) χρησιμοποιείται ευρέως στην εγχάραξη 

διηλεκτρικών καθώς παρέχει καλή εκλεκτικότητα στην εγχάραξη έναντι άλλων υλικών καθώς 

και μεγάλους ρυθμούς εγχάραξης. Έχει βρεθεί ότι όταν χρησιμοποιείται πλάσμα με τέτοια αέρια 

δημιουργείται ένα πολυμερές C-F στην υπό κατεργασία επιφάνεια καθώς και ένα στρώμα που 

αποτελείται από υλικό του υποστρώματος και από στοιχεία προερχόμενα από το πλάσμα [176 – 

177, 187]. Η εγχάραξη λοιπόν γίνεται παρουσία αυτού του ενδιάμεσου στρώματος. Το 

πολυμερικό υμένιο επηρεάζει σημαντικά το ρυθμό εγχάραξης καθώς αναστέλλει τη μεταφορά 

ενέργειας και αντιδρώντων από την περιοχή του πλάσματος στην επιφάνεια του υποστρώματος 

για τις αντιδράσεις εγχάραξης [176 – 179]. Το πάχος του πολυμερούς φαίνεται να εξαρτάται από 

το υλικό του υποστρώματος, το οποίο οδηγεί σε εκλεκτικότητα στην εγχάραξη μεταξύ 

διαφορετικών υλικών. Πιστεύεται ότι οι ρίζες CFm (m≤2) είναι οι κύριοι πρόδρομοι της 
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πολυμερικής εναπόθεσης [180, 181]. Οι Schaepkens et al. παρατήρησαν ότι το πάχος του 

πολυμερούς και οι πηγές ριζών CFm της αέριας φάσης συσχετίζονται, ενδεικτικό πολυμερισμού 

των CFm [183]. Η ύπαρξη ενός πολυμερούς σταθερού πάχους κατά τη διάρκεια της εγχάραξης με 

φθορανθρακικό πλάσμα υποδεικνύει μια ισορροπία μεταξύ διεργασιών πολυμερικής εναπόθεσης 

και πολυμερικής εγχάραξης [176 – 179, 182]. Η διάβρωση του πολυμερούς έχει αποδοθεί σε 

αποκόλληση με ιοντικό βομβαρδισμό και σε εγχάραξη με άτομα φθορίου [183 – 185]. 

Περιληπτικά, οι αντιδράσεις του πλάσματος με ένα διηλεκτρικό (SiO2, Si3N4) 

περιλαμβάνουν επικάλυψη του διηλεκτρικού από CFm για το σχηματισμό ενός ενδιάμεσου 

στρώματος, ιοντική εγχάραξη του ενδιάμεσου στρώματος, πολυμερισμό CFm, εγχάραξη του 

πολυμερούς από άτομα φθορίου, και αποκόλληση του πολυμερούς με ιοντικό βομβαρδισμό. 

Σχηματίζεται έτσι ένα στρώμα επιφανειακών αντιδράσεων, που αποτελείται από στοιχεία του 

φθοράνθρακα και του υποστρώματος (π.χ. Si, C, F, Ο, Ν στην περίπτωση SiO2 ή Si3N4) [178], το 

οποίο δρα ως ένα ενδιάμεσο στρώμα για εγχάραξη με πτητικά προϊόντα σύμφωνα με τον ιοντικό 

βομβαρδισμό. Η επικάλυψη (passivation) της επιφάνειας με CFm συμβάλει θετικά στην εγχάραξη 

του διηλεκτρικού (με τη δημιουργία πτητικών προϊόντων, όπως SiFX, CO2 κ.α.), ταυτόχρονα 

όμως ο πολυμερισμός με CFm αναστέλλει την εγχάραξη αφού περιορίζει την επαφή των αέριων 

εγχαρακτών του πλάσματος με την επιφάνεια του υποστρώματος. Στο Σχήμα 1.17 φαίνονται 

σχηματικά  οι αντιδράσεις που λαμβάνουν μέρος στην περίπτωση της κατεργασίας μιας 

επιφάνειας SiO2 με πλάσμα φθορανθράκων. 

 

 
Σχήμα 1.17. Σχηματικά ο μηχανισμός των επιφανειακών αντιδράσεων για την εγχάραξη του SiO2 

σε πλάσμα φθοράνθρακα. Τα Ι+ αναπαριστούν ιόντα. Οι διακεκομμένες αναπαριστούν ενεργειακές 

μεταφορές μέσω του πολυμερικού υμενίου, και οι καμπυλωτές γραμμές διάχυση ειδών μέσω του 

πολυμερούς 
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Πιο αναλυτικά, αρχικά, με την έναρξη του πλάσματος, γίνεται εναπόθεση φθοράνθρακα 

πάνω στην επιφάνεια. Το εναποτιθέμενο υμένιο θα υποστεί ιοντικό βομβαρδισμό όταν 

εφαρμοστεί τάση. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διάσπαση δεσμών στο φθορανθρακικό υλικό 

και την απελευθέρωση φθορίου, που είναι ένας κοινός εγχαράκτης για πολλές επιφάνειες. 

Ελεύθερες ρίζες ατομικού φθορίου είναι πιθανόν να παράγονται και στην επιφάνεια λόγω 

διάσπασης από κρούση φθορανθρακικών ιόντων (impact dissociation). Επιπλέον, η ροή ειδών 

της αέριας φάσης στην επιφάνεια είναι μια πιθανή πηγή ριζών φθορίου. Εκτός από το γεγονός ότι 

παράγεται εγχαρακτικό φθόριο, ο ιοντικός βομβαρδισμός παρέχει στο σύστημα 

φθοράνθρακα/υποστρώματος ενέργεια, που είναι το δεύτερο απαραίτητο συστατικό για την 

εγχάραξη των υπό εξέταση υποστρωμάτων [186]. Η ενέργεια που διαχέεται μέσα στο 

φθορανθρακικό υλικό θα εξασθενίσει καθώς τα ιόντα διεισδύουν βαθύτερα στο φθορανθρακικό 

υμένιο. Η διάχυση της ενέργειας σε συνδυασμό με την παρουσία ατομικού φθορίου έχει ως 

αποτέλεσμα να αντιδράσει χημικά το ατομικό φθόριο με το φθορανθρακικό υμένιο, δηλαδή να 

γίνει εγχάραξη του τελευταίου. Όταν το φθορανθρακικό υμένιο είναι αρκετά λεπτό, ένα ποσοστό 

της ενέργειας από τον ιοντικό βομβαρδισμό διαχέεται και στο υπόστρωμα. Έτσι, θα αντιδράσει 

και πάλι φθόριο με το υλικό του υποστρώματος προκαλώντας την εγχάραξή του. Η συνολική 

ποσότητα του φθοράνθρακα που εγχαράσσεται ανά μονάδα χρόνου θα μειώνεται σε αυτήν την 

περίπτωση αφού το διαθέσιμα φθόριο και η διαθέσιμη ενέργεια θα μοιράζεται με τη διαδικασία 

εγχάραξης του υποστρώματος. Στο σημείο όπου επέρχεται ισορροπία μεταξύ των ρυθμών 

εγχάραξης και εναπόθεσης του φθοράνθρακα, επιτυγχάνεται η συνθήκη σταθερής κατάστασης 

και σχηματίζεται ένα φθορανθρακικό υμένιο σταθερής κατάστασης (steady-state fluorocarbon 

film). Ο ρυθμός εγχάραξης του υποστρώματος θα μειωθεί αν αυξηθεί ο ρυθμός εναπόθεσης, 

αφού απαιτούνται περισσότεροι πρόδρομοι εγχάραξης και περισσότερη ενέργεια για την 

απομάκρυνση του φθορανθρακικού υλικού. Ομοίως, αν το φθορανθρακικό υλικό που 

εναποτίθεται απομακρύνεται δύσκολα, για παράδειγμα λόγω μείωσης του ποσοστού φθορίου στο 

εναποτιθέμενο υλικό, λιγότερη ενέργεια και λιγότεροι πρόδρομοι εγχάραξης θα είναι διαθέσιμοι 

για μία καθαρή εγχάραξη υποστρώματος. Όσο λοιπόν αυξάνεται το πάχος του υμενίου τόσο 

μειώνεται ο ρυθμός εγχάραξης του υποστρώματος. Στη διεπιφάνεια, μεταξύ του φθορανθρακικού 

υλικού και του υποστρώματος υπάρχει ένα ‘στρώμα αντιδράσεων’. Το πάχος αυτού του 

στρώματος μειώνεται καθώς αυξάνεται το πάχος του φθορανθρακικού υμενίου, δείχνοντας ότι το 

υμένιο προστατεύει το υπόστρωμα από την προσβολή φθορίου και επομένως από την εγχάραξη. 

Το πάχος του φθοράνθρακα εξαρτάται από τη χημική σύσταση του αερίου τροφοδοσίας 

και από το υλικό του υποστρώματος. Η διαφορά στο πάχος του υμενίου είναι αποτέλεσμα της 

διαφοράς της ικανότητα κάθε υποστρώματος να καταναλώνουν ανθρακικά είδη από το υμένιο 
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μέσω χημικών αντιδράσεων κατά την εγχάραξη του υποστρώματος. Η εξάρτηση του πάχους του 

υμενίου από τη χημική σύσταση του αερίου τροφοδοσίας είναι αποτέλεσμα του συναγωνισμού 

μεταξύ εναπόθεσης φθοράνθρακα, απομάκρυνσης φθοράνθρακα, και εγχάραξης υποστρώματος. 

Για ένα συγκεκριμένο υπόστρωμα, αν οι συνθήκες πλάσματος είναι τέτοιες ώστε το πάχος του 

φθοράνθρακα γίνει τόσο μεγάλο ώστε να σταματήσει η εγχάραξη του υποστρώματος τότε λέμε 

ότι έχουμε καθαρή εναπόθεση και από κει και πέρα το πάχος του φθοράνθρακα αυξάνεται με το 

χρόνο κατεργασίας. 

 

 

     1.2.5. Πλεονεκτήματα υμενίων εναποτιθέμενων σε πλάσμα  

 

Για να κατανοηθεί η μοναδικότητα του πολυμερισμού με πλάσμα, είναι χρήσιμο να 

συγκρίνουμε τα βήματα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός καλού πολυμερικού 

υμενίου με τις συμβατικές μεθόδους πολυμερισμού και επίστρωσης, με τη δημιουργία και 

εναπόθεση πολυμερών στο πλάσμα, καθώς και τις ιδιότητες των υμενίων που δημιουργούνται με 

κάθε μέθοδο. 

Όταν χρησιμοποιείται ο συμβατικός πολυμερισμός και τρόπος επίστρωσης του 

πολυμερικού διαλύματος απαιτούνται πολλά και χρονοβόρα βήματα. Αρχικά, πρέπει να γίνει η 

σύνθεση του κατάλληλου μονομερούς και στη συνέχεια ο πολυμερισμός αυτού με κατάλληλους 

διαλύτες και απαρχητές, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μια διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο. 

Αφού δημιουργηθεί το πολυμερές, στη συνέχεια γίνεται η προετοιμασία του κατάλληλου 

διαλύματος και ακολουθεί η επίστρωση αυτού με περιστροφή πάνω στο υπόστρωμα. Τέλος, το 

υμένιο θερμαίνεται για να εξατμιστεί ο διαλύτης. Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται σε όλες 

αυτές τις διεργασίες είναι επικίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον. 

 Αντιθέτως, όταν γίνεται επίστρωση με πολυμερισμό στο πλάσμα, όλα τα παραπάνω 

βήματα αντικαθίστανται ουσιαστικά από ένα βήμα, αυτό της εναπόθεσης μέσα σε ένα θάλαμο 

υπό κενό που περιλαμβάνει ένα σχετικά απλό αέριο, π.χ. το c-C4F8 (οκταφθοροκυκλοβουτάνιο), 

μια διαδικασία που απαιτεί πολύ λίγο χρόνο και μπορεί να γίνει παράλληλα σε πολλά 

υποστρώματα. Επιπλέον, η εναπόθεση στο πλάσμα παρέχει πολύ καλή πρόσφυση του υμενίου 

στο υπόστρωμα, αντιθέτως με την επίστρωση με περιστροφή, όπου πολύ συχνά τα υμένια 

αποκολλώνται από το υπόστρωμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα υμένια που 

δημιουργούνται στο πλάσμα αναπτύσσονται πάνω στο υπόστρωμα, μέσω αντιδράσεων μεταξύ 

ριζών στην αέρια φάση του πλάσματος και ελεύθερων δεσμών που δημιουργούνται στην 

επιφάνεια του υποστρώματος λόγω βομβαρδισμού του με φορτισμένα σωματίδια. Ενώ τα 
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προϊόντα του συμβατικού πολυμερισμού έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, τα πολυμερή από 

πλάσμα μπορούν να παρουσιάζουν μια ποικιλία χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών, 

μεταβάλλοντας ανάλογα τις συνθήκες της κατεργασίας, όπως την ισχύ, την πίεση του θαλάμου, 

τη θερμοκρασία ή την τάση του υποστρώματος, χωρίς να αλλάζει το πρόδρομο αέριο. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να συσχετιστούν και κατόπιν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας in-

situ διαγνωστικά μέσα πλάσματος. 

 Το πάχος των υμενίων που εναποτίθενται σε πλάσμα ελέγχεται απόλυτα και μπορεί να 

κυμαίνεται από μερικά nm έως πολλά μm (ουσιαστικά δεν υπάρχει περιορισμός), ρυθμίζοντας 

απλά το χρόνο εναπόθεσης. Η ομοιομορφία στο πάχος των πολυμερικών υμενίων από πλάσμα 

είναι ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο δεν επιτυγχάνεται με υμένια από επίστρωση με 

περιστροφή, ιδίως όταν το υπόστρωμα δεν είναι επίπεδο αλλά περιλαμβάνει δομές διαφόρων 

διατάξεων. Τέλος, τα υμένια που δημιουργούνται στο πλάσμα μπορούν να εναποτεθούν 

επιλεκτικά σε ορισμένες επιφάνειες έναντι άλλων (ανάλογα με τη χημική φύση τους), ενώ όταν 

γίνεται επίστρωση με περιστροφή το υμένιο καλύπτει όλη την επιφάνεια. 
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Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

 

 

2.1. Αντιδραστήρας Πλάσματος 

 

  Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και τροποποίηση των υλικών που 

εξετάστηκαν σε αυτήν την εργασία είναι ένας αντιδραστήρας πλάσματος υψηλής πυκνότητας, ο 

οποίος φαίνεται στο Σχήμα 2.1. Ο αντιδραστήρας πλάσματος που βρίσκεται στο εργαστήριο 

πλάσματος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής είναι κατασκευασμένος από την Alcatel, έχει 

την ονομασία MET (Micromachining Etch Tool) και χρησιμοποιείται για διεργασίες εγχάραξης ή 

εναπόθεσης διαφόρων υλικών. Το σύστημα αυτό αποτελείται από έναν προθάλαμο, από το κύριο 

θάλαμο και από διάφορες επιμέρους μονάδες που χρησιμεύουν για τη λειτουργία του 

αντιδραστήρα. Αυτές είναι η κεντρική μονάδα για τις βασικές λειτουργίες του συστήματος (π.χ. 

φόρτωση – εκφόρτωση δισκίου), τα συστήματα ρύθμισης δυναμικού υποστρώματος (bias 

voltage), πίεσης θαλάμου, ροής αερίου, ισχύος, θερμοκρασίας υποστρώματος, οι ενδείξεις πίεσης 

του προθαλάμου και του κυρίους θαλάμου και η μονάδα ενημέρωσης της κατάστασης των 

αντλιών του συστήματος. Στον Πίνακα 2.1 φαίνονται οι ρυθμιζόμενοι παράμετροι του πλάσματος 

και οι επιτρεπτές τιμές τους. 

  Στον προθάλαμο γίνεται η φόρτωση των δειγμάτων που πρόκειται να επεξεργαστούν τα 

οποία μπορεί να είναι είτε ολόκληρα δισκία 3 ή 4 ιντσών ή κομματάκια αυτών. Στην περίπτωση 

που τα δείγματα είναι μικρά ή ολόκληρο δισκίο 3΄΄ τοποθετούνται πάνω σε ειδική βάση από 

ανοδιωμένο αλουμίνιο ή δισκίο Si 4΄΄ με τη μεσολάβηση θερμικής κόλλας ώστε να 

εξασφαλίζεται η σταθερότητα του δείγματος και η καλή αγωγή θερμότητας. Στην περίπτωση που 

το δείγμα είναι δισκίο 4΄΄ τοποθετείται ως έχει μέσα στον προθάλαμο. Στη συνέχεια ο 

προθάλαμος αντλείται με τη βοήθεια μια μηχανικής και μιας turbo αντλίας και η πίεσή του 
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κατεβαίνει μέχρι τα  ~10-4  mbar. Αφού αποκατασταθεί το κενό μπορούμε να μεταφέρουμε το 

δισκίο από τον προθάλαμο στο κύριο θάλαμο. Αυτό πραγματοποιείται με τη βοήθεια ένας 

βραχίονα ο οποίος αναλαμβάνει να πάρει το δισκίο και να το μεταφέρει στο κύριο θάλαμο. 

 

Σχήμα 2.1. Ο αντιδραστήρας υψηλής πυκνότητας ICP από την Alcatel, ο οποίος είναι 

εγκατεστημένος στο εργαστήριο πλάσματος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής, και 

χρησιμοποιήθηκε για την κατεργασία των μελετούμενων υλικών. 

   

Πίνακας 2.1: Παράμετροι  πλάσματος 

Παράμετρος Όρια λειτουργίας 

Ισχύς πηγής  έως 2000 Watts 

Τάση υποστρώματος (Volts) έως - 250 Volts 

Πίεση θαλάμου  έως 133 Pa 

Θερμοκρασία Υποστρώματος (-100) –  (+150) ο C 

 

  Μέσα στο κύριο θάλαμο παράγεται το πλάσμα. Η πηγή πλάσματος βρίσκεται 

τοποθετημένη στο επάνω μέρος του κυλινδρικού θαλάμου και το πλάσμα διαχέεται μέσα σε 

αυτόν (Σχήμα 2.2). Με την βοήθεια της πηγής πλάσματος μπορούν να επιτευχθούν πυκνότητες 
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του ρεύματος πλάσματος μεγαλύτερες από 40 mA/cm2. Ο κύριος θάλαμος είναι ανοδιωμένος  και 

βρίσκεται υπό κενό με τη βοήθεια δύο αντλιών, μια μηχανικής και μιας turbo-μοριακής αντλίας. 

Η πίεση στην οποία βρίσκεται είναι συνήθως 10-6 mbar. Ο βραχίονας, αφού φέρει το δισκίο από 

τον προθάλαμο, το αφήνει στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος του θαλάμου και κατόπιν 

αποσύρεται ενώ στη συνέχεια το δισκίο «σφραγίζεται» μηχανικά με τη βοήθεια ενός δακτυλιδιού 

από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάνω στο ηλεκτρόδιο. Αυτό βελτιώνει τη θερμική μεταφορά μεταξύ 

του δισκίου και του ηλεκτροδίου. Το ηλεκτρόδιο ψύχεται με υγρό άζωτο και θερμαίνεται με 

αντιστάσεις, ενώ ροή ηλίου κάτω από το δισκίο εξασφαλίζει την ομαλή μεταφορά θερμότητας 

μεταξύ του δισκίου και του ηλεκτροδίου. Τέλος, ο κύριος θάλαμος είναι εξοπλισμένος και με ένα 

μαγνητικό, πολυπολικό σύστημα περιορισμού (πολλοί ραβδόμορφοι μαγνήτες σε διάταξη NS-

SN), που αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να επιστρέφουν στον κύριο όγκο του πλάσματος 

εμποδίζοντας την απώλειά τους στα τοιχώματα του αντιδραστήρα. Στο Σχήμα 2.2 φαίνεται 

σχηματικά ο κύριος θάλαμος του αντιδραστήρα πλάσματος και τα σωματίδια της αέριας φάσης 

ενός πλάσματος Ο2 (ως παράδειγμα).  

 

 
Σχήμα 2.2.  Ο κύριος θάλαμος του ICP αντιδραστήρα πλάσματος με την πηγή πλάσματος και τη 

παροχή ισχύος. 
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  Η RF παροχή ισχύος βρίσκεται σε σύζευξη με το πλάσμα μέσω μιας επιχαλκωμένης 

κεραίας (πηνίο) που ψύχεται με νερό και  που περιβάλει την πηγή. Η κεραία  αυτή συνδέεται σε 

αυτόματο δίκτυο προσαρμογής ειδικής αντίστασης. Το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο που 

προκύπτει από την κεραία έχει μια συχνότητα στα 13.56 ΜΗz. Η συχνότητα λειτουργίας στα 

13.56 ΜΗz προσφέρει το πλεονέκτημα υψηλότερης ιοντικής ενέργειας χωρίς περιπλοκές που 

προέρχονται από τη σύζευξη της εμπέδησης (impedance matching) και μεγαλύτερη απόδοση 

ισχύος σε σχέση με αντιδραστήρες που λειτουργούν σε χαμηλότερες συχνότητες. 

   Το σύστημα ρύθμισης δυναμικού ρυθμίζει το δυναμικό του υποστρώματος (substrate 

bias voltage) σε μια περιοχή από 0 έως – 200 Volts με τη βοήθεια μιας RF πηγής τάσης. Στην 

ουσία ποτέ δεν έχουμε 0 Volts πόλωση αφού το πλάσμα δημιουργεί από μόνο του ένα αρνητικό 

δυναμικό που ονομάζεται floating potential. Το δυναμικό είναι αρνητικό επειδή τα ηλεκτρόνια 

κινούνται πιο γρήγορα από τα ιόντα μέσα στο πλάσμα με αποτέλεσμα να φορτίζουν τις 

επιφάνειες αρνητικά. Καθώς η παροχή των ηλεκτρονίων προς τις επιφάνειες συνεχίζεται το 

αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στις επιφάνειες δημιουργεί ένα ηλεκτρικό 

πεδίο που απωθεί τα εισερχόμενα ηλεκτρόνια και έλκει τα ιόντα. Έτσι δημιουργείται μια 

αρνητική τάση πόλωσης (DC bias) που αυξάνει μέχρι η ροή των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια και 

η ροή των ιόντων εξισορροπηθούν. Η τιμή αυτή είναι το floating potential και για τον 

αντιδραστήρα μας είναι περίπου -20 Volts. Η επιπλέον παροχή εξωτερικού δυναμικού μεγαλώνει 

κατά απόλυτη τιμή την αρνητική τιμή της τάσης. Το σύστημα ελέγχου πίεσης στην ουσία ελέγχει 

τη θέση μιας βάνας η οποία κλείνει ή ανοίγει, αυξάνοντας έτσι  η μειώνοντας αντίστοιχα την τιμή 

της πίεσης σε ένα εύρος από 0.13 μέχρι 133 Pa (1 mTorr – 1 Torr). To σύστημα ελέγχου 

θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του υποστρώματος από – 100 ως + 150 οC. Η 

ψύξη πραγματοποιείται με τη βοήθεια υγρού αζώτου ενώ η θέρμανση με τη χρήση 6 

θερμαντικών αντιστάσεων. 

  Από τη στιγμή που το δισκίο έχει φορτωθεί στο κύριο θάλαμο, για να γίνει εισαγωγή των 

αερίων μέσα στο θάλαμο, το υπόστρωμα (ηλεκτρόδιο) μετακινείται, μαζί με τη βάση του, σε μια 

υψηλότερη θέση, ώστε να είναι πιο κοντά στην πηγή. Κατόπιν τα αέρια εισέρχονται στο θάλαμο. 

Η ροή των αερίων ρυθμίζεται από ελεγκτές αερίων (mass flow controllers) και μπορούμε να 

εισάγουμε ένα μέχρι τέσσερα αέρια (ταυτόχρονα) στο θάλαμο.  

 Οι αντιδραστήρες ICP επιτρέπουν στο υπόστρωμα του δισκίου να τροφοδοτείται με 

διαφορετική ισχύ από αυτή της πηγής γεγονός που προκαλεί σημαντική αποσύζευξη μεταξύ της 

ιοντικής ενέργειας και της συγκέντρωσης των ιόντων (που προκαλείται κυρίως από την ισχύ της 

πηγής). Έτσι καθώς η ισχύς της πηγής μπορεί να πάρει διάφορες τιμές, ο αριθμός των 

σωματιδίων που προκαλούν την εγχάραξη μπορεί να αυξηθεί  χωρίς να αυξηθεί η τάση του 



 38

υποστρώματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας αντιδραστήρας ICP μπορεί να λειτουργήσει σε 

υψηλότερες πυκνότητες και σε χαμηλότερες πιέσεις από τα συμβατικά εργαλεία πλάσματος. 

 

 

2.2. Σύστημα Μέτρησης Γωνιών Επαφής 

 

Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις γωνιών επαφής των υλικών που 

μελετήθηκαν είναι το ‘GBX Digidrop Contact Angle Measurement System’ και φαίνεται στο 

Σχήμα 2.3. Το σύστημα αποθέτει αυτόματα, με ανέβασμα της βάσης πάνω στην οποία 

τοποθετείται το δείγμα, μια σταγόνα πάνω στην επιφάνεια, για να μετρηθεί η ικανότητα 

διαβροχής αυτής. Το υγρό τοποθετείται μέσα σε μια μικρομετρική σύριγγα που συγκρατείται 

πάνω από το δείγμα και η οποία περιλαμβάνει ένα έμβολο για την εξαγωγή σταγόνων 

καθορισμένου όγκου. Η επιφάνεια του δείγματος και η άκρη της σύριγγας είναι τοποθετημένες 

έτσι ώστε να βρίσκονται στο οπτικό πεδίο μιας κάμερας για να φαίνεται στην οθόνη ενός 

υπολογιστή μια μεγέθυνση της εικόνας της σταγόνας και του σημείου επαφής της με την 

εξεταζόμενη επιφάνεια. Το σύστημα περιέχει εκτός από τη CCD κάμερα για την καταγραφή των 

δεδομένων, και ένα software για την ανάλυση της εικόνας. Το software αυτό καθορίζει το σχήμα 

και την περίμετρο της σταγόνας και εξάγει τις γωνίες επαφής (δεξιά, αριστερή και μέση τιμή της 

γωνίας).  

 

 
Σχήμα 2.3. Σύστημα μέτρησης γωνίας επαφής “Digidrop” από την GBX που χρησιμοποιήθηκε για 

τις μετρήσεις των στατικών γωνιών επαφής με και χωρίς εφαρμογή τάσης καθώς και για τις 

μετρήσεις των γωνιών υστέρησης πάνω στις επιφάνειες των εναποτιθέμενων στο πλάσμα υμενίων. 
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Στον Πίνακα 2.2 φαίνονται οι προδιαγραφές του συστήματος. Ο όγκος της σταγόνας που 

χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις ήταν μόνο 4 – 5 μl, έτσι ώστε το σχήμα της σταγόνας να μην 

επηρεάζεται από τη δύναμη της βαρύτητας. 

 

Πίνακας 2.2. Προδιαγραφές του συστήματος μέτρησης γωνίας επαφής ‘GBX DIGIDROP’. 

Εύρος μετρήσεων 0 – 180 ο  

Ακρίβεια ± 0.5 ο 

Διακριτικότητα  0.1 ο 

Όγκος σταγόνας ≥ 0.5 μl 

Χωρητικότητα σύριγγας 1 ml 

 

 

2.3. Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM) 

 

 Η Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (Atomic Force Microscopy, AFM) είναι ιδανική για 

την ποσοτική μέτρηση επιφανειακής τραχύτητας σε κλίμακα νανομέτρου και για την απεικόνιση 

της επιφανειακής νανο-δομής πολλών υλικών. Τα πλεονεκτήματα των Μικροσκοπίων Ατομικής 

Δύναμης προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι μη-καταστροφικά και έχουν πολύ υψηλή χωρική 

διακριτική ικανότητα στις τρεις διαστάσεις. Η μέτρηση της επιφανειακής δομής δειγμάτων σε 

κλίμακα οριζόντιου μήκους λιγότερο των 10 μικρομέτρων και κάθετου μήκους των 100 

νανομέτρων είναι κρίσιμη για πολλές περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας 

 Στο Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης χρησιμοποιείται μια ράβδο με μια ακίδα στην άκρη 

της. Η ράβδος σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος και κάμπτεται καθώς αποκρίνεται στη 

δύναμη μεταξύ της ακίδας και του δείγματος. Το Σχήμα 2.4 δείχνει πώς λαμβάνεται η εικόνα της 

επιφάνειας. Καθώς η ράβδος κάμπτεται μια δέσμη laser με αρχικό σήμα Α ανακλάται σε μια 

φωτοδίοδο δίνοντας σήμα Β. Μετρώντας τη διαφορά στα σήματα (Α – Β), μπορούν να 

υπολογιστούν διαφορές στην κάμψη της ράβδου και συνεπώς, σύμφωνα με το νόμο του Hooke 

για μικρές μετατοπίσεις, η δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ της ακίδας και του δείγματος. 

Μπορούν να εντοπιστούν μικρής εμβέλειας διατομικές δυνάμεις και δυνάμεις τριβής ή μεγάλης 

εμβέλειας ηλεκτροστατικές ή μαγνητοστατικές δυνάμεις. Το δείγμα μπορεί να είναι είτε αγώγιμο 

ή μονωτικό. Η κίνηση της ακίδας εκτελείται από μια συσκευή εξαιρετικής ακρίβειας 

κατασκευασμένη από πιεζοηλεκτρικά κεραμικά με εφαρμογή τάσεων σε ηλεκτρόδια στις x, y και 

z διαστάσεις (ο z άξονας είναι κάθετος στο δείγμα). Ο πιεζοηλεκτρικός σαρωτής μπορεί να έχει 

διακριτική ικανότητα πικομέτρου. 
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Σχήμα 2.4. Η αρχή λειτουργίας ενός Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης. 

 

 Το Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την εργασία είναι 

το Multi Mode™ SPM από τη Veeco (Digital Instruments) (Σχήμα 2.5), το οποίο λειτουργεί σε 

tapping mode. Σε αυτήν την περίπτωση η ράβδος ταλαντώνεται στη συχνότητα συντονισμού της 

(συχνά εκατοντάδων KHz) και είναι τοποθετημένη πάνω από την επιφάνεια έτσι ώστε να χτυπά 

ελαφρά την επιφάνεια για ένα πολύ μικρό κλάσμα της περιόδου ταλάντωσης. 

 

 
Σχήμα 2.5. Το Multi Mode™ SPM από τη Veeco (Digital Instruments, η διάταξη που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της τραχύτητας. 
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2.4. Ελλειψομετρία 

 

Η ελλειψομετρία είναι μια πολύ ευαίσθητη τεχνική μέτρησης στην οποία 

χρησιμοποιείται πολωμένο φως για τον χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων, επιφανειών και 

μικροδομής υλικών. Βασίζεται στον καθορισμό της σχετικής αλλαγής φάσης σε μια δέσμη 

ανακλώμενου πολωμένου φωτός. 

 

 

Σχήμα 2.6. Βασική αρχή της ελλειψομετρίας. 

 

 Το Σχήμα 2.6 δείχνει τη βασική αρχή στην οποία βασίζεται η ελλειψομετρία. Αρχικά, η 

κατάσταση πόλωσης του εισερχόμενου φωτός είναι γνωστή. Το προσπίπτων αυτό φως 

αλληλεπιδρά με το δείγμα και ανακλάται. Αυτή η αλληλεπίδραση προκαλεί μια αλλαγή στην 

πόλωση του φωτός, από γραμμική σε ελλειπτική. Αυτή η αλλαγή στην πόλωση μπορεί να 

μετρηθεί με ανάλυση του ανακλώμενου από το δείγμα φωτός. 

 Στην ελλειψομετρία υπολογίζονται δύο παραμέτρους, Ψ και Δ, που περιγράφουν αυτήν 

την αλλαγή στην πόλωση. Αυτοί οι παράμετροι σχετίζονται με το λόγο των συντελεστών 

ανάκλασης Fresnel, Rp και Rs για το πολωμένο φως στα επίπεδα p και s αντίστοιχα, σύμφωνα με 

την εξίσωση 2.1. Επειδή η ελλειψομετρία υπολογίζει το λόγο των δύο παραμέτρων, μπορεί να 

είναι πολύ ακριβής και επαναλήψιμη. 

 

                                            
s

pi

R
R

e ~
~

)tan( =Ψ= Δρ    (2.1) 

 

 Η ελλειψομετρία λοιπόν, μετρά την αλλαγή στην πόλωση, που εκφράζεται ως Ψ και Δ, 

για να χαρακτηρίσει λεπτά υμένια. Χρησιμοποιώντας αυτές τις παραμέτρους σε διάφορες 

εξισώσεις και αλγορίθμους παράγεται ένα μοντέλο που περιγράφει την αλληλεπίδραση του 
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φωτός με το δείγμα και μέσω αυτού βρίσκονται χαρακτηριστικά του δείγματος όπως το πάχος 

και οπτικές σταθερές (δείκτης διάθλασης, συντελεστής απορρόφησης). 

  Ο δείκτης διάθλασης n και ο συντελεστής απορρόφησης k ενός υλικού αλλάζουν με το 

μήκος κύματος και τη θερμοκρασία. Ισχύουν οι σχέσεις: 

 

                                                   )()()(~ λλλ iknn +=    (2.2) 

                                                  )()()( 21 λιελελε +=    (2.3) 

 

όπου ε η διηλεκτρική σταθερά του υλικού. 

 Εκτός από το πάχος και τις οπτικές σταθερές, η ελλειψομετρία μπορεί να περιγράψει και 

άλλα χαρακτηριστικά ενός υλικού, όπως την επιφανειακή τραχύτητα, διεπιφάνειες, τη σύσταση, 

την κρυσταλλικότητα, την ανισοτροπία, την ομοιομορφία, και οποιοδήποτε φυσικό 

χαρακτηριστικό μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στις οπτικές ιδιότητες ενός υλικού. Στο Σχήμα 

2.7 φαίνεται το φασματοσκοπικό ελλειψόμετρο, Μ2000 από τη Woolam, που υπολογίζει τις 

παραμέτρους Ψ και Δ για 470 μήκη κύματος (από τα 245 έως τα 1000 nm), και το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για το χαρακτηρισμό των εναποτιθέμενων στο πλάσμα υμενίων. 

 

 
Σχήμα 2.7.  Το Φασματοσκοπικό ελλειψόμετρο Μ2000 από τη Woolam που καλύπτει την περιοχή 

245-1000 nm (470 μήκη κύματος) και χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των ρυθμών εγχάραξης  

και εναπόθεσης καθώς και για τον προσδιορισμό των οπτικών σταθερών των εναποτιθέμενων στο 

πλάσμα υμενίων. 
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 Ελλειψόμετρα υψηλής ποιότητας μπορούν να διακρίνουν χαρακτηριστικά ενός υμενίου ή 

μιας επιφάνειας πάχους 1 Angstrom. Εκτός από ex-situ μπορούν να γίνουν και in-situ μετρήσεις, 

με το ελλειψόμετρο τοποθετημένο πάνω στον αντιδραστήρα πλάσματος. Κατά τη διάρκεια μιας 

διεργασίας είναι δυνατόν να παρακολουθείται η αλλαγή του πάχους ή των οπτικών σταθερών 

ενός υλικού καθώς αυτό εγχαράσσεται ή εναποτίθεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

υπολογιστεί ο ρυθμός εγχάραξης ή εναπόθεσης κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα καλύτερου 

ελέγχου μιας διεργασίας στο πλάσμα. 

 

 

2.5. Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων Χ (XPS) 

 

Η Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό της επιφανειακής σύστασης ενός στερεού. Το δείγμα ακτινοβολείται με ακτίνες Χ 

και δημιουργούνται φωτοηλεκτρόνια μέσω του φωτοηλεκτρονικού φαινομένου. Αν η κινητική 

ενέργεια αυτών των φωτοηλεκτρονίων (ενέργεια διέγερσης - ενέργεια δεσμού) είναι αρκετά 

υψηλή ώστε να μπορούν να φύγουν από το δείγμα μπορούν να ανιχνευτούν από έναν αναλυτή 

ενέργειας. Ανάλογα με την ενέργεια των φωτονίων των ακτίνων Χ (χρησιμοποιούνται συνήθως 

MgKa = 1253.6 eV ή AlKa = 1486.6 eV) διαφορετικά core levels στοιχείων μπορούν να 

ερευνηθούν. Μόνο τα φωτοηλεκτρόνια που προέρχονται από την επιφάνεια μπορούν να φύγουν 

από το δείγμα χωρίς απώλεια κινητικής ενέργειας λόγω συγκρούσεων με άλλα άτομα του 

δείγματος. Επομένως, η μέθοδος XPS είναι κατάλληλη για ανάλυση επιφανειών. Κάθε χημικό 

στοιχείο έχει ένα μοναδικό σετ από ενέργειες δεσμού, και έτσι, η υπολογιζόμενη πυκνότητα 

καταστάσεων είναι σαν ένα ‘δακτυλικό αποτύπωμα’ για κάθε στοιχείο που υπάρχει σε μια 

επιφάνεια. Επίσης, μπορεί να αναλυθεί η χημική κατάσταση ενός στοιχείου. Η ύπαρξη δεσμού 

μεταξύ των ατόμων έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά φορτίου μεταξύ τους που εξαρτάται από 

τον αριθμό και το είδος του στοιχείου, και το χαρακτήρα του δεσμού (ομοιοπολικός ή ιοντικός). 

Αυτή η μεταφορά φορτίου προκαλεί μικρές μετατοπίσεις των θέσεων των κορυφών που μπορούν 

να ανιχνευτούν. Η μέθοδος XPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα στοιχεία εκτός του 

υδρογόνου. Στο Σχήμα 2.8 φαίνεται σχηματικά μια πειραματική διάταξη για ανάλυση XPS. 
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Σχήμα 2.8. Μια πειραματική διάταξη για Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων X 

περιλαμβάνει μία πηγή ακτίνων Χ, το δείγμα και έναν φασματογράφο ηλεκτρονικής ενέργειας. 

 

 Η μέθοδος XPS μπορεί να παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Ταυτοποίηση ατομικών ειδών από την κινητική ενέργεια, ΚΕ, των φωτοηλεκτρονίων που 

προέρχονται από μια εσωτερική στοιβάδα (inner shell) με ενέργεια δεσμού U 

 

KE = Ex – U       (2.4) 

 

Ex είναι η ενέργεια των ακτίνων Χ 

• Ταυτοποίηση της ένωσης στην οποία ανήκει ένα στοιχείο, από τις μετατοπίσεις της U 

ανάλογα με τη χημική σύσταση 

• Ατομική συγκέντρωση, από την ένταση του σήματος των φωτοηλεκτρονίων και τους 

παράγοντες ευαισθησίας που καθορίζονται εμπειρικά 

• Σύσταση βάθους, από την ανάλυση της έντασης των φωτοηλεκτρονίων συναρτήσει τη γωνία 

παρατήρησης 

• Πλευρική σύσταση ή imaging, όταν χρησιμοποιούνται καλά εστιασμένες ακτίνες Χ ή ειδικά 

ηλεκτρονικά οπτικά 

• Τοπική δομή σε κρυστάλλους, μέσω φωτοηλεκτρονικής περίθλασης που μετρείται 

αλλάζοντας τη γωνία παρατήρησης 
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Η μέθοδος XPS είναι μια από τις πιο χρησιμοποιούμενες αναλυτικές τεχνικές λόγω της 

μεγάλης ευαισθησίας στη χημική σύσταση κοντά στο εξώτατο στρώμα την επιφάνειας (0.5 – 8 

nm), της σχετικής ευκολίας λειτουργίας, τον πλούτο των χρήσιμων πληροφοριών, και την 

ευκολία της χημικής ερμηνείας. Η μέθοδος XPS έχει βρει πολλές εφαρμογές σε μέταλλα, 

κεραμικά, ημιαγωγούς, πολυμερή και βιο-υλικά. 

Η ανάλυση των υμενίων που εναποτέθηκαν στο πλάσμα σε αυτήν τη μελέτη έγινε στη 

Γαλλία  στο Ινστιτούτο Υλικών ‘Jean Rouxel’ και το όργανο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ‘Axis 

Ultra’ της εταιρίας Kratos που φαίνεται στο Σχήμα 2.9. Η διέγερση των ακτίνων Χ γίνεται με μια 

μονοχρωματική πηγή ακτίνων Χ που περιλαμβάνει μια άνοδο Al. O μονοχρωμάτορας επιτρέπει 

την επιλογή της γραμμής Kalpha του Al (1486,6 eV) στη φασματική περιοχή των ακτίνων Χ. Η 

ισχύς λειτουργίας είναι 150 Watts. Ο αναλυτής ενέργειας είναι ημισφαιρικός, και λειτουργεί με 

μία σταθερή ενέργεια για να δώσει σταθερή φασματική διαχωριστότητα σε όλο το φάσμα. Η 

συνολική πειραματική διαχωριστότητα είναι 0,64 eV (FWHM) όπως μετρήθηκε στη γραμμή 

Ag3d5/2 (είναι ένας τρόπος χαρακτηρισμού της πειραματικής διαχωριστότητας). Τα ηλεκτρονικά 

οπτικά, η ίριδα και το άνοιγμα είναι ρυθμισμένα ώστε να εξασφαλίζεται μια αναλυόμενη περιοχή 

300μm x 700μm. Τα δείγματα τοποθετούνται μηχανικά σε μια γειωμένη βάση. Τα δείγματα 

πιέζονται ελαφρά πάνω στη βάση από δύο χάλκινες ταινίες που εξασφαλίζουν τη γείωση της 

επιφάνειας. Ο εξουδετερωτής φορτίου (flood gun) είναι ενεργός ώστε να αντισταθμίζει τη θετική 

φόρτιση των μονωτικών υλικών κατά τη διάρκεια της εκπομπής φωτοηλεκτρονίων. 

 

 
Σχήμα 2.9.  Το σύστημα ‘Axis Ultra’ της εταιρίας Kratos που χρησιμοποιήθηκε για την XPS 

ανάλυση των εναποτιθέμενων στο πλάσμα υμενίων. 
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2.6. Φασματοσκοπία Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier (FTIR) 

 

 Η Φασματοσκοπία Υπερύθρου (Infrared Spectroscopy, IR) θεωρείται σημαντική 

φασματοσκοπική τεχνική στην Οργανική Χημεία και χρησιμοποιείται ευρύτατα στο 

χαρακτηρισμό και τη μελέτη της δομής των χημικών ενώσεων. Στην περιοχή υπερύθρου του 

φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (IR) συμβαίνουν απορροφήσεις που οφείλονται 

σε δονήσεις τάσης ή κάμψης των δεσμών των μορίων για ενώσεις με μόνιμη διπολική ροπή, που 

μεταβάλλεται κατά την παραμόρφωση του μορίου και απορροφούν ισχυρά στην περιοχή 

υπερύθρου (Σχήμα 2.10). 

 

Σχήμα 2.10. Δονήσεις τάσης και κάμψης των μοριακών δομών και οι περιοχές απορρόφησης στην 

υπέρυθρη περιοχή. 
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 Η φασματοσκοπία IR χρησιμοποιείται κυρίως στην περιοχή 4000 – 650 cm-1. Οι 

μοριακοί δεσμοί δονούνται σε διάφορες συχνότητες ανάλογα με τα στοιχεία και τον τύπο των 

δεσμών. Για έναν δεδομένο δεσμό, υπάρχουν διάφορες συγκεκριμένες συχνότητες στις οποίες 

μπορούν να δονούνται. Σύμφωνα με κβαντικούς μηχανισμούς, αυτές οι συχνότητες αντιστοιχούν 

στην κατάσταση ισορροπίας (η χαμηλότερη συχνότητα) και σε διάφορες διεγερμένες 

καταστάσεις (υψηλότερες συχνότητες). Ένας τρόπος για να προκληθεί αύξηση της συχνότητας 

δόνησης ενός μορίου είναι η διέγερση του δεσμού αναγκάζοντάς το να απορροφήσει ενέργεια 

φωτός. Για μια οποιαδήποτε μετάβαση μεταξύ δύο καταστάσεων η ενέργεια του φωτός (που 

καθορίζεται από τη συχνότητα ν) πρέπει να είναι ακριβώς ίση με τη διαφορά στην ενέργεια 

μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων (συνήθως της κατάστασης ισορροπίας (Ε0) και της πρώτης 

διεγερμένης κατάστασης (Ε1)): 

 

hvEE =− 01     (2.5) 

 

όπου h είναι η σταθερά του Plank. 

 Ο όρος φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR) αναφέρεται στον 

τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα συλλέγονται και μετατρέπονται από μια συμβολομετρική 

διάταξη σε ένα φάσμα. Η φασματοσκοπία FTIR είναι πολύ χρήσιμη για την ταυτοποίηση 

χημικών ενώσεων, οργανικών ή ανόργανων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ποιοτική 

ανάλυση των συστατικών ενός αγνώστου μίγματος, ενώ εφαρμόζεται στην ανάλυση στερεών, 

υγρών και αερίων. Είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την ταυτοποίηση 

λειτουργικών ομάδων. Το συχνότητα του φωτός που απορροφάται είναι χαρακτηριστικό για κάθε 

χημικό δεσμό. Ερμηνεύοντας, έτσι, το φάσμα απορρόφησης υπερύθρου, μπορούν να 

καθοριστούν οι χημικοί δεσμοί σε ένα μόριο. Τα φάσματα FTIR καθαρών συστατικών είναι 

γενικά τόσο μοναδικά που μοιάζουν με μοριακά «δακτυλικά αποτυπώματα».  

 Τα περισσότερα συμβολόμετρα περιλαμβάνουν έναν διαχωριστή δέσμης που λαμβάνει 

την εισερχόμενη υπέρυθρη δέσμη και τη διαχωρίζει σε δύο οπτικές δέσμες. Μία δέσμη 

ανακλάται από έναν επίπεδο καθρέπτη που είναι σταθερός σε ένα σημείο. Η άλλη δέσμη 

ανακλάται από έναν επίπεδο καθρέπτη ο οποίος βρίσκεται πάνω σε έναν μηχανισμό που 

επιτρέπει τον καθρέπτη να κινείται κατά μια πολύ μικρή απόσταση (τυπικά μερικά χιλιοστά) 

μακριά από το διαχωριστή δέσμης. Οι δύο δέσμες ανακλώνται από τους αντίστοιχους καθρέπτες 

τους και ξαναενώνονται όταν συναντώνται πίσω στο διαχωριστή δέσμης. Επειδή η διαδρομή που 

διανύει η μία δέσμη έχει ένα συγκεκριμένο μήκος και η άλλη αλλάζει διαρκώς καθώς ο 

καθρέπτης της κινείται, το σήμα που εξέρχεται του συμβολόμετρου είναι το αποτέλεσμα αυτών 
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των δύο δεσμών που συμβάλουν μεταξύ τους. Το σήμα που προκύπτει ονομάζεται 

συμβολόγραμμα που έχει τη μοναδική ιδιότητα ότι κάθε σημείο (συνάρτηση της θέσης του 

κινούμενου καθρέπτη) που σχηματίζει το σήμα περιέχει πληροφορία για κάθε υπέρυθρη 

συχνότητα που προέρχεται από την πηγή. Η αποκωδικοποίηση του σήματος γίνεται μέσω μιας 

γνωστής μαθηματικής τεχνικής που ονομάζεται μετασχηματισμός Fourier. Το όργανο που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των εναποτιθέμενων στο πλάσμα φθορανθράκων με FTIR 

ήταν το Tensor 27 της Bruker (Σχήμα 2.11). 

  

 

Σχήμα 2.11. Η FTIR διάταξη, Tensor 27 της 

Bruker, που χρησιμοποιήθηκε για την 

ανάλυση των εναποτιθέμενων στο πλάσμα 

υμενίων. 

Σχήμα 2.12. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται μια 

FTIR διάταξη. 

 

 Τα μέρη από τα οποία αποτελείται μια FTIR διάταξη φαίνεται στο Σχήμα 2.12 και η 

διαδικασία λήψης φάσματος έχει ως εξής: 

1. Υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέμπεται από μια πηγή και περνά μέσω ενός διαφράγματος που 

ελέγχει την ποσότητα της ενέργειας που θα προσπέσει στο δείγμα (και τελικά, στον ανιχνευτή). 

2. Η δέσμη εισέρχεται στο συμβολόμετρο και το συμβολομετρικό σήμα εξέρχεται από αυτό. 

3. Η δέσμη εισέρχεται στο τμήμα όπου βρίσκεται το δείγμα όπου διαπερνά μέσα από ή 

ανακλάται από την επιφάνεια του δείγματος, ανάλογα με τον τύπο της ανάλυσης. Σε αυτό το 
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σημείο απορροφώνται συγκεκριμένες συχνότητες της ενέργειας, που είναι χαρακτηριστικές του 

δείγματος. 

4. Η δέσμη τελικά καταλήγει στον ανιχνευτή για την τελική μέτρηση. 

5. Το μετρούμενο σήμα «ψηφιοποιείται» και στέλνεται στον υπολογιστή όπου γίνεται ο 

μετασχηματισμός Fourier. 

 Τα φάσματα υπερύθρου προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη χημική δομή των 

εναποτιθέμενων στο πλάσμα υμενίων, αν και η ερμηνεία των ζωνών είναι αρκετά δύσκολη λόγω 

του μεγάλου βαθμού σταυροδέσμευσης και της άμορφου φύσης των πολυμερισμένων στο 

πλάσμα υμενίων.  

 

 

2.7. Μικροσκοπία Φθορισμού 

 

 Η απορρόφηση και η επακόλουθη εκπομπή ακτινοβολίας από οργανικά και ανόργανα 

δείγματα είναι το αποτέλεσμα των φυσικών φαινομένων που περιγράφονται ως φθορισμός ή 

φωσφορισμός.  Η εκπομπή ακτινοβολίας μέσω της διαδικασίας του φθορισμού είναι σχεδόν 

ταυτόχρονη με την απορρόφηση της ακτινοβολίας διέγερσης λόγω μιας σχετικά μικρής χρονικής 

καθυστέρησης μεταξύ της απορρόφησης και της εκπομπής φωτονίων, που συνήθως κυμαίνεται 

σε λιγότερο από ένα μικροδευτερόλεπτο σε διάρκεια.  Όταν η εκπομπή εξακολουθεί να 

υφίσταται και μετά την σβέση της ακτινοβολίας διέγερσης, το φαινόμενο αναφέρεται ως 

φωσφορισμός. 

 Η τεχνική της μικροσκοπίας φθορισμού έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο στην 

βιολογία και στις βιοϊατρικές επιστήμες, καθώς επίσης και στην επιστήμη των υλικών λόγω των 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει σε σύγκριση με την παραδοσιακή οπτική μικροσκοπία.  Η 

χρήση διαφόρων φθορίζουσων χρωστικών κατέστησε δυνατό τον προσδιορισμό κυττάρων και 

κυτταρικών συστατικών με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης.  Μάλιστα, με την μικροσκοπία 

φθορισμού είναι δυνατή η ανίχνευση ενός και μόνο μορίου.  Επιπλέον, μέσω της χρήσης 

πολλαπλής επισήμανσης μπορούν να ανιχνευθούν διαφορετικά μόρια-στόχοι ταυτόχρονα. 

 Η βασική λειτουργία ενός μικροσκόπιο φθορισμού είναι η ακτινοβόληση του δείγματος 

με μία επιθυμητή και συγκεκριμένη ζώνη μηκών κύματος, και στη συνέχεια ο διαχωρισμός του 

πολύ ασθενέστερου εκπεμπόμενου φθορισμού από την ακτινοβολία διέγερσης.  Σε ένα 

κατάλληλα ρυθμισμένο μικροσκόπιο, μόνο η ακτινοβολία εκπομπής πρέπει να φτάνει στο μάτι ή 

στον ανιχνευτή, έτσι ώστε οι φθορίζουσες δομές που προκύπτουν να εμφανίζονται με υψηλή 

αντίθεση έναντι ενός ένα πολύ σκούρου (ή μαύρου) υποβάθρου (Σχήμα 2.13).  Τα όρια 
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ανίχνευσης γενικά εξαρτώνται από το πόσο σκοτεινό είναι το υπόβαθρο, ενώ η ακτινοβολία 

διέγερσης είναι συνήθως αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο φορές πιο φωτεινή 

από τον εκπεμπόμενο φθορισμό. 

 Ενέργεια δόνησης χάνεται όταν ηλεκτρόνια μεταπίπτουν από την διεγερμένη στην 

θεμελιώδη κατάσταση.  Ως αποτέλεσμα της απώλειας ενέργειας, το φάσμα εκπομπής μιας 

φθορίζουσας ομάδας συνήθως μετατοπίζεται σε μεγαλύτερα μήκη κύματος συγκρινόμενο με το 

φάσμα απορρόφησης ή διέγερσης.  Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως Νόμος του Stokes ή 

μετατόπιση Stokes. Όσο μεγαλύτερη είναι η μετατόπιση Stokes, τόσο ευκολότερος γίνεται ο 

διαχωρισμός των ακτινοβολιών διέγερσης και εκπομπής με τη χρήση συνδυασμού φίλτρων. 

 Ο ανοσοφθορισμός περιλαμβάνει τη χρήση αντισωμάτων στα οποία έχει προσδεθεί 

κάποιο φθορίζον μόριο. Τα αντισώματα είναι μόρια τα οποία αναγνωρίζουν και προσδένονται 

επιλεκτικά σε συγκεκριμένα μόρια-στόχους. Το φθορίζον σήμα μπορεί να ενισχυθεί 

χρησιμοποιώντας ένα μη επισημασμένο πρωταρχικό αντίσωμα και ανιχνεύοντάς το με 

επισημασμένα δευτερεύοντα αντισώματα. Το μικροσκόπιο φθορισμού που χρησιμοποιήθηκε σε 

αυτήν τη μελέτη για την ανίχνευση προσροφημένης πρωτεΐνης πάνω στις μελετούμενες 

επιφάνειες είναι το Axioskop 2 plus της Carl Zeiss (Germany) (Σχήμα 2.14), ενώ ως φθορίζον 

μόριο χρησιμοποιήθηκε η Alexa Fluor 546™ (Molecular Probes Inc., Eugene, OR), η οποία 

απορροφά στα 556.557 nm και εκπέμπει στα 572.573 nm. 
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Σχήμα 2.13.  Η αρχή λειτουργίας του 

μικροσκοπίου φθορισμού. 

Σχήμα 2.14. Το μικροσκόπιο φθορισμού 

Axioskop 2 plus (Carl Zeiss, Germany) που 

χρησιμοποιήθηκε για την παρατήρηση της 

προσροφημένης πρωτεΐνης στις υπό εξέταση 

επιφάνειες. 
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Κεφάλαιο 3 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΛΩΝ ΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

 

 

3.1. Διερεύνηση συνθηκών εναπόθεσης φθορανθρακικών υμενίων στο πλάσμα 

 

 Οι μικροδιατάξεις που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ρευστών μέσω της 

ηλεκτροδιαβροχής αποτελούνται από συστοιχίες ηλεκτροδίων πάνω στις οποίες αποτίθεται ένα 

υδρόφοβο υμένιο είτε απευθείας ή μετά την τοποθέτηση ενός στρώματος από κάποιο διηλεκτρικό 

υλικό για βελτίωση των διηλεκτρικών ιδιοτήτων. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η 

δυνατότητα χρήσης φθορανθρακικών υμενίων, τα οποία εναποτίθενται σε πλάσμα, ως τα 

υδρόφοβα υμένια μιας τέτοιας διάταξης, είτε μόνα τους ή σε συνδυασμό με κάποιο διηλεκτρικό. 

 Για τη μελέτη εναπόθεσης υδρόφοβων φθορανθρακικών υμενίων στο πλάσμα, 

επιλέχθηκε το αέριο c-C4F8 (οκταφθοροκυκλοβουτάνιο), γνωστό για τις πολυμερικές του 

ικανότητες σε πλάσμα [27, 34, 36, 39 – 42, 187], για τη δημιουργία υμενίων με καλές μηχανικές 

ιδιότητες, όπως έχουμε δείξει σε άλλη μελέτη μας στο παρελθόν [188]. Έγιναν λοιπόν, αρχικά, 

πειράματα εναπόθεσης χρησιμοποιώντας πέντε υποστρώματα, τη φωτοευαίσθητη ΑΖ 5214™ 

που χρησιμοποιείται στη φωτολιθογραφία, το Al (κοινό μέταλλο), το Si, ευρέως 

χρησιμοποιούμενο ημιαγώγιμο υλικό στη μικροηλεκτρονική και μικρομηχανική, το οποίο με 

εμφύτευση P ή As μετατρέπεται σε αγωγό, και δύο διηλεκτρικά υλικά, το SiO2 και το Si3N4 

(επίσης ευρέως χρησιμοποιούμενα ως μονωτικά υλικά στη μικροηλεκτρονική). Τα υποστρώματα 

αυτά διατίθενται από τον καθαρό χώρο του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής. Στο Σχήμα 3.1 

φαίνονται τα αποτελέσματα από πειράματα κατεργασίας της ρητίνης ΑΖ με πλάσμα c-C4F8 σε 

συνθήκες ροής αερίου 25 sccm, πίεση θαλάμου 10 mTorr, ισχύος 1500 Watt, τάσης 

υποστρώματος – 280 Volts και θερμοκρασίας υποστρώματος από – 50 έως 15 οC. Καθώς η 

θερμοκρασία μειώνεται παρατηρούμε μείωση του ρυθμού εγχάραξης και γύρω στους – 30 οC 

μετάβαση από συνθήκες εγχάραξης σε συνθήκες εναπόθεσης. Η εναπόθεση αυξάνεται καθώς η 

θερμοκρασία μειώνεται.  
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Σχήμα 3.1. Ρυθμός εγχάραξης ΑΖ συναρτήσει της θερμοκρασίας και μετάβαση από συνθήκες 

εγχάραξης σε συνθήκες εναπόθεσης. 

 

Στη συνέχεια έγιναν πειράματα χρησιμοποιώντας Si, Al, SiO2 και Si3N4 μειώνοντας την τάση 

υποστρώματος στα – 200 Volts και σε θερμοκρασίες υποστρώματος – 40 έως 0 οC. Στο Σχήμα 

3.2 φαίνονται τα αποτελέσματα τα οποία δείχνουν εναπόθεση φθορανθρακικού υμενίου στα 

υποστρώματα Al, Si και SiO2, και εγχάραξη του Si3N4. 
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Σχήμα 3.2. (α) Ρυθμός εναπόθεσης φθορανθρακικού υμενίου πάνω σε Al, Si και SiO2, και (β) 

ρυθμός εγχάραξης Si3N4, συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

  

α 

β 
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 O ρυθμός εναπόθεσης στην πρώτη περίπτωση αυξάνεται από 29 σε 234 nm/min με τη 

μείωση της θερμοκρασίας από τους 0 στους – 40 οC (Σχήμα 3.2α). Η αύξηση του ρυθμού 

εναπόθεσης καθώς η θερμοκρασία μειώνεται είναι αναμενόμενη αφού ο μηχανισμός ανάπτυξης 

του υμενίου συμβαίνει μέσω αντιδράσεων ριζών με πολυμερικές θέσεις που ενεργοποιούνται από 

βομβαρδισμό φορτισμένων σωματιδίων του πλάσματος (Activated Growth Model, [158]). Η 

ενέργεια ενεργοποίησης μειώνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα ο ρυθμός 

εναπόθεσης να αυξάνεται. Συγχρόνως, με τη μείωση της θερμοκρασίας, μειώνεται και ο ρυθμός 

εκρόφησης των πτητικών προϊόντων από την επιφάνεια του φθοράνθρακα και η μεταφορά τους 

στην αέρια φάση. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, οι συγκεκριμένες συνθήκες είναι τέτοιες 

ώστε το πάχος του φθοράνθρακα που εναποτίθεται με την έναρξη του πλάσματος είναι τόσο 

μεγάλο στα τρία αυτά υλικά ώστε να εμποδίζεται η εγχάραξή τους. Έτσι, συμβαίνει καθαρή 

εναπόθεση φθοράνθρακα το πάχος του οποίου αυξάνεται με το χρόνο κατεργασίας. 

Παρατηρείται επίσης ότι οι ρυθμοί εναπόθεσης δε διαφέρουν για τα τρία αυτά υποστρώματα. 

Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το καλυμμένο με το παχύ φθορανθρακικό υμένιο υπόστρωμα 

δεν έρχεται πλέον σε επαφή με τα σωματίδια του πλάσματος και επομένως η χημική του φύση 

δεν παίζει κανέναν ρόλο στη διαδικασία εναπόθεσης. 

 Στην περίπτωση του Si3N4 πραγματοποιείται εγχάραξη, ο ρυθμός της οποίας αυξάνεται 

από 21 σε 105 nm/min με αύξηση της θερμοκρασίας από τους − 40 στους 0 oC (Σχήμα 3.2β). 

Αυξανομένης της θερμοκρασίας προσφέρεται περισσότερη ενέργεια για  τη διάσπαση δεσμών 

και δημιουργία πτητικών προϊόντων και ταυτόχρονα αυξάνεται ο ρυθμός εκρόφησης των 

προϊόντων αυτών. Μεταβάλλοντας τις συνθήκες του πλάσματος επιτεύχθηκε τελικά εναπόθεση 

και στο υπόστρωμα Si3N4, σε χαμηλότερη rf ισχύ και τάση ηλεκτροδίου, στα 1000 Watt και στα 

− 120 Volts, αντιστοίχως. Σε αυτές τις συνθήκες, ο ρυθμός εναπόθεσης του φθοράνθρακα πάνω 

στο νιτρίδιο αυξάνεται από 30 σε 138 nm/min καθώς η θερμοκρασία μειώνεται από τους − 10 

στους − 40 oC, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.3, επιτρέποντας έτσι την επιλογή μιας σχετικά 

υψηλής θερμοκρασίας για ελεγχόμενη εναπόθεση λεπτών φθορανθρακικών υμενίων. Έγιναν 

επιπλέον μετρήσεις του ρυθμού εναπόθεσης στις παραπάνω συνθήκες (25 sccm, 1000 Watt, − 

120 Volts) μεταβάλλοντας αυτή τη φορά την πίεση του θαλάμου. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.4, 

αυξάνοντας την πίεση από 10 σε 40 mTorr ο ρυθμός εναπόθεσης αυξάνεται από 30 σε 46 

nm/min, μένοντας σταθερός για μεγαλύτερη πίεση αερίου.  
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Σχήμα 3.3. Ρυθμός εναπόθεσης φθοράνθρακα πάνω σε υπόστρωμα Si3N4 συναρτήσει της 

θερμοκρασίας. 
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Σχήμα 3.4. Ρυθμός εναπόθεσης φθοράνθρακα πάνω σε υπόστρωμα Si3N4 συναρτήσει της πίεσης. 
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 Οι παραπάνω ρυθμοί υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας φασματοσκοπική ελλειψομετρία 

in-situ. Η γωνία επαφής νερού για αυτά τα υμένια υπολογίστηκε ίση με θ = 105 – 108 o. Η 

αντίστοιχη γωνία επαφής πάνω στο Teflon® AF 1600, ένα εμπορικό φθορανθρακικό πολυμερές 

το οποίο χρησιμοποιείται  ευρέως ως υδρόφοβο υλικό σε εφαρμογές ηλεκτροδιαβροχής [12, 13, 

75, 80 – 82, 86, 89, 93, 95 – 97,  105, 107, 125], και με το οποίο συγκρίνουμε τα εναποτιθέμενα 

στο πλάσμα υμένια σε αυτή τη μελέτη, είναι θ = 115 o. Η γωνία υστέρησης που παρουσιάζουν τα 

υμένια που εναποτίθενται στις παραπάνω συνθήκες υπολογίστηκε ίση με θhyst ~ 30 o, ενώ η 

αντίστοιχη γωνία για το εμπορικό Teflon® είναι μόνο θhyst = 11 ο. 

  

 

3.2. Ηλεκτροδιαβροχή φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος 

 

 Υπό τις παραπάνω συνθήκες και επιλέγοντας θερμοκρασία υποστρώματος τους 0 oC, 

όπου ο ρυθμός εναπόθεσης είναι χαμηλός, ώστε να έχουμε καλό έλεγχο στο πάχος του 

εναποτιθέμενου φθοράνθρακα, έγιναν εναποθέσεις υμενίων διαφορετικού πάχους, πάνω σε 

υποστρώματα Si. Τα δείγματα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως προς τη συμπεριφορά τους στην 

ηλεκτροδιαβροχή, δηλαδή αν και κατά πόσο μεταβάλλεται η γωνία επαφής με εφαρμογή τάσης 

μεταξύ μιας σταγόνας νερού πάνω στην υδρόφοβη επιφάνεια και του υποστρώματος του Si. 

 Στα Σχήματα 3.5α – 3.5δ φαίνονται τα αποτελέσματα από τα πειράματα 

ηλεκτροδιαβροχής σε εναποτιθέμενα υμένια πάχους 57, 410, 708 και 1032 nm αντίστοιχα. Οι 

συμπαγείς καμπύλες δείχνουν τη θεωρητικά προβλεπόμενη συμπεριφορά σύμφωνα με την  

εξίσωση Young-Lippman (εξίσωση 1.3, υποκεφάλαιο 1.1.3): 

 

2

2
1)0(cos)(cos V

d
V

LVγ
εε

θθ ογ+=    (1.3) 

 

όπου θ(V) είναι η γωνία επαφής όταν εφαρμόζεται τάση V, θ(0) είναι η γωνία επαφής χωρίς 

εφαρμογή τάσης (V=0), εγ είναι η διηλεκτρική σταθερά του μονωτικού στρώματος, που για 

εναποτιθέμενα σε πλάσμα φθορανθρακικά υμένια (όπως και για το εμπορικό παρόμοιο 

φθορανθρακικό υλικό Teflon) είναι περίπου ίση με 2 [189], εo είναι η διηλεκτρική σταθερά του 

αέρα και ίση με 8,85*10-12, γLV είναι η επιφανειακή ενέργεια στη διεπιφάνεια υγρού-ατμού και 

ίση με 75,6 mN/m (= 75,6*10-3N/109nm) για την περίπτωση του νερού, d είναι το πάχος του 
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μονωτικού στρώματος, και V είναι η εφαρμοζόμενη τάση. Οι διακεκομμένες καμπύλες είναι οι 

θεωρητικές λαμβάνοντας όμως υπόψη και μια τάση κατωφλίου  

 Παρατηρώντας τα πειραματικά δεδομένα, πράγματι, η γωνία επαφής μεταβάλλεται όταν 

εφαρμόζεται τάση, και μάλιστα η μεταβολή αυτή αυξάνεται με την αύξηση της τάσης. 

Παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται το πάχος του εναποτιθέμενου φθορανθρακικού υμενίου 

αυξάνεται και η απαιτούμενη τάση για τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής, η οποία για τα 

δύο μεσαία πάχη (410 και 708 nm) είναι Δθmax ~ 30 ο. Για πάχος υμενίου 410 nm η τάση αυτή 

είναι 35 Volts ενώ για πάχος 708 nm αυξάνεται στα 70 Volts. Η μικρότερη τιμή στη γωνία 

επαφής είναι ~ 75 ο, παρατηρείται δηλαδή κορεσμός στη γωνία επαφής, ένα φαινόμενο γνωστό 

στην ηλεκτροδιαβροχή που έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές και περιγράφεται στο 

υποκεφάλαιο 1.1.6 της εργασίας αυτής. Για το μικρό πάχος των 57 nm η γωνία επαφής δε 

μεταβάλλεται σημαντικά με την εφαρμογή τάσης (Δθ = 12 ο), ενώ παρατηρείται δημιουργία 

μικρών φυσαλίδων μέσα στον όγκο της σταγόνας, ένδειξη διηλεκτρικής κατάρρευσης, δηλαδή 

καταστροφής των μονωτικών ιδιοτήτων του φθορανθρακικού υμενίου.  Αναμενόμενο 

αποτέλεσμα αν λάβουμε υπόψη μας την εξίσωση που δίνει την τάση διηλεκτρικής κατάρρευσης, 

Vb (υποκεφάλαιο 1.1.4): 

 

dVb α=        (1.4) 

 

όπου α είναι η διηλεκτρική αντοχή του μονωτικού υλικού και d το πάχος του. Τα εναποτιθέμενα 

σε πλάσμα φθορανθρακικά υμένια έχουν χαμηλή διηλεκτρική αντοχή  και ίση με α ≈ 0.1 V/nm 

[189]. Έτσι ένα πολύ λεπτό φθορανθρακικό υμένιο αναμένεται να «καταρρεύσει» με εφαρμογή 

μερικών Volts. Στην περίπτωση του δείγματος με το μεγαλύτερο πάχος των 1032 nm, η γωνία δε 

φτάνει σε κορεσμό και προφανώς απαιτείται εφαρμογή τάσης μεγαλύτερης των 100 Volts για να 

επιτευχθεί μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής. 
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Σχήμα 3.5. Μεταβολή της γωνίας επαφής νερού πάνω σε (α) 57, (β) 410, (γ) 708 και (δ) 1032 nm 

φθορανθρακικού υμενίου εναποτιθέμενου σε πλάσμα c-C4F8 πάνω σε υπόστρωμα Si. Οι συμπαγείς 

καμπύλες είναι οι θεωρητικές σύμφωνα με την εξίσωση Young-Lippman, ενώ οι διακεκομμένες 

καμπύλες είναι οι θεωρητικές λαμβάνοντας υπόψη και την τάση κατωφλίου. 
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 Συγκρίνοντας τα πειραματικά δεδομένα με τις θεωρητικές καμπύλες, παρατηρούμε μια 

απόκλιση η οποία μάλιστα είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση. Αυτή η απόκλιση μπορεί να 

εξηγηθεί αν θεωρήσουμε μια τάση κατωφλίου η οποία απαιτείται για να ξεκινήσει το φαινόμενο 

της ηλεκτροδιαβροχής, άρα για να μεταβληθεί η γωνία επαφής. Η τάση κατωφλίου είναι 

αποτέλεσμα της δυσκολίας που παρουσιάζεται στη διαβροχή της επιφάνειας (ή στην κίνηση της 

σταγόνας) λόγω της γωνίας υστέρησης (υποκεφάλαιο 1.1.4). Δεδομένου ότι η γωνία υστέρησης 

προκαλείται λόγω ανομοιογένειας της επιφάνειας, μπορούμε εδώ να την αποδώσουμε κυρίως 

στην τραχύτητα της επιφάνειας, η οποία, λόγω του τρόπου δημιουργίας του φθορανθρακικού 

στρώματος, πιθανότατα να αυξάνεται με την αύξηση του πάχους. Αυτό μπορεί να εξηγήσει και 

την αύξηση της απόκλισης μεταξύ της τάσης κατωφλίου στα πειραματικά δεδομένα και της 

τάσης που θεωρητικά απαιτείται για να ξεκινήσει να μεταβάλλεται η γωνία επαφής. Για τις δύο 

πρώτες περιπτώσεις η απόκλιση αυτή είναι περίπου 5 και 4 Volts για πάχη 57 και 410 nm 

αντίστοιχα, ενώ αυξάνεται στα 22 και 18 Volts περίπου για πάχη 708 και 1032 nm αντίστοιχα. 

 Σχετικά με το πρόβλημα της διηλεκτρικής κατάρρευσης, αν απεικονίσουμε σε διάγραμμα 

την απαιτούμενη εφαρμοζόμενη τάση για μεταβολή της γωνίας επαφής νερού πάνω σε ένα 

φθορανθρακικό υμένιο ίση με Δθ = 30 ο.(Σχήμα 3.6α, συμπαγής καμπύλη), καθώς και την τάση 

κατάρρευσης συναρτήσει του πάχους του υμενίου (Σχήμα 3.6α, διακεκομμένη καμπύλη) 

παρατηρούμε ότι για μικρά πάχη φθοράνθρακα επέρχεται διηλεκτρική κατάρρευση πριν 

επιτευχθεί η μεταβολή της γωνίας επαφής των 30 ο. Οι τιμή των 30 ο επιλέχθηκε γιατί τόσο είναι 

η γωνία υστέρησης που υπολογίστηκε για τα λεπτά υμένια που αποτίθενται στις μέχρι τώρα 

χρησιμοποιούμενες συνθήκες πλάσματος. Για αυτά τα υμένια, θα πρέπει να υπερνικηθεί η 

αντίσταση στην κίνηση της σταγόνας λόγω της υστέρησης αυτής. 

 Αντιθέτως, πάνω από ένα πάχος (~ 400 nm) είναι δυνατή η επίτευξη της 

ηλεκτροδιαβροχής χωρίς να καταρρεύσει το υλικό. Σε αυτήν την περίπτωση όμως η απαιτούμενη 

τάση είναι σχετικά υψηλή, κάτι που καθιστά απαγορευτική τη χρήση λεπτών φθορανθρακικών 

υμενίων για εφαρμογές ηλεκτροδιαβροχής χαμηλής τάσης. 

 Το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία [19], όπου σύνθετες δομές 

προτάθηκαν ως η λύση στο πρόβλημα. Πράγματι, συνδυάζοντας το φθορανθρακικό υμένιο με 

ένα διηλεκτρικό υλικό που έχει μεγαλύτερη διηλεκτρική σταθερά και μεγαλύτερη διηλεκτρική 

αντοχή, όπως είναι το SiO2 (ε = 3.9, α = 1 V/nm) ή το Si3N4 (ε = 7.5, α = 1 V/nm), αναμένεται 

αύξηση της τάσης κατάρρευσης σύμφωνα με το Σχήμα 3.3β, όπου το διηλεκτρικό υλικό που 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το φθοράνθρακα είναι Si3N4. Σε αυτήν την περίπτωση η ίδια 

μεταβολή στη γωνία επαφής των 30 ο μπορεί να επιτευχθεί με ένα λεπτό φθορανθρακικό υμένιο 
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(για παράδειγμα 50 nm) και εφαρμογή πολύ χαμηλής τάσης (20 Volts), πολύ κάτω από το όριο 

κατάρρευσης. Έτσι, βελτίωση των διηλεκτρικών ιδιοτήτων του μονωτή μπορεί να οδηγήσει σε 

επιτυχή ηλεκτροδιαβροχή χαμηλής τάσης.  
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Σχήμα 3.6. Απαραίτητη τάση για μεταβολή της γωνίας επαφής κατά 30 ο και τάση κατάρρευσης 

συναρτήσει του πάχους του φθορανθρακικού υμενίου όταν χρησιμοποιείται ο φθοράνθρακας (α) 

ως το μοναδικό διηλεκτρικό και (β) σε συνδυασμό με Si3N4. 

 

α 
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 Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ηλεκτροδιαβροχή είναι 

ο χρόνος εφαρμογής της τάσης. Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε, από την μία, να 

είναι αρκετός για να προλάβει η σταγόνα να απλωθεί και η γωνία επαφής να πάρει την 

αντίστοιχη ελάχιστη τιμή για μια συγκεκριμένη εφαρμοζόμενη τάση, και από την άλλη, να μην 

είναι πολύ μεγάλος προς αποφυγή παγίδευσης φορτίων και διηλεκτρικής κατάρρευσης του 

μονωτικού υλικού. Δοκιμές έδειξαν ότι 20 msec αρκούν για την μεταβολή της γωνίας επαφής, 

ενώ πάνω από 500 sec εφαρμογής της τάσης συνήθως καταστρέφουν το διηλεκτρικό. Τελικά 

επιλέχθηκε η διάρκεια των 80 msec για τα πειράματα ηλεκτροδιαβροχής στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, με βάση και άλλες μελέτες στη βιβλιογραφία [12]. 

  

 Συμπερασματικά, στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα αποτελέσματα της μελέτης των 

συνθηκών πλάσματος C4F8 οι οποίες οδηγούν σε εναπόθεση φθοράνθρακα πάνω σε Si αρχικά και 

στη συνέχεια σε μονωτικά υλικά (Si3N4, SiO2) ώστε να βελτιωθούν οι διηλεκτρικές ιδιότητες της 

όλης δομής. Με εφαρμογή αυξανόμενης τάσης η γωνία επαφής νερού πάνω σε φθοράνθρακα 

πλάσματος μειώνεται έως τη γωνία κορεσμού, ενώ η απαιτούμενη τάση για τη μέγιστη μεταβολή 

της γωνίας αυξάνεται με αύξηση του πάχους του φθοράνθρακα. Παρατηρείται επίσης μια τάση 

κατωφλίου με αυξανόμενη τάση καθώς το πάχος αυξάνεται, η οποία οφείλεται στη γωνία 

υστέρησης πιθανότατα λόγω επιφανειακής τραχύτητας των εναποτιθέμενων υμενίων. 
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Κεφάλαιο 4 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ: ΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΥΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΛΑ 

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

 

 

 

4.1. Ηλεκτροδιαβροχή σύνθετων υμενίων αποτελούμενων από Teflon® πάνω σε SiO2 

 

 Πριν συνεχίσουμε τα πειράματα με σύνθετα υμένια χρησιμοποιώντας τα φθορανθρακικά 

υλικά που εναποτίθενται σε πλάσμα c-C4F8, πραγματοποιήσαμε αρχικά δοκιμές χρησιμοποιώντας 

το εμπορικό Teflon® AF 1600 το οποίο επιστρώθηκε με περιστροφή ώστε να δημιουργηθεί ένα 

λεπτό υμένιο 20 nm πάνω σε υποστρώματα SiO2 διαφορετικού πάχους (94, 300, 500, 735 και 

1000 nm), ώστε να δούμε στην πράξη τη συμπεριφορά σύνθετων υμενίων κατά την 

ηλεκτροδιαβροχή και να έχουμε μια ιδέα για το τι να περιμένουμε χρησιμοποιώντας τα δικά μας 

υμένια που εναποτίθενται στο πλάσμα σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο διηλεκτρικό. 

 Έγιναν, λοιπόν, πειράματα ηλεκτροδιαβροχής εφαρμόζοντας συνεχή τάση (dc), 

αυξάνοντας την τάση κάθε φορά κατά 5 Volts, από 0 έως 100 Volts, ενώ η διάρκεια κάθε τάσης 

ήταν 80 ms. Tα αποτελέσματα φαίνονται στα Σχήματα 4.1α – ε. Η αρχική γωνία επαφής είναι ίση 

με θ = 114 ο, ενώ με την αυξανόμενη εφαρμογή τάσης η γωνία επαφής μειώνεται μέχρι το σημείο 

κορεσμού (saturation), τις θsatur = 75 ο, παρουσιάζοντας μέγιστη μεταβολή ίση με Δθmax ≈ 40 o. Η 

συμπαγής καμπύλη στα ίδια διαγράμματα είναι η θεωρητική που προκύπτει σύμφωνα με την 

εξίσωση Young-Lippman, ενώ η θεωρητική είναι αυτή που προκύπτει θεωρώντας μια τάση 

κατωφλίου. Όπως αναμενόταν, καθώς μειώνεται το πάχος του οξειδίου, μειώνεται και η 

απαιτούμενη τάση που πρέπει να εφαρμοστεί για να επιτευχθεί η μέγιστη μεταβολή στη γωνία 

επαφής, από 65 Volts για τα 1000 nm SiO2 σε 45 Volts για τα 94 nm SiO2. 

 Συγκρίνοντας τα πειραματικά δεδομένα με τις θεωρητικές καμπύλες που δε λαμβάνουν 

υπόψη κάποια τάση κατωφλίου, παρατηρείται μια απόκλιση μεταξύ τους, η οποία είναι 

σημαντική για μικρά πάχη, ενώ μειώνεται καθώς το πάχος αυξάνεται. Για τα δύο μεγαλύτερα 

πάχη (1000 και 735 nm SiO2) τα πειραματικά δεδομένα συμφωνούν με τα θεωρητικά. Η 

συμπεριφορά αυτή εξηγείται (όπως και στο Κεφάλαιο 3) αν θεωρήσουμε μια τάση κατωφλίου 

(threshold voltage) που απαιτείται για να ξεκινήσει το φαινόμενο της ηλεκτροδιαβροχής, άρα και 

η μεταβολή της γωνίας, και η οποία στα παραπάνω πειράματα είναι, όπως φαίνεται από τα 

διαγράμματα, ίση με Vth = 5 – 15 Volts. Αυτή είναι πιθανόν η τάση που απαιτείται για να 
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υπερνικηθεί η δυσκολία στη διαβροχή της επιφάνειας (και συνεπώς στην κίνηση της άκρης της 

σταγόνας) λόγω της γωνίας υστέρησης [υποκεφάλαιο 1.1.6]. Όσο πιο μικρό είναι το πάχος του 

διηλεκτρικού τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ της τάσης κατωφλίου και της θεωρητικά 

απαιτούμενης τάσης για μεταβολή της γωνίας επαφής. Αντίθετα σε μεγάλα πάχη, η θεωρητική 

τιμή της τάσης είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τάση κατωφλίου, επομένως οι πειραματικές 

καμπύλες της γωνίας επαφής συναρτήσει της τάσης θα τείνουν να συμπίπτουν με τις θεωρητικές. 
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Σχήμα 4.1. Μεταβολή της γωνίας επαφής νερού με την εφαρμογή αυξανόμενης τάσης πάνω σε 

σύνθετα υμένια αποτελούμενα από 20 nm εμπορικού Teflon πάνω σε (α) 1000 nm, (β) 735 nm, (γ) 

500 nm, (δ) 300 nm και (ε) 94 nm SiO2. Εκτός από τα πειραματικά δεδομένα φαίνονται και οι 

θεωρητικές καμπύλες χωρίς και με τάση κατωφλίου (συμπαγείς και διακεκομμένες καμπύλες 

αντίστοιχα). 

 

 Επίσης, συγκρίνοντας τις καμπύλες μεγάλου συνολικού πάχους (Σχήμα 4.1α και β ) με 

τις καμπύλες αντίστοιχου πάχους στην περίπτωση των εναποτιθέμενων στο πλάσμα υμενίων των 

Σχημάτων 3.5γ και δ, παρατηρούμε τη διαφορά στην απόκλιση των πειραματικών από τις 

θεωρητικές τιμές στη γωνία επαφής. Η διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων έγκειται στο 

γεγονός ότι στην περίπτωση του Teflon, το οποίο αποτίθεται πάνω στο SiO2 με περιστροφή του 

διαλύματός του, έχει πολύ μικρή υστέρηση στη γωνία επαφής και ίδια για όλα τα πάχη του 

οξειδίου, ίση με θhyst = 11 o, ενώ στην περίπτωση των εναποτιθέμενων στο πλάσμα 

φθορανθρακικών υμενίων, η γωνία υστέρησης πιθανώς να αυξάνεται με το πάχος λόγω αύξησης 

της επιφανειακής τραχύτητας εξαιτίας του τρόπου δημιουργίας των υμενίων, επομένως θα 

αυξάνεται και η απόκλιση των πειραματικών από τις θεωρητικές τιμές. 

 Τα παραπάνω πειράματα ηλεκτροδιαβροχής έγιναν εφαρμόζοντας συνεχόμενη τάση (dc). 

Συχνά στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται εναλλασσόμενη τάση (ac) [22, 93, 95, 108]. Το 

πλεονέκτημα της χρήσης ac τάσης είναι ότι η συνεχής εναλλαγή της πολικότητας εμποδίζει την 

ε 
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παγίδευση φορτίων στο διηλεκτρικό ή απομακρύνει φορτίο που έχει ήδη δημιουργηθεί σε αυτό.  

Η παγίδευση φορτίων επηρεάζει την αντιστρεψιμότητα στην ηλεκτροδιαβροχή, δηλαδή την 

επαναφορά της γωνίας επαφής στην αρχική της τιμή μετά τη διακοπή της εφαρμογής τάσης, κάτι 

απαραίτητο για τη μετακίνηση σταγόνας μέσω της ηλεκτροδιαβροχής. Σε μια επόμενη, λοιπόν, 

σειρά πειραμάτων ηλεκτροδιαβροχής, στα παραπάνω δείγματα σύνθετων υμενίων εφαρμόστηκε 

εναλλασσόμενη τάση (ac), ώστε να γίνει σύγκριση με τα προηγούμενα αποτελέσματα συνεχούς 

τάσης. Στα Σχήματα 4.2α – ε φαίνονται οι καμπύλες μεταβολής της γωνίας επαφής για ac και dc 

εφαρμοζόμενη τάση.  
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Σχήμα 4.2. Μεταβολή της γωνίας επαφής νερού με την εφαρμογή αυξανόμενης ac και dc τάσης 

πάνω σε σύνθετα υμένια αποτελούμενα από 20 nm εμπορικού Teflon πάνω σε (α) 1000 nm, (β) 735 

nm, (γ) 500 nm, (δ) 300 nm και (ε) 94 nm SiO2. 

δ 

ε 



 71

 

 Συγκρίνοντας τις καμπύλες, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των 

δύο περιπτώσεων. Επιπλέον, παρόλο που η λειτουργία σε ac μπορεί να εξαλείψει τη φόρτιση του 

μονωτικού υλικού λόγω της συνεχής εναλλαγής της πολικότητας, η ημιτονοειδής ac εφαρμογή 

παρέχει μεγαλύτερες μέγιστες τάσεις λόγω της ενεργής τάσης που απαιτείται. Μια ενεργή τάση 

ορίζεται γενικώς ως η τετραγωνική ρίζα της μέσης τετραγωνικής τάσης, που ονομάζεται και 

RMS τάση. Επειδή το ημίτονο της γωνίας επαφής κατά την ηλεκτροδιαβροχή είναι θεωρητικά 

ανάλογο της τετραγωνικής τάσης που εφαρμόζεται, η τιμή RMS της εφαρμοζόμενης τάσης είναι 

μια κατάλληλη παράμετρος για την περιγραφή της λειτουργίας μιας διάταξης ηλεκτροδιαβροχής. 

Μια ενεργής τάση μιας ημιτονοειδής ac μορφής είναι μικρότερη από τη μέγιστη τάση, επομένως 

αν και η ενεργή τάση μπορεί να μην είναι ιδιαίτερη υψηλή, η συνακόλουθη μέγιστη τάση μπορεί 

να δημιουργήσει προβλήματα. Ως αποτέλεσμα, υψηλές μέγιστες τάσεις μπορεί να προκαλέσουν 

αύξηση της φόρτισης του μονωτικού στρώματος ή ακόμα να προκαλέσουν διηλεκτρική 

κατάρρευση του μονωτή. Έτσι, συνεχίζουμε τη μελέτη μας χρησιμοποιώντας dc τάση. 

 

 

4.2. Ηλεκτροδιαβροχή σύνθετων υμενίων αποτελούμενων από φθορανθρακικά υμένια 

πλάσματος πάνω σε Si3N4 

   

   4.2.1. Μη αντιστρεπτή ηλεκτροδιαβροχή 

 

 Όπως είδαμε παραπάνω, βελτίωση των διηλεκτρικών ιδιοτήτων του μονωτικού υλικού 

που χρησιμοποιείται σε μια διάταξη ηλεκτροδιαβροχής μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή 

ηλεκτροδιαβροχή χαμηλής τάσης. Από τα δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα στη Μικροηλεκτρονική 

διηλεκτρικά που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με τα εναποτιθέμενα στο 

πλάσμα υμένια, το SiO2 και το Si3N4, αποφασίσαμε να επιλέξουμε το Si3N4, εφόσον έχει 

μεγαλύτερη διηλεκτρική σταθερά ίση με ε = 7.5. Η διηλεκτρική αντοχή των δύο υλικών είναι ίδια 

και ίση με α = 1 V/nm. Έτσι, έγιναν στη συνέχεια εναποθέσεις φθορανθράκων στο πλάσμα πάνω 

σε υποστρώματα Si3N4 και πραγματοποιήθηκαν πειράματα ηλεκτροδιαβροχής. 

 Ως συνθήκες πλάσματος επιλέχθηκαν αυτές που οδηγούν σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς 

εναπόθεσης πάνω στο νιτρίδιο (c-C4F8 10 mTorr, 25 sccm, 1000 Watt, -120 Volts, -10 oC), ώστε 

να εναποτεθούν ελεγχόμενα λεπτά φθορανθρακικά υμένια. Ετοιμάσαμε, έτσι τέσσερα 

διαφορετικά δείγματα σύνθετων υμενίων με συνολικό πάχος 252, 217, 105 και 95 nm αντίστοιχα. 

Η πρώτη παρατήρηση που αφορά τις ιδιότητες διαβροχής των εναποτιθέμενων στο πλάσμα 
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φθορανθρακικών υμενίων είναι ότι αυτά παρουσιάζουν μεγάλη υδροφοβικότητα με γωνία 

επαφής νερού θ = 108 – 110 o, όμοια με αυτή του εμπορικού Teflon® (115 o) που 

χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως στα διερευνητικά πειράματα ηλεκτροδιαβροχής με σύνθετα 

υλικά. 

 Στη συνέχεια, μελετήθηκε η ηλεκτροδιαβροχή σε αυτά τα δείγματα, με σταγόνες H2O. H 

τάση που εφαρμόζεται αυξάνεται από 0 έως 100 Volts για τα μεγάλα πάχη και ως 70 Volts για τα 

μικρότερα πάχη (για την αποφυγή διηλεκτρικής κατάρρευσης), ενώ η διάρκεια κάθε τάσης είναι 

80 ms. Τα διαγράμματα των γωνιών επαφής συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης για τις 

τέσσερις σύνθετες δομές καθώς και οι θεωρητικές καμπύλες σύμφωνα με την εξίσωση Young-

Lippman (λαμβάνοντας ή όχι μια τάση κατωφλίου) φαίνονται στα Σχήματα 4.3α – δ. Το Σχήμα 

4.3α αντιστοιχεί σε φθορανθρακικό υμένιο πάχους 21 nm εναποτιθέμενο πάνω σε 231 nm Si3N4, 

το Σχήμα 4.3β σε 101 nm φθορανθρακικού υμενίου πάνω σε 116 nm Si3N4, το Σχήμα 4.3γ σε 50 

nm φθοράνθρακα πάνω σε 55 nm Si3N4, και το Σχήμα 4.3δ αντιστοιχεί σε 21 nm φθοράνθρακα 

πάνω σε 74 nm Si3N4. Σε όλα τα δείγματα, με την αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης 

παρατηρείται μείωση της γωνίας επαφής μέχρι μια τιμή κορεσμού θsatur = 75 – 77 o. 

Παρατηρείται, όπως αναμενόταν, ότι καθώς μειώνεται το συνολικό πάχος του σύνθετου υμενίου, 

η απαραίτητη εφαρμοζόμενη τάση για τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής μετατοπίζεται σε 

χαμηλότερες τιμές (από 60 Volts για το σύνθετο υμένιο στο Σχήμα 4.3α,  σε 55 Volts για το 4.3β, 

σε 50 Volts για το 4.3γ και σε 25 Volts για το 4.3δ). 
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Σχήμα 4.3. Μεταβολή της γωνίας επαφής συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης σε σύνθετα υμένια 

αποτελούμενα από (α) 21 nm φθοράνθρακα πάνω σε 231 nm Si3N4, (β) 101 nm φθοράνθρακα 

πάνω σε 116 nm Si3N4, (γ) 50 nm φθοράνθρακα πάνω σε 55 nm Si3N4, και (δ) 21 nm φθοράνθρακα 

πάνω σε 74 nm Si3N4. Οι διακεκομμένες και συμπαγείς καμπύλες αντιστοιχούν στις θεωρητικές με 

και χωρίς την τάση κατωφλίου αντίστοιχα. 
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 Η μείωση όμως της τάσης δεν ακολουθεί γραμμικά τη μείωση του συνολικού πάχους κι 

αυτό γιατί, καθώς τα δύο υλικά έχουν διαφορετική διηλεκτρική σταθερά, προκαλούν διαφορετική 

μεταβολή στη γωνία επαφής για ίδια τιμή τάσης και ίδιο πάχος (σύμφωνα με την εξίσωση 

Young-Lippman, όπου )(cos/ Vd θε ∝ ). Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τα δείγματα β και δ, 

το πάχος του φθοράνθρακα είναι ίδιο και ίσο με 21 nm, πολύ μικρό σε σχέση με αυτό του 

νιτριδίου που είναι ίσο με 231 και 74 nm αντίστοιχα. Η μεταβολή της γωνίας επαφής σε αυτές τις 

δύο περιπτώσεις οφείλεται κυρίως στο νιτρίδιο, και η τάση μέγιστης μεταβολής μειώνεται κατά 

30 Volts όταν το συνολικό πάχος μειώνεται κατά 157 nm. Στις άλλες δύο περιπτώσεις, α και γ, το 

πάχος του φθοράνθρακα (101 και 50 nm, αντίστοιχα) είναι συγκρίσιμο με αυτό του νιτριδίου 

(116 και 55 nm, αντίστοιχα), επομένως η μεταβολή της γωνίας επαφής οφείλεται κατά το ίδιο 

ποσοστό και στα δύο υλικά. Δεδομένου όμως ότι ο φθοράνθρακας έχει μικρότερη διηλεκτρική 

σταθερά σε σχέση με το νιτρίδιο, μεγάλη μείωση του πάχους δε θα επιφέρει την αντίστοιχη 

μεγάλη μείωση στην τιμή της απαιτούμενης τάσης για τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής. 

Έτσι, ενώ το πάχος μειώνεται κατά 112 nm, η τάση μειώνεται μόνο κατά 10 Volts. 

 Συγκρίνοντας τα πειραματικά δεδομένα με τις θεωρητικές καμπύλες παρατηρείται και 

πάλι μια διαφορά η οποία οφείλεται στην τάση κατωφλίου. Η τιμή της τάσης αυτής είναι για την 

περίπτωση του Σχήματος 4.3α ίση με Vth = 20 Volts, για το 4.3β Vth = 20 Volts, για το 4.3γ Vth = 

23 Volts και για το 4.3δ Vth = 15 Volts.  

 

 

   4.2.2. Βελτιστοποίηση φθορανθρακικών υμενίων και ηλεκτροδιαβροχής – Αντιστρεπτή 

ηλεκτροδιαβροχή 

 

 Δυστυχώς, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το φαινόμενο της ηλεκτροδιαβροχής είναι 

μη αντιστρεπτό, δηλαδή η γωνία επαφής παραμένει στην ελάχιστη τιμή που αποκτά με την 

εφαρμογή της τάσης ακόμα και μετά τη διακοπή της. Κάτι τέτοιο είναι ανεπιθύμητο σε 

εφαρμογές της ηλεκτροδιαβροχής για τη μετακίνηση ρευστών. Όπως προαναφέρθηκε, η 

αντιστρεψιμότητα σχετίζεται με την υστέρηση στη γωνία επαφής και αυτή με τη σειρά της με τις 

επιφανειακές ιδιότητες του υδρόφοβου υμενίου. Για τα παραπάνω δείγματα η υστέρηση βρέθηκε 

μεγάλη και ίση με θhyst ~ 30 ° (συγκρίσιμη με τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής). 

Επομένως, ήταν απαραίτητη η βελτίωση των επιφανειακών ιδιοτήτων των φθορανθρακικών 

υμενίων που εναποτίθενται στο πλάσμα για επίτευξη αντιστρεψιμότητας στην ηλεκτροδιαβροχή. 
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 Πραγματοποιήθηκαν έτσι εναποθέσεις υπό διαφορετικές συνθήκες πλάσματος c-C4F8. 

Στο Σχήμα 4.4 φαίνονται οι μετρήσεις για το ρυθμό εναπόθεσης συναρτήσει της θερμοκρασίας 

(από – 40 έως 15 oC) σε συνθήκες 25 sccm, 10 mTorr, 1000 Watt και – 120 Volts. Με αύξηση 

της θερμοκρασίας ο ρυθμός εναπόθεσης ελαττώνεται, ενώ από ένα σημείο και μετά σταματά η 

εναπόθεση και συμβαίνει εγχάραξη του υποστρώματος του νιτριδίου. Σε θερμοκρασία 15 οC, 

αυξάνοντας την πίεση (20 mTorr) και μειώνοντας την ισχύ (900 Watt) και την τάσης (– 100 

Volts) συμβαίνει και πάλι εναπόθεση φθοράνθρακα.  
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Σχήμα 4.4. Ρυθμός εναπόθεσης φθοράνθρακα συναρτήσει της θερμοκρασίας καθώς και στους 15 oC 

μεταβάλλοντας την πίεση, την ισχύ και την τάση. 

 

 Στη συνέχεια ετοιμάστηκαν δείγματα, δύο στη χαμηλή πίεση των 10 mTorr και σε 

χαμηλές θερμοκρασίες των – 20 και – 30 οC, όπου οι ρυθμοί εναπόθεσης είναι 58 και 103 

nm/min, αντίστοιχα, και δύο σε πίεση 20 mTorr και στους 15 οC, συνθήκες στις οποίες οι ρυθμοί 

εναπόθεσης είναι μικρότεροι, 43 και 31 nm/min. Στα δείγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά αυτών των υμενίων ως προς την αντιστρεψιμότητα 

(reversibility) στην ηλεκτροδιαβροχή. Τα δείγματα αποτελούντο από ~ 50 nm φθοράνθρακα 

εναποτιθέμενα στο πλάσμα πάνω σε ~ 220 nm Si3N4. Τα αποτελέσματα από τα πειράματα 

ηλεκτροδιαβροχής με εφαρμογή τάσης – 100 Volts φαίνονται στο Σχήμα 4.5. Για τα δύο πρώτα 

δείγματα (10 mTorr, 1000 Watt, – 120 Volts, – 30/– 20 oC), με την εφαρμογή της τάσης η γωνία 

επαφής μειώνεται κατά Δθ = 28 ο, ενώ με τη διακοπή της τάσης η γωνία αυξάνεται μόνο κατά 
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θrevers = 4 ο, δηλαδή η αντιστρεψιμότητα είναι αμελητέα. Αντιθέτως, στα άλλα δύο δείγματα (20 

mTorr, 900/1000 Watt, – 100/– 120 Volts, 15 oC), η γωνία μειώνεται κατά Δθ =  31 – 39 ο με την 

τάση και αυξάνεται κατά θrevers = 20 ο με τη διακοπή αυτής. Η αντιστρεψιμότητα σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι πολύ καλύτερη. Φαίνεται λοιπόν ότι η αντιστρεψιμότητα της γωνίας 

βελτιώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας υποστρώματος (στους 15 oC) και αύξηση της πίεσης 

του αερίου (στα 20 mTorr), ενώ επιπλέον παρατηρείται ότι με μικρή μείωση της ισχύος (στα 900 

Watt) αυξάνεται η αρχική γωνία επαφής από θ = 105 ο σε θ = 114 ο. 
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Σχήμα 4.5. Μεταβολή της γωνίας επαφής με εφαρμογή και στη συνέχεια διακοπή τάσης 100 Volts 

σε δείγματα αποτελούμενα από ~ 50 nm φθοράνθρακα εναποτιθέμενα σε πλάσμα c-C4F8 πάνω σε ~ 

220 nm Si3N4, σε διάφορες συνθήκες. 

 

 Στη συνέχεια έγιναν μετρήσεις της υστέρησης στη γωνία επαφής στα παραπάνω 

δείγματα καθώς, και σε δύο ακόμα στα οποία τα εναποτιθέμενα υμένια δημιουργήθηκαν σε 

συνθήκες ακόμα υψηλότερης πίεσης (40 mTorr), μηδενικής τάσης και χαμηλής ισχύος (900 και 

500 Watts), ώστε να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ της υστέρησης και της αντιστρεψιμότητα 

της γωνίας στην ηλεκτροδιαβροχή. Τα αποτελέσματα, που φαίνονται στο Σχήμα 4.6, δείχνουν ότι 

χαμηλή πίεση και χαμηλή θερμοκρασία δίνουν φθορανθρακικά υμένια με μεγάλη γωνία 

υστέρησης θhyst = 21 – 24 ο, ενώ με μικρή αύξηση της πίεσης, αύξησης της θερμοκρασίας και 

μικρή μείωση της ισχύς η υστέρηση μειώνεται. Αυξάνοντας κατά πολύ την πίεση (40 mTorr) η 

υστέρηση πέφτει στις θhyst = 15 ο (στους 0 oC) , ενώ αντιθέτως, μειώνοντας κατά πολύ την ισχύ 

(500 Watt) η υστέρηση αυξάνεται στις θhyst = 30 ο (στους 0 oC). 
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Σχήμα 4.6. Υστέρηση της γωνίας επαφής του νερού πάνω σε δείγματα αποτελούμενα από ~ 50 nm 

φθοράνθρακα εναποτιθέμενα σε πλάσμα c-C4F8 πάνω σε ~ 220 nm Si3N4, σε διάφορες συνθήκες 

θερμοκρασίας, πίεσης, ισχύος και τάσης υποστρώματος. 

  

 Διατηρώντας τη ροή στα 25 sccm, την πίεση στα 40 mTorr, την ισχύ στα 900 Watts και 

τη θερμοκρασία στους 0 oC, μετρήσαμε την υστέρηση στη γωνία επαφής εναποτιθέμενων 

υμενίων μεταβάλλοντας την τάση υποστρώματος, από 0 σε – 120 Volts. Τα αποτελέσματα, που 

φαίνονται και στο Σχήμα 4.7, δείχνουν ότι η υστέρηση δε μεταβάλλεται ιδιαίτερα για αυτές τις 

τιμές της τάσης, με μέση τιμή τη θhyst = 15 ο. 
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Σχήμα 4.7. Υστέρηση της γωνίας επαφής νερού συναρτήσει της τάσης υποστρώματος κατά την 

εναπόθεση ~ 50 nm φθοράνθρακα πάνω σε ~ 220 nm Si3N4 σε πλάσμα c-C4F8. 

 

 Τέλος, διερευνήθηκε η επίδραση του ρυθμού ροής του αερίου κατά την εναπόθεση στην 

υστέρηση της γωνίας επαφής. Στο Σχήμα 4.8α φαίνεται πώς αυξάνεται η υστέρηση από τις θhyst = 

15 ο στις θhyst = 43 ο καθώς η ροή του αερίου αυξάνεται από τα 25 στα 100 sccm. Μέτρηση του 

ρυθμού εναπόθεσης δείχνει αύξηση αυτού από 50 σε 107 nm/min με αύξηση του ρυθμού ροής 

από 25σε 50 sccm (Σχήμα 4.8β). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι όταν ο ρυθμός εναπόθεσης είναι 

μεγάλος τότε τα υμένια που δημιουργούνται παρουσιάζουν αυξημένη υστέρηση, γι’ αυτό και 

επιλέγουμε για τις εναποθέσεις μας συνθήκες που δίνουν μικρούς ρυθμούς εναπόθεσης που 

συντελούν σε καλύτερο έλεγχο αυτής. 
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Σχήμα 4.8. (α) υστέρηση της γωνίας επαφής σε δείγματα αποτελούμενα από ~ 50 nm φθοράνθρακα 

πάνω σε ~ 220 nm Si3N4 και (β) ρυθμός εναπόθεσης φθοράνθρακα συναρτήσει του ρυθμού ροής 

αερίου σε πλάσμα c-C4F8. 

 

α 

β 
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 Σε επόμενα πειράματα ηλεκτροδιαβροχής επιβεβαιώνεται η συσχέτιση της υστέρησης 

της γωνίας επαφής με την αντιστρεψιμότητα στην ηλεκτροδιαβροχή. Στα Σχήματα 4.9α και β τα 

σύνθετα υμένια που μελετώνται περιλαμβάνουν λεπτά φθορανθρακικά υμένια εναποτιθέμενα σε 

πλάσμα c-C4F8 με ροή αερίου τα 50 sccm, διατηρώντας τις υπόλοιπες βελτιστοποιημένες 

συνθήκες ίδιες (40 mTorr, 900 Watts, - 100 Volts, 0 oC), συνθήκες που δίνουν υστέρηση ίση με 

θhyst = 24 ο. Εφαρμόζονται παλμοί τάσης αυξανομένης τιμής, έως 70 Volts, για 80 ms με διακοπή 

της τάσης για 1 sec, αναγκάζοντας τη γωνία επαφής να αυξομειώνεται. Στην περίπτωση του 

Σχήματος 4.9α η ελάχιστη γωνία που επιτυγχάνεται είναι ίση με θsatur = 77 ο, για εφαρμογή τάσης 

≥ 50 Volts, που δίνει μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής Δθmax = 31 ο (με αρχική γωνία επαφής 

108 ο), ενώ η γωνία επανέρχεται, μετά τη διακοπή της τάσης στις 92 ± 1 ο, δηλαδή με 

αντιστρεψιμότητα ίση με θrevers = 15 ο. Στην περίπτωση του Σχήματος 4.9β, όπου το σύνθετο 

υμένιο είναι μεγαλύτερου πάχους, η ελάχιστη γωνία που επιτυγχάνεται είναι και πάλι ίση με θsatur 

= 77 ο, για εφαρμογή τάσης ≥ 55 Volts, που δίνει μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής και πάλι 

Δθmax = 31 ο, ενώ η γωνία επανέρχεται, μετά τη διακοπή της τάσης στις 93 ο, δηλαδή με 

αντιστρεψιμότητα ίση με θrevers = 16 ο. Η απαιτούμενη τάση για τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία 

επαφής είναι μεγαλύτερη στη δεύτερη περίπτωση λόγω αύξησης του πάχους. 

 Η αντιστρεψιμότητα δεν εξαρτάται από το πάχος του υποκείμενου διηλεκτρικού ή του 

εναποτιθέμενου φθοράνθρακα αλλά μόνο από τις επιφανειακές ιδιότητες του δεύτερου, ή αλλιώς 

την υστέρηση στη γωνία επαφής (κυρίως λόγω τραχύτητας). Παρατηρούμε ότι η 

αντιστρεψιμότητα εμφανίζεται από τη στιγμή που έχουμε μεταβολή της γωνίας επαφής λίγο 

μικρότερη από την υστέρηση στη γωνία επαφής, αυξάνεται ελαφρώς για μεταβολή ίση με την 

υστέρηση και παίρνει τη μέγιστη τιμή της για διαφορές πολύ μεγαλύτερες από την υστέρηση. Για 

μεταβολές στη γωνία επαφής πολύ μικρότερες από την υστέρηση η αντιστρεψιμότητα είναι 

μηδενική. Το διάγραμμα του Σχήματος 4.10 δείχνει αυτή την εξάρτηση της αντιστρεψιμότητας 

από τη μεταβολή στη γωνία επαφής, και για τα δύο πάχη του υποστρώματος, η οποία φαίνεται να 

είναι γραμμική (από τη στιγμή που εμφανίζεται η αντιστρεψιμότητα). Επίσης οι δύο καμπύλες  

(για τα δύο πάχη) συμπίπτουν. 
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Σχήμα 4.9. Μεταβολή της γωνίας επαφής νερού πάνω σε δείγματα αποτελούμενα από (α) 60 nm 

φθοράνθρακα πάνω σε 105 nm Si3N4 και (β) 29 nm φθοράνθρακα πάνω σε 200 nm Si3N4, με την 

εφαρμογή παλμών αυξανόμενης τάσης. 

 

α 
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Σχήμα 4.10. Αντιστρεψιμότητα στη γωνία επαφής συναρτήσει της μεταβολής στη γωνία επαφής 

κατά την ηλεκτροδιαβροχή για εναποτιθέμενα στο πλάσμα υμένια με υστέρηση στη γωνία επαφής 

ίση με θhyst = 24 o. 

 

 Στα Σχήματα 4.11α – ε φαίνονται τα αποτελέσματα από τα πειράματα ηλεκτροδιαβροχής 

σε σύνθετα υμένια όπου οι φθοράνθρακες εναποτέθηκαν σε πλάσμα c-C4F8 με ροή αερίου τα 25 

sccm, διατηρώντας τις υπόλοιπες βελτιστοποιημένες συνθήκες ίδιες (40 mTorr, 900 Watts, - 100 

Volts, 0 oC), συνθήκες που δίνουν υστέρηση ίση με θhyst = 15 ο. Κατά μέσο όρο, η ελάχιστη γωνία 

που επιτυγχάνεται είναι ίση με θsatur = 75 ο, δηλαδή η μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής είναι 

Δθmax = 33 ο (με αρχική γωνία επαφής θ = 108 ο), ενώ η γωνία επανέρχεται, μετά τη διακοπή της 

τάσης στις 99 ο, δηλαδή με αντιστρεψιμότητα ίση με θrevers = 24 ο. Για μικρά πάχη υμενίων 

(Σχήματα 4.11α – γ) η απαιτούμενη τάση για τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής είναι 30 – 

35 Volts, ενώ για μεγαλύτερα πάχη (Σχήματα 4.11δ και ε) η τάση αυτή αυξάνεται στα 50 – 60 

Volts. Συγκρίνοντας δείγματα ομοίων παχών μεταξύ των περιπτώσεων όπου η εναπόθεση γίνεται 

στα 50 και στα 25 sccm, παρατηρούμε ότι με τη μείωση της υστέρησης μειώνεται και η 

απαιτούμενη τάση για τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής, εφόσον μειώνεται η τάση 

κατωφλίου. Για παράδειγμα, όταν έχουμε 60 nm φθοράνθρακα, εναποτιθέμενο με 50 sccm ροή 

αερίου, πάνω σε 105 nm Si3N4 (Σχήμα 4.9α) η απαιτούμενη τάση για τη μέγιστη μεταβολή στη 
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γωνία είναι 50 Volts, ενώ όταν έχουμε 50 nm φθοράνθρακα, εναποτιθέμενα με 25 sccm, πάνω σε 

100 nm Si3N4 (Σχήμα 4.11γ) η τάση αυτή είναι μόνο 35 Volts.  
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Σχήμα 4.11. Μεταβολή της γωνίας επαφής νερού πάνω σε δείγματα αποτελούμενα από (α) 23 nm 

φθοράνθρακα πάνω σε 53 nm Si3N4, (β) 20 nm φθοράνθρακα πάνω σε 100 nm Si3N4, (γ) 50 nm 

φθοράνθρακα πάνω σε 100 nm Si3N4, (δ) 48 nm φθοράνθρακα πάνω σε 300 nm Si3N4 και (ε) 118 

nm φθοράνθρακα πάνω σε 150 nm Si3N4, με την εφαρμογή παλμών αυξανόμενης τάσης. 

 

 Αν παραστήσουμε και πάλι την αντιστρεψιμότητα στη γωνία συναρτήσει της μεταβολής 

στη γωνία επαφής (Σχήμα 4.12), παρατηρούμε ξανά μια γραμμική μεταβολή, ίδια για όλα τα 

πάχη.  

ε 
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Σχήμα 4.12. Αντιστρεψιμότητα στη γωνία επαφής συναρτήσει της μεταβολής στη γωνία επαφής 

κατά την ηλεκτροδιαβροχή για εναποτιθέμενα στο πλάσμα υμένια με υστέρηση στη γωνία επαφής 

ίση με θhyst = 15 o. 

 

 Θέλοντας να συγκρίνουμε τα εναποτιθέμενα στο πλάσμα υμένια με ένα εμπορικό υλικό 

το οποίο χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές ηλεκτροδιαβροχής για μετακίνηση βιολογικών 

υγρών, πραγματοποιήθηκαν πειράματα ηλεκτροδιαβροχής στο υδρόφοβο υλικό Teflon® ΑF 

1600. Έγινε επίστρωση με περιστροφή διαλύματος Teflon κατάλληλης συγκέντρωσης ώστε να 

δημιουργηθεί υμένιο πάχους 60 nm, πάνω σε Si3N4 πάχους 110 nm, και το δείγμα αυτό 

συγκρίθηκε με το δείγμα παρόμοιου πάχους αποτελούμενο από 50 nm φθοράνθρακα πάνω σε 

Si3N4 πάχους 100 nm. Η αρχική γωνία επαφής του νερού πάνω στον εναποτιθέμενο 

φθοράνθρακα είναι θ = 108 ο, ενώ η μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής είναι ίση με Δθmax = 33 
ο, με αντιστρεψιμότητα ίση με θrevers = 24 ο, από τα 35 μέχρι και τα 100 Volts (Σχήμα 4.11γ). Για 

το Teflon η αρχική γωνία επαφής είναι θ = 112 ο, ενώ η μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής 
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είναι ίση με Δθmax = 38 ο ± 1 ο, με αντιστρεψιμότητα ίση με θrevers = 34 ο ± 1 ο, από τα 25 μέχρι και 

τα 100 Volts (Σχήμα 4.13). Η διαφορά μεταξύ των δύο υλικών στη μέγιστη μεταβολή της γωνίας 

επαφής (5 ο), στην αντιστρεψιμότητα (10 ο), καθώς και στην απαιτούμενη τάση (10 Volts), 

οφείλεται στη μικρότερη υστέρηση του Teflon που είναι μόνο θhyst = 11 ο σε σχέση με αυτή του 

εναποτιθέμενου στο πλάσμα φθοράνθρακα που είναι ελαφρώς μεγαλύτερη και ίση με θhyst = 15 ο. 

Ωστόσο, οι διαφορές αυτές δεν είναι σημαντικές, επομένως μπορούμε να πούμε ότι το 

εναποτιθέμενο στο πλάσμα φθορανθρακικό υλικό μπορεί να αντικαταστήσει το Teflon σε 

εφαρμογές ηλεκτροδιαβροχής. Επίσης, το διάγραμμα της αντιστρεψιμότητας συναρτήσει της 

μεταβολής στη γωνία (Σχήμα 4.14) δείχνει και πάλι μια γραμμική εξάρτηση. 
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Σχήμα 4.13. Μεταβολή της γωνίας επαφής νερού πάνω σε δείγμα αποτελούμενο από 60 nm 

εμπορικού Teflon επιστρωμένου με περιστροφή πάνω σε 110 nm Si3N4, με την εφαρμογή παλμών 

αυξανόμενης τάσης. 
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Σχήμα 4.14. Αντιστρεψιμότητα στη γωνία επαφής συναρτήσει της μεταβολής στη γωνία επαφής 

κατά την ηλεκτροδιαβροχή για Teflon με υστέρηση στη γωνία επαφής ίση με θhyst = 11 o. 

 

 Αν, τώρα, τοποθετήσουμε την αντιστρεψιμότητα στη γωνία επαφής συναρτήσει της 

μεταβολής στη γωνία επαφής, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες διαφέρουν στην 

υστέρηση της γωνίας επαφής, λαμβάνουμε το διάγραμμα του Σχήματος 4.15. Φαίνεται λοιπόν, 

όπως ήταν αναμενόμενο, ότι όσο μικρότερη είναι η υστέρηση στη γωνία επαφής η 

αντιστρεψιμότητα θα πλησιάζει την τιμή της μεταβολής στη γωνία, ενώ αντιθέτως όσο η 

υστέρηση αυξάνεται η τιμή της αντιστρεψιμότητας θα είναι όλο και μικρότερη από τη μεταβολή 

στη γωνία επαφής. Ιδανικά, για μηδενική (ιδανική) υστέρηση, η αντιστρεψιμότητα θα είναι ίση 

με τη μεταβολή στη γωνία, όπως δείχνει και η διακεκομμένη καμπύλη του Σχήματος 4.15. 

Επίσης, όσο μειώνεται η υστέρηση της επιφάνειας τόσο μεγαλύτερες μεταβολές έχουμε στη 

γωνία επαφής κατά την ηλεκτροδιαβροχή και τόσο μεγαλύτερη αντιστρεψιμότητα της γωνίας 

μετά τη διακοπή της εφαρμογής της τάσης. Αυτό φαίνεται και γραφικά στο διάγραμμα του 

Σχήματος 4.16. 
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Σχήμα 4.15. Εξάρτηση της αντιστρεψιμότητας στη γωνία επαφής από τη μεταβολή στη γωνία 

επαφής κατά την ηλεκτροδιαβροχή για υμένια με διαφορετικές τιμές στην υστέρηση και για ιδανικό 

υμένιο με μηδενική υστέρηση. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
30

32

34

36

38

40

θhyst (
o)

Δ
θ m

ax
 (o )

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

θ
revers_m

ax  ( o)

 
Σχήμα 4.16. Εξάρτηση της μέγιστης μεταβολής στη γωνία επαφής και της μέγιστης 

αντιστρεψιμότητας της γωνίας επαφής από την υστέρηση στη γωνία επαφής. 
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 Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι μικρή υστέρηση στη γωνία επαφής οδηγεί σε μεγάλες 

μεταβολές της γωνίας επαφής κατά την εφαρμογή τάσης, μεγάλη αντιστρεψιμότητα στη γωνία 

μετά τη διακοπή της τάσης και επιπλέον σε μείωση της απαιτούμενης τάσης για τη μέγιστη 

μεταβολή της γωνίας επαφής. Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω μελέτη επιλέγουμε ως βέλτιστες 

συνθήκες για τις εναποθέσεις των υδρόφοβων φθορανθρακικών υμενίων σε πλάσμα c-C4F8 αυτές 

που οδηγούν σε μικρή υστέρηση και οι οποίες είναι οι εξής: ροή αερίου 25 sccm, πίεση θαλάμου 

40 mTorr, ισχύς 900 Watts, τάση υποστρώματος – 100/0 Volts, και θερμοκρασία υποστρώματος 

0 oC. 

 
 

4.3. Χαρακτηρισμός βέλτιστων υμενίων  

  

 Έχοντας καταλήξει στις βέλτιστες συνθήκες πλάσματος c-C4F8 για την εναπόθεση 

υδρόφοβων φθορανθρακικών υμενίων με ιδιότητες κατάλληλες για χρήση τους σε εφαρμογές 

ηλεκτροδιαβροχής όπου γίνεται μετακίνηση σταγόνων, πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια 

χαρακτηρισμός τέτοιων βέλτιστων υμενίων. 

 Αρχικά, διερευνήθηκε η μορφή των καμπυλών αντιστρεπτής ηλεκτροδιαβροχής, η 

επίδραση της πολικότητας της εφαρμοζόμενης τάσης και η επαναληψιμότητα της 

ηλεκτροδιαβροχής με Η2Ο. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν η σταθερότητα της υδροφοβικότητας και 

της υστέρησης μετά από παραμονή των υμενίων σε συνθήκες περιβάλλοντος ή μετά από 

εμβάπτιση των υμενίων σε H2O, για ένα χρονικό διάστημα, καθώς και η αλληλεπίδραση της 

φθορανθρακικής επιφάνειας με πρωτεΐνες (προσρόφηση ή μη) όταν έρχεται σε επαφή με 

διαλύματα πρωτεϊνών. Τέλος, τα βέλτιστα φθορανθρακικά υμένια χαρακτηρίστηκαν ως προς την 

επιφανειακής τους τραχύτητα, τη χημική τους σύσταση, τις οπτικές ιδιότητες, την ομοιομορφία 

και την πυκνότητά τους. 

  

  

   4.3.1. Μορφή καμπυλών αντιστρεπτής ηλεκτροδιαβροχής και Επίδραση πολικότητας 

εφαρμοζόμενης τάσης στην ηλεκτροδιαβροχή 

 

 Στα Σχήματα 4.17α – γ δίνονται τα αποτελέσματα από πειράματα ηλεκτροδιαβροχής σε 

βέλτιστα σύνθετα υμένια όπου η εφαρμοζόμενη τάση αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια 

μειώνεται σταδιακά χωρίς διακοπή. Η εφαρμογή κάθε τάσης διαρκεί 80 ms. Τα δείγματα 
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αποτελούνται από διαφορετικά πάχη φθοράνθρακα και νιτριδίου. Η τάση αυξάνεται από 0 έως 45 

– 60 Volts (ανάλογα με το πάχος του σύνθετου διηλεκτρικού) αναγκάζοντας τη σταγόνα να 

απλωθεί και τη γωνία να μειωθεί από θ = 108 o σε θsatur = 72 – 76 ο, προκαλώντας μια μέγιστη 

μεταβολή στη γωνία επαφής Δθmax = 32 – 36 ο. Αμέσως μετά η τάση μειώνεται πάλι σταδιακά 

έως τα 0 Volts, επιτρέποντας στη σταγόνα να πάρει την αρχική της μορφή και στη γωνία επαφής 

την αρχική της τιμή. Η διαφορά μεταξύ της αρχικής και τελικής τιμής στη γωνία επαφής είναι 

μόλις 3 – 8 ο, ή αλλιώς η αντιστρεψιμότητα είναι ίση με θrevers = 24 – 33 ο. Η απαιτούμενη τάση 

για τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής αυξάνεται από 35 σε 60 Volts καθώς αυξάνεται το 

συνολικό πάχος του διηλεκτρικού. 

 Παρατηρείται ότι υπάρχει διαφορά στις γωνίες επαφής για την ίδια τάση κατά την 

αύξηση και κατά τη μείωση αυτής, η οποία μάλιστα αλλάζει πρόσημο ώστε η γωνία να είναι 

μεγαλύτερη για μικρές τάσεις όταν η σταγόνα απλώνεται (κατά το στάδιο αύξησης της τάσης) 

από τη γωνία κατά την επαναφορά της σταγόνας (κατά το στάδιο μείωσης της τάσης), ενώ 

συμβαίνει το αντίστροφο για μεγάλες τάσεις. Η διαφορά αυτή στις γωνίες ονομάζεται υστέρηση 

στην ηλεκτροδιαβροχή και προκαλείται από παγιδευμένα φορτία στο διηλεκτρικό υλικό κατά την 

εφαρμογή τάσης. Η υστέρηση στην ηλεκτροδιαβροχή έχει παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες στη 

βιβλιογραφία, όπου, ωστόσο, η γωνία καθώς αυξάνεται η τάση είναι πάντα μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη κατά τη μείωση της τάσης. Σε αυτές τις μελέτες το υδρόφοβο υμένιο είναι κάποιο 

εμπορικό υλικό, όπως το Teflon. Υποθέτουμε ότι η αντιστροφή του φαινομένου για μεγαλύτερες 

τάσεις στη δική μας περίπτωση, όπου χρησιμοποιούμε φθορανθρακικά υμένια εναποτιθέμενα σε 

πλάσμα, οφείλεται στην εγγενή φόρτιση του υλικού λόγω ακριβώς του τρόπου δημιουργίας του. 
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Σχήμα 4.17. Μεταβολή της γωνίας επαφής πάνω σε δείγματα που αποτελούνται από (α) 22 nm 

φθοράνθρακα πάνω σε 60 nm Si3N4, (β) 118 nm φθοράνθρακα πάνω σε 150 nm Si3N4 και (γ) 118 

nm φθοράνθρακα πάνω σε 300 nm Si3N4, συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης καθώς αυτή 

αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται. 

 

 Επιπλέον, παρατηρείται ότι η υστέρηση στην ηλεκτροδιαβροχή μειώνεται καθώς το 

συνολικό πάχος του διηλεκτρικού αυξάνεται. Πιθανώς η φόρτιση που συμβαίνει στο υλικό κατά 

την εφαρμογή τάσης να «εξουδετερώνεται» σε μεγαλύτερο βαθμό όταν το πάχος του 

διηλεκτρικού είναι μεγαλύτερο λόγω διάχυσης των φορτίων σε μεγαλύτερο διαθέσιμο όγκο. 

 Σε όλα τα πειράματα ηλεκτροδιαβροχής, που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη, 

μέχρι τώρα η τάση που εφαρμόζεται είναι θετική στη βελόνα που είναι εμβαπτισμένη μέσα στη 

σταγόνα (η αλλιώς αρνητική τάση στο υπόστρωμα). Το πείραμα ηλεκτροδιαβροχής που 

ακολουθεί πραγματοποιήθηκε με αλλαγή της πολικότητας της τάσης, δηλ αρνητική τάση στη 

βελόνα (ή θετική στο υπόστρωμα) και τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 4.18. Το δείγμα 

είναι το ίδιο με αυτό του Σχήματος 4.17β (118 nm φθοράνθρακα εναποτιθέμενο υπό τις βέλτιστες 

συνθήκες πλάσματος c-C4F8 πάνω σε 150 nm Si3N4).  

 

γ 
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Σχήμα 4.18. Μεταβολή της γωνίας επαφής πάνω σε δείγμα που αποτελείται από 118 nm 

φθοράνθρακα πάνω σε 150 nm Si3N4, συναρτήσει αρνητικής εφαρμοζόμενης τάσης στη βελόνα 

καθώς αυτή αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται. 

 

 Τοποθετώντας τα δεδομένα για τις δύο περιπτώσεις στο ίδιο διάγραμμα (Σχήμα 4.19), 

καθώς μειώνεται η τάση, παρατηρείται ότι με θετική τάση στη βελόνα ίδια μεταβολή στη γωνία 

επαφής συμβαίνει σε μικρότερη τάση από ότι στην περίπτωση που η τάση στη βελόνα είναι 

αρνητική. Αντιθέτως, η επιστροφή στην αρχική γωνία με τη μείωση της τάσης συμβαίνει 

νωρίτερα (σε μεγαλύτερη τάση) όταν η τάση στη βελόνα είναι αρνητική. Πάντως, και στις δύο 

περιπτώσεις η γωνία επαφής μετά τη διακοπή της τάσης επανέρχεται στην ίδια τιμή. 
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Σχήμα 4.19. Μεταβολή της γωνίας επαφής πάνω σε δείγμα που αποτελείται από 118 nm 

φθοράνθρακα πάνω σε 150 nm Si3N4, συναρτήσει αρνητικής και θετικής εφαρμοζόμενης τάσης 

στη βελόνα καθώς αυτή αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται. 

  

 Σε ένα επόμενο πείραμα η πολικότητα της τάσης στη βελόνα εναλλάσσεται, μια θετική 

μια αρνητική, αυξάνοντας και μειώνοντάς την. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 4.20. 

Είναι και πάλι φανερό ότι με θετική τάση στη βελόνα (ή αρνητική στο υπόστρωμα) η μεταβολή 

στη γωνία επαφής είναι μεγαλύτερη για συγκεκριμένη τάση. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να 

εξηγηθεί αν υποθέσουμε ότι το υδρόφοβο υλικό φορτίζεται αρνητικά, επομένως μια αρνητική 

τάση στο υπόστρωμα θα ενίσχυε το φαινόμενο της ηλεκτροδιαβροχής, ενώ μια αντίστοιχη θετική 

τάση θα καταναλωνόταν εν μέρει για την εξουδετέρωση του αρνητικού φορτίου προκαλώντας 

λιγότερη μεταβολή στη γωνία επαφής. 
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Σχήμα 4.20. Μεταβολή της γωνίας επαφής πάνω σε δείγμα που αποτελείται από 118 nm 

φθοράνθρακα πάνω σε 150 nm Si3N4, συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης με την πολικότητα 

αυτής στη βελόνα να εναλλάσσεται, μια θετική μια αρνητική, καθώς αυτή αρχικά αυξάνεται και 

στη συνέχεια μειώνεται. 

 

 Εφόσον, αυτό που ενδιαφέρει στην ηλεκτροδιαβροχή είναι μικρή απαιτούμενη τάση για 

τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής, φαίνεται ότι καλύτερη διάταξη είναι αυτή όπου 

εφαρμόζεται αρνητική τάση στο υπόστρωμα (ή θετική στη βελόνα που είναι βουτηγμένη στη 

σταγόνα). 

 

 

   4.3.2. Επαναληψιμότητα ηλεκτροδιαβροχής 

 

 Μια ιδιότητα των υδρόφοβων επιφανειών που ενδιαφέρει στην ηλεκτροδιαβροχή είναι 

και η επαναληψιμότητα του φαινομένου, δηλαδή κατά πόσο διατηρείται η ικανότητα της 

επιφάνειας να εναλλάσσεται μεταξύ υδρόφιλης και υδρόφοβης μετά από πολλαπλές εφαρμογές 

της τάσης. Η επαναληψιμότητα διερευνήθηκε εν μέρει κατά τα προηγούμενα πειράματα 

ηλεκτροδιαβροχής, όπου η τάση που εφαρμόζεται αυξάνεται σταδιακά, και όπου φαίνεται ότι η 

επαναληψιμότητα είναι πολύ καλή (Σχήμα 4.11). 
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 Παρακάτω δίνονται δύο παραδείγματα όπου εφαρμόζονται παλμοί τάσης σταθερής 

τιμής, πολλές φορές. H διάρκεια των παλμών είναι 80 ms, ενώ η διακοπή της τάσης διαρκεί 1 

sec. Στην πρώτη περίπτωση, το δείγμα αποτελείται από 59 nm εναποτιθέμενου φθοράνθρακα 

πάνω σε 109 nm Si3N4, πάχος για το οποίο αρκούν 40 Volts για να επιτευχθεί η μέγιστη 

μεταβολή στη γωνία επαφής (Σχήμα 4.21α). Η αντιστρεψιμότητα παραμένει καλή και σταθερή, 

ίση με θrevers = 29 ο ± 2 ο, για 20 κύκλους ηλεκτροδιαβροχής, με αντίστοιχη σταθερή μεταβολή 

στη γωνία επαφής. Στη δεύτερη περίπτωση το δείγμα αποτελείται από 118 nm φθοράνθρακα 

πάνω σε 150 nm Si3N4, για το οποίο απαιτείται τάση 60 Volts για τη μέγιστη μεταβολή της 

γωνίας (Σχήμα 4.21β). Φαίνεται και πάλι ότι, για 20 κύκλους ηλεκτροδιαβροχής, η 

αντιστρεψιμότητα είναι πολύ καλή και ίση με θrevers = 35 ο ± 4 ο, με αντίστοιχη σταθερή μεταβολή 

στη γωνία επαφής. 
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Σχήμα 4.21. Μεταβολή της γωνίας επαφής κατά την εφαρμογή 20 κύκλων ηλεκτροδιαβροχής με 

(α) παλμούς των 40 Volts για δείγμα αποτελούμενο από 59 nm εναποτιθέμενου φθοράνθρακα πάνω 

σε 109 nm Si3N4 και (β) παλμούς των 60 Volts για δείγμα αποτελούμενο από 118 nm 

εναποτιθέμενου φθοράνθρακα πάνω σε 150 nm Si3N4. 

 

 Τα εναποτιθέμενα λοιπόν υμένια παρουσιάζουν σταθερότητα όσον αφορά την 

ηλεκτροδιαβροχή, όπου το φαινόμενο είναι επαναλήψιμο τουλάχιστον για 20 κύκλους. Η 

σταθερότητα αυτή δείχνει ότι τα εναποτιθέμενα στο πλάσμα φθορανθρακικά υμένια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές για τη μετακίνηση σταγόνων μέσω της ηλεκτροδιαβροχής χωρίς 

να καταστρέφονται οι επιφανειακές τους ιδιότητες. 

 

 

   4.3.3. Σταθερότητα γωνίας επαφής και γωνίας υστέρησης 

 

 Εναποτέθηκε φθοράνθρακας 60 nm πάνω σε 100 nm Si3N4, υπό τις βέλτιστες συνθήκες, 

και το δείγμα έμεινε εκτεθειμένο σε συνθήκες περιβάλλοντος για μερικές μέρες. Όπως φαίνεται 

και στο Σχήμα 4.22, η γωνία επαφής, που μετρήθηκε ίση με θ = 114 ο αμέσως μετά την 

εναπόθεση, παραμένει σταθερή έως και ~ 42 ημέρες μετά. Η υστέρηση της γωνίας επαφής, ίση 

με θhyst = 13 ο αμέσως μετά την εναπόθεση, αρχίζει να αυξάνει βαθμιαία μετά τις ~ 27 ημέρες, 

β 



 100

φτάνοντας τις θhyst =16 ο 47 ημέρες μετά από την εναπόθεση. Φαίνεται λοιπόν ότι οι επιφάνεια 

του εναποτιθέμενου φθοράνθρακα μένει σταθερή για ένα μικρό χρονικό διάστημα (12 ημέρες θα 

μπορούσαμε να πούμε), και αλλάζει ελαφρώς στη συνέχεια με το χρόνο. Οι αλλαγές αυτές 

οφείλονται πιθανώς σε προσρόφηση συστατικών από την ατμόσφαιρα πάνω στην επιφάνεια του 

φθορανθρακικού υλικού, τα οποία έχουν υδροφιλικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

στατικής γωνίας επαφής και την αύξηση της υστέρησης. Απόδειξη, η παρουσία Ο και N στα 

εναποτιθέμενα υμένια τα οποία αναλύθηκαν με Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ 

(XPS), όπως θα δούμε παρακάτω. Η ανάλυση αυτή έγινε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά τη 

δημιουργία των υμενίων στο πλάσμα. 
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Σχήμα 4.22. Γωνία επαφής και υστέρηση της γωνίας επαφής νερού πάνω σε εναποτιθέμενο, υπό 

τις βέλτιστες συνθήκες πλάσματος c-C4F8, φθορανθρακικό υμένιο πάχους 60 nm πάνω σε 100 nm 

Si3N4, συναρτήσει του χρόνου παραμονής σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

 

 Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην επιφάνεια των υδρόφοβων εναποτιθέμενων στο 

πλάσμα υμενίων με το χρόνο δεν είναι σημαντικές αλλά ίσως επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 

υμενίων κατά την ηλεκτροδιαβροχή, κυρίως όσον αφορά στην αντιστρεψιμότητα αλλά και στην 

προσρόφηση πρωτεΐνης. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί πρόβλημα όταν τα υδρόφοβα υμένια 
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προορίζονται για χρήση σε κλειστά κανάλια, αφού σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 

προστατευμένα. 

 Σε ένα άλλο πείραμα παρόμοιο δείγμα εμβαπτίστηκε μέσα σε νερό για ένα 24ωρο και 

στη συνέχεια μετρήθηκε η γωνία επαφής καθώς και η υστέρηση της γωνίας επαφής στο υμένιο 

αυτό. Η γωνία πριν και μετά την εμβάπτιση στο νερό μένει σταθερή και ίση με θ = 114 ο, ενώ 

παρατηρείται μια μικρή μεταβολή στην υστέρηση η οποία αρχικά είναι θhyst = 13 ο και μετά την 

εμβάπτιση στο νερό αυξάνεται σε θhyst = 19 ο, αύξηση η οποία δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να 

επηρεάσει τη συμπεριφορά στην ηλεκτροδιαβροχή των υμενίων. 

   

 

   4.3.4. Αλληλεπίδραση φθορανθρακικής επιφάνειας με πρωτεΐνες 

  

 Ο τελικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η χρήση των εναποτιθέμενων στο πλάσμα 

φθορανθρακικών υμενίων ως υδρόφοβα υλικά για μετακίνηση διαλυμάτων βιομορίων σε 

μικρορευστομηχανικές βιο-διατάξεις μέσω της ηλεκτροδιαβροχής. Το επιθυμητό σε αυτήν την 

περίπτωση είναι, εκτός βέβαια από τη μεγάλη μεταβολή στη γωνία επαφής, με εφαρμογή τάσης, 

και την αντιστρεψιμότητα, μετά την απομάκρυνση της τάσης, η αποφυγή προσρόφησης 

πρωτεΐνης πάνω στην υδρόφοβη επιφάνεια, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί η μόλυνση της 

επιφάνειας με βιομόρια από το διάλυμα αλλοιώνει τον υδροφοβικό της χαρακτήρα και δεν 

επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή της, και δεύτερον, η μεταφορά των βιομορίων από το προς 

ανάλυση διάλυμα στην υδρόφοβη επιφάνεια μεταβάλλει τη σύσταση του ίδιου του διαλύματος. 

 Ένας τρόπος αποτροπής της προσρόφησης πρωτεΐνης στην υδρόφοβη επιφάνεια, που 

έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία, είναι η χρήση κάποιου ελαίου ως περιβάλλοντος μέσου της 

σταγόνας, αντί του αέρα, έτσι ώστε οι πρωτεΐνες να μην έρχονται σε επαφή με τη επιφάνεια [12]. 

Κάτι τέτοιο αλλάζει σημαντικά την όλη διάταξη της ηλεκτροδιαβροχής και άρα τη συμπεριφορά 

της, λόγω του στρώματος ελαίου που είναι παρόν μεταξύ της σταγόνας και της επιφάνειας, 

παίζοντας το ρόλο ενός επιπρόσθετου υλικού. Επιπλέον, στην περίπτωση διαλυμάτων βιομορίων, 

πολλές φορές δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ αυτών και του ελαίου από το οποίο 

περιβάλλονται [16]. Έτσι, στην παρούσα μελέτη δε χρησιμοποιείται κάποιο άλλο περιβάλλον 

μέσο εκτός του αέρα. 

 Για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης υδρόφοβων υμενίων εναποτιθέμενων σε πλάσμα, 

καθώς και του εμπορικού Teflon (για σύγκριση), με κάποιο διάλυμα βιομορίων 

παρασκευάστηκαν δείγματα αποτελούμενα από 60 nm φθοράνθρακα εναποτιθέμενου υπό τις 

βέλτιστες συνθήκες, και 60 nm Teflon από περιστροφή διαλύματός του, πάνω σε 100 nm Si3N4 
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(ίδια δείγματα που χρησιμοποιούνται και στα πειράματα ηλεκτροδιαβροχής). Η προσρόφηση των 

βιομορίων στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια επαφής της με διάλυμα βιομορίων μελετήθηκε 

χρησιμοποιώντας μια πρότυπη ποιοτική μέθοδο που περιλαμβάνει ανίχνευση βιοτινυλιωμένης 

οραλβουμίνης βοός (b-BSA) προσροφημένης πάνω στην επιφάνεια μέσω αντίδρασης με 

στρεπταβιδίνη επισημασμένη με κάποια φθορίζουσα ουσία. Παρασκευάστηκαν, για το σκοπό 

αυτό, διαλύματα b-BSA σε συγκεντρώσεις των 2, 6 και 10 mg/L, σε ρυθμιστικό διάλυμα οξικών 

2 mM, pH 4.0, φωσφορικών 2 mM, pH 7.0 και ανθρακικών 2 mM, pH = 9.5. Η ιονική ισχύς 

όλων των ρυθμιστικών διαλυμάτων ήταν 2 mM. Όλα τα ρυθμιστικά διαλύματα 

παρασκευάστηκαν σύμφωνα με δημοσιευμένα πρωτόκολλα [190]. Η βιοτινυλιωμένη BSA είναι 

θετικά φορτισμένη σε pH 4.0, ενώ είναι αρνητικά φορτισμένη σε pH 7.0 και 9.5. 

 Σταγόνες b-BSA τοποθετήθηκαν πάνω στην επιφάνεια των δειγμάτων (εναποτιθέμενου 

φθοράνθρακα και Teflon) για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μετά από κάθε πείραμα, οι 

επιφάνειες εκπλένονταν με απιονισμένο νερό για την απομάκρυνση της (μη-προσροφημένης) 

πρωτεΐνης. Μετά η επιφάνεια παρέμενε σε διάλυμα BSA συγκέντρωσης 10 g/L σε ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.0, για 60 min, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ελεύθερες θέσεις 

δέσμευσης πρωτεΐνης της επιφάνειας και να παρεμποδιστεί η μη-ειδική δέσμευση της 

επισημασμένης στρεπταβιδίνης. Στη συνέχεια, οι επιφάνειες εκπλύθηκαν με ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών 50 mM, pH 7.0, απεσταγμένο νερό και αποστεγνώθηκαν με N2. Ακολούθως, οι 

επιφάνειες επωάστηκαν με διάλυμα στρεπταβιδίνης επισημασμένης με Alexa Fluor 546 

(Molecular Probes Inc., Eugene, OR, USA) συγκέντρωσης 2 μg/ml σε ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών 50 mM, pH 6.5, που περιείχε BSA σε συγκέντρωση 10 mg/ml, για 60 min, σε 

θερμοκρασία δωματίου. Τέλος, τα δείγματα εκπλύθηκαν με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 

mM, pH 7.0, 0.05% (v/v) Tween 20 και απεσταγμένο νερό για την απομάκρυνση μη-

δεσμευμένου αντιδραστηρίου και αποστεγνώθηκαν με N2. 

 Η δέσμευση της στρεπταβιδίνης επισημασμένης με Alexa Fluor 546 με την 

ακινητοποιημένη στην επιφάνεια βιοτινυλιωμένη BSA ανιχνεύτηκε χρησιμοποιώντας το 

μικροσκόπιο φθορισμού Axioskop 2 plus (Carl Zeiss, Germany) εξοπλισμένο με μια ψηφιακή 

κάμερα Sony Cyber-shot. Οι επιφάνειες παρατηρήθηκαν με φακό 10Χ, ώστε η τελική μεγέθυνση 

των εικόνων να είναι 60 φορές του αρχικού μεγέθους της κηλίδας (της σταγόνας). 

  Πάνω στα δείγματα λοιπόν (σύνθετα διηλεκτρικά) εναποτέθηκαν σταγόνες από τα 

διαλύματα πρωτεϊνών, που παρασκευάστηκαν στις τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις και στα 

τρία διαφορετικά pH, οι οποίες παρέμειναν για 5 min. Αυτή η χρονική διάρκεια είναι αρκετή 

ώστε να έρθουν οι πρωτεΐνες σε επαφή με την επιφάνεια, αλλά, προφανώς, πολύ μεγαλύτερη από 

το χρόνο που θα παρέμενε ένα βιομοριακό διάλυμα σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο μέσα σε μία 
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μικρορευστομηχανική διάταξη κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του. Επομένως το αποτέλεσμα 

αυτού του πειράματος αντιπροσωπεύει το χειρότερο σενάριο. Οι γωνίες επαφής μετρήθηκαν τη 

στιγμή που ήρθαν οι σταγόνες σε επαφή με τις επιφάνειες και επίσης μετά από 5 min. Κατά μέσο 

όρο, παρατηρήθηκε μια μείωση στη γωνία επαφής ίση με Δθ = 6 ο ± 3 ο στην επιφάνεια του 

Teflon, και Δθ = 13 ο ± 2 ο στην επιφάνεια του εναποτιθέμενου στο πλάσμα φθορανθρακικού 

υμενίου. Το ίδιο πείραμα πραγματοποιήθηκε με σταγόνες απιονισμένου νερού.  Η μεταβολή 

στη γωνία επαφής της σταγόνας 5 min μετά την εναπόθεσή της ήταν Δθ = 6 ο στο Teflon® και Δθ 

= 5 ο στο εναποτιθέμενο στο πλάσμα υμένιο. Μερική εξάτμιση της σταγόνας, εμφανής μετά τη 

σύγκριση των φωτογραφιών της σταγόνας τη στιγμή της απόθεσης και 5 min αργότερα, και η 

υστέρηση στη γωνία επαφής μπορούν να εξηγήσουν αυτήν τη μεταβολή. Έτσι, αποδίδουμε μέρος 

της μεταβολής στη γωνία επαφής μετά την απόθεση της σταγόνας πάνω στις επιφάνειές μας σε 

εξάτμιση. Στην πραγματικότητα, η μεταβολή στη γωνία επαφής στο εμπορικό Teflon® AF μπορεί 

να αποδοθεί ολοκληρωτικά σε εξάτμιση, ενώ μερική προσρόφηση πρωτεΐνης θα μπορούσε να 

είναι υπεύθυνη για ένα μέρος της αλλαγής στη γωνία επαφής στα εναποτιθέμενα στο πλάσμα 

υμένιά μας. Λεπτομερείς μετρήσεις της μεταβολής στη γωνία επαφής συναρτήσει της 

συγκέντρωσης πρωτεΐνης και του pH συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1.  

 

Πίνακας 4.1. Αλλαγή στη γωνία επαφής μετά από 5 min απόθεσης σταγόνας διαλύματος πρωτεΐνης 

πάνω στα εναποτιθέμενα στο πλάσμα φθορανθρακικά υμένια και στο Teflon®. Δείχνονται τρεις 

διαφορετικές συγκεντρώσεις πρωτεΐνης σε τρεις διαφορετικές τιμές του pH. 

pH Δθ στο 

φθοράνθρακα 

πλάσματος 

μέση τιμή Δθ στο 

φθοράνθρακα 

πλάσματος 

Δθ 

στο Teflon® 

μέση τιμή Δθ 

στο Teflon® 

C 

(μg/ml) 

8 o 3 o 2 

13 o 12 o 6 

4.0 

15 o 

12 o ± 3 o 

8 o 

8 o ± 4 o 

10 

13 o 8 o 2 

11 o 4 o 6 

7.0 

14 o 

13 o ± 1 o 

3 o 

5 o ± 2 o 

10 

14 o 4 o 2 

14 o 4 o 6 

9.5 

11 o 

13 o ± 1 o 

4 o 

4 o 

10 
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 Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.1, δεν υπάρχει κάποια στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση της αλλαγής στη γωνία επαφής είτε από τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης ή 

από την τιμή του pH, εκτός από την περίπτωση του pH 4.0 όπου παρουσία διαλυμάτων 

μεγαλύτερης συγκέντρωσης σε πρωτεΐνη παρατηρείται μεγαλύτερη μείωση στη γωνία επαφής, 

μετά από παρατεταμένη επαφή. 

 Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν με μετρήσεις της γωνίας επαφής συσχετίστηκαν με 

την προσρόφηση πρωτεΐνης μέσω ανίχνευσης της b-BSA, που τυχόν προσροφήθηκε κατά τη 

διάρκεια της παραμονής των σταγόνων πάνω στις επιφάνειες. Στον Πίνακα 4.2, δίνονται 

αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από το μικροσκόπιο φθορισμού οι οποίες ελήφθησαν μετά από 

την επώαση των επιφανειών με την επισημασμένη στρεπταβιδίνη. Οι φωτογραφίες αυτές 

δείχνουν αμελητέα προσρόφηση πρωτεΐνης για τη συγκέντρωση της b-BSA των 2 μg/ml σε όλες 

τις τιμές του pH. Στην υψηλότερη μελετούμενη συγκέντρωση πρωτεΐνης (10 μg/ml), βρέθηκε ότι 

η απορρόφηση είχε μεγάλη εξάρτηση από το χρησιμοποιούμενο pH. Συγκεκριμένα, σε pH 4.0, 

σημειώθηκε προσρόφηση σε όλη την περιοχή που είχε καλυφθεί από τη σταγόνα, και στο 

Teflon® AF και στην εναποτιθέμενη στο πλάσμα επιφάνεια. Αυτό αποδίδεται σε 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνικών μορίων με την επιφάνεια δοθέντος του 

γεγονότος ότι οι πολυμερικές επιφάνειες είναι φορτισμένες αρνητικά, ενώ η b-BSA είναι θετικά 

φορτισμένη στο συγκεκριμένο pH. Κάποια προσρόφηση παρατηρήθηκε επίσης σε pH 7.0 και για 

τα δύο υλικά, αλλά μόνο στην περιφέρεια της σταγόνας. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι περίεργο, 

καθώς είναι γνωστό ότι οι πρωτεΐνες τείνουν να συγκεντρώνονται στη διεπιφάνεια αέρα-νερού 

[191] και έτσι να προσροφώνται στην περιφέρεια της σταγόνας κατά την εξάτμιση. Απ’ την άλλη 

μεριά, σε pH 9.5, δεν ανιχνεύτηκε σχεδόν καθόλου προσρόφηση σε κανένα από τα δύο υλικά με 

μικροσκοπία φθορισμού. Φαίνεται ότι σε αυτό το pH τα αρνητικά φορτία της πρωτεΐνης και της 

επιφάνειας εντείνουν τις απωθητικές ιδιότητες των φθορανθρακικών επιφανειών ως προς την 

πρωτεΐνη. 

 Επομένως, όσον αφορά την παθητική προσρόφηση πρωτεΐνης, συμπεραίνουμε ότι η 

συμπεριφορά των εναποτιθέμενων στο πλάσμα υμενίων είναι όμοια με αυτή του εμπορικού 

Teflon® AF, και χαρακτηρίζεται γενικώς από χαμηλή προσρόφηση πρωτεΐνης σε υψηλές τιμές 

pΗ. Γενικά, φαίνεται ότι, η άμεση ανίχνευση των πρωτεϊνών στην επιφάνεια είναι πιο αξιόπιστη 

μέθοδος για την επαλήθευση των χαρακτηριστικών της προσρόφησης πρωτεΐνης των επιφανειών 

από ότι οι μετρήσεις των γωνιών επαφής. Ωστόσο, οι μετρήσεις της γωνίας επαφής είναι 

ουσιώδεις ώστε να προβλεφθεί η συμπεριφορά στην ηλεκτροδιαβροχή της επιφάνειας, επομένως, 

και οι δύο απεικονίσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη. 
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Πίνακας 4.2. Εικόνες φθορισμού των επιφανειών των εναποτιθέμενων σε πλάσμα 

φθορανθρακικών υμενίων και των επιστρωμένων με περιστροφή Teflon® υμενίων, πάχους 60 nm, 

πάνω σε Si3N4 πάχους 100 nm, μετά από απόθεση σταγόνων διαλυμάτων πρωτεΐνης για 5 min. 

Φαίνονται τα αποτελέσματα για τρεις διαφορετικές τιμές pH και συγκέντρωσης πρωτεΐνης.  

pH φθοράνθρακας πλάσματος Teflon συγκέντρωση 

πρωτεΐνης 

(μg/ml) 

 
 

 
 

2 4.0 

 
 

 
 

10 

7.0 

 
 

 
 

2 
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10 

 
 

 
 

2 9.5 

 
 

 
 

10 

 

  

   4.3.5. Τραχύτητα φθορανθρακικής επιφάνειας 

 

 Σε προηγούμενα πειράματα υποθέσαμε ότι υμένια μεγάλου πάχους πιθανόν να 

παρουσιάζουν αυξημένη υστέρηση επομένως και διαφορετική συμπεριφορά στην 

ηλεκτροδιαβροχή (μεγαλύτερη τάση κατωφλίου και μικρότερη αντιστρεψιμότητα) από υμένια 

μικρότερου πάχους εναποτιθέμενα στις ίδιες συνθήκες λόγω αύξησης της επιφανειακής 

τραχύτητας με το πάχος. Διερευνήσαμε, λοιπόν, την επίδραση του πάχους των εναποτιθέμενων 

υμενίων στις επιφανειακές ιδιότητες αυτών, καθώς και την υστέρηση που παρουσιάζουν, 

μεταβάλλοντας το χρόνο εναπόθεσης των υμενίων.  

 Έγιναν εναποθέσεις φθορανθρακικού υλικού στο πλάσμα c-C4F8, στις συνθήκες που 

δίνουν υμένια με τις βέλτιστες επιφανειακές ιδιότητες (25 sccm, 40 mTorr, 900 Watts, – 100 
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Volts, 0 oC), πάχους 60, 100, 300, 500, 800 και 1000 nm πάνω σε νιτρίδιο πάχους 100 nm. Η 

επιφανειακή τραχύτητα μετρήθηκε χρησιμοποιώντας Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης (Atomic 

Force Microscope, AFM), και υπολογίστηκε η υστέρηση στη γωνία επαφής. Στο Σχήμα 4.23 

δίνονται οι φωτογραφίες που ελήφθησαν με το AFM, όπου φαίνεται η τραχύτητα RMS (root-

mean-square roughness value), ενώ πάνω από κάθε φωτογραφία σημειώνεται το πάχος του 

υμενίου και η μετρούμενη γωνία υστέρησης. Στο Σχήμα 4.24 δίνονται τα διαγράμματα της 

τραχύτητας και της υστέρησης της γωνίας επαφής συναρτήσει του πάχους του φθοράνθρακα. 

Παρατηρείται ότι οι επιφάνειες των εναποτιθέμενων υμενίων με μικρά πάχη των 60 και 100 nm 

έχουν πολύ μικρή τραχύτητα, rms = 0.9 – 1.0 nm, παρουσιάζοντας συγχρόνως μια επίσης μικρή 

υστέρηση στη γωνία επαφής ίση με θhyst = 15 – 20 o, ενώ με αύξηση του πάχους, αυξάνεται και η 

τραχύτητα μαζί με την υστέρηση. Τα μεσαία μελετούμενα πάχη των 300 και 500 nm 

παρουσιάζουν τραχύτητα ίση με rms = 1.4 – 1.6 nm και γωνία υστέρησης ίση με θhyst = 34 – 35 o, 

ενώ για τα μεγαλύτερα πάχη των 800 και 1000 nm η τραχύτητα μετρήθηκε ακόμα μεγαλύτερη 

και ίση με rms = 2.2 – 2.3 nm, ενώ η υστέρηση αυξήθηκε στις θhyst = 39 o. 

 Όσο αυξάνεται λοιπόν το πάχος του φθοράνθρακα που εναποτίθεται σε αυτές τις 

συνθήκες, αυξάνεται παράλληλα τόσο η τραχύτητα όσο και η υστέρηση. Φαίνεται από τα 

παραπάνω αποτελέσματα ότι η υστέρηση σχετίζεται άμεσα με την τραχύτητα και συμπεραίνουμε 

ότι για να έχουμε καλή αντιστρεψιμότητα στην ηλεκτροδιαβροχή, άρα και μικρή υστέρηση στη 

γωνία επαφής, θα πρέπει η επιφάνεια του φθορανθρακικού υδρόφοβου υμενίου να παρουσιάζει 

πολύ μικρή τραχύτητα, rms ≤ 1 nm. Μεγαλύτερη τραχύτητα δε θα επέτρεπε τη χρήση τέτοιων 

υμενίων ως υδρόφοβα υλικά για μεταφορά σταγόνων ή ρευστών μέσω της ηλεκτροδιαβροχής. 

 Συμπερασματικά, το πάχος του υδρόφοβου φθορανθρακικού υμενίου που 

χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση σταγόνας ή ρευστού μέσω της ηλεκτροδιαβροχής θα πρέπει 

να είναι μικρό, έως 100 nm, ώστε να παρουσιάζει μικρή υστέρηση στη γωνία επαφής και 

επομένως καλή αντιστρεψιμότητα κατά την ηλεκτροδιαβροχή. 
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100 nm φθοράνθρακας     θhyst = 20 o β 

α 60 nm φθοράνθρακας     θhyst = 15 o 
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300 nm φθοράνθρακας     θhyst = 35 o 

500 nm φθοράνθρακας     θhyst = 34 o δ 

γ 
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Σχήμα 4.23. Φωτογραφίες AFM επιφανειών και γωνία υστέρησης φθορανθρακικών υμενίων 

πάχους (α) 60 nm, (β) 100 nm, (γ) 300 nm, (δ) 500 nm, (ε) 800 nm και (στ) 1000 nm, 

εναποτιθέμενων σε πλάσμα c-C4F8 υπό τις βέλτιστες συνθήκες. 

800 nm φθοράνθρακας     θhyst = 39 o 

1000 nm φθοράνθρακας     θhyst = 39 o 

ε 

στ 
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Σχήμα 4.24. Υστέρηση της γωνίας επαφής και επιφανειακή τραχύτητα (RMS) συναρτήσει του 

πάχους του φθορανθρακικού υμενίου που εναποτίθεται σε πλάσμα c-C4F8 υπό τις βέλτιστες 

συνθήκες. Τα ανοιχτά σχήματα δείχνουν τις αντίστοιχες τιμές για το Teflon®. 

 

 Θέλοντας να συγκρίνουμε τις επιφανειακές ιδιότητες των εναποτιθέμενων στο πλάσμα 

υμενίων με αυτές ενός εμπορικού υλικού το οποίο χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές 

ηλεκτροδιαβροχής για μετακίνηση βιολογικών υγρών, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της 

τραχύτητας και της υστέρησης στη γωνία επαφής για το υδρόφοβο υλικό Teflon® ΑF 1600.  

Έγινε επίστρωση με περιστροφή διαλύματος Teflon κατάλληλης συγκέντρωσης ώστε να 

δημιουργηθεί υμένιο πάχους 60 nm, πάνω σε νιτρίδιο πάχους 100 nm. Όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 4.25, η τραχύτητα της επιφάνειας είναι πολύ μικρή, μόλις rms = 0.6 nm, και παρουσιάζει, 

όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ χαμηλή υστέρηση στη γωνία επαφής, μόνο θhyst = 11 ο. 

Συγκρίνοντας το εμπορικό με το, αντίστοιχου πάχους, εναποτιθέμενο στο πλάσμα υλικό, 

παρατηρούμε ότι αυτά μοιάζουν αρκετά ως προς τις επιφανειακές ιδιότητες, επομένως μπορούμε 

να πούμε ότι  το υλικό μας μπορεί να αντικαταστήσει το εμπορικό υλικό σε εφαρμογές 

μεταφοράς σταγόνων ή υγρών μέσω της ηλεκτροδιαβροχής. 
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Σχήμα 4.25. Φωτογραφία AFM επιφάνειας και γωνία υστέρησης εμπορικού Teflon πάχους 60 nm. 

 

  

    4.3.6. Χημική σύσταση φθορανθράκων 

  

 Τα δείγματα τα οποία αποτελούνταν από εναποτιθέμενα στο πλάσμα c-C4F8 

φθορανθρακικά υμένια διαφορετικού πάχους, 60 – 1000 nm, αναλύθηκαν επίσης 

χρησιμοποιώντας τη Φασματοσκοπία Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier (FTIR). Το φάσμα 

που λήφθηκε με αυτή τη μέθοδο φαίνεται στο Σχήμα 4.26. 

 Στο φάσμα φαίνονται δύο ζώνες χαρακτηριστικές για φθορανθρακικά υμένια που 

πολυμερίζονται σε πλάσμα. Η πιο έντονη βρίσκεται στα 1000 – 1450 cm-1 με κορυφή στα 1225 – 

1233 cm-1 και αποδίδεται στις αλληλεπικαλύψεις των δονήσεων τάσης όλων των ομάδων CFX (x 

= 1, 2, 3) [192 – 195] . Η ομάδες CF, CF2 και CF3 εμφανίζονται στα 1000 – 1110 cm-1, 1025 – 

1250 cm-1 και 1300 – 1360 cm-1, αντίστοιχα [193, 194]. Η δεύτερη χαρακτηριστική ζώνη στα 

1600 – 1800 cm-1 με κορυφή στα 1727 cm-1 αποδίδεται σε δόνηση τάσης C=C [196]. Η δόνηση 

C=C παρατηρείται συνήθως στα 1600 cm-1 σε οργανικές ενώσεις όταν ο C ενώνεται με H, αλλά 

είναι τυπική η μετατόπιση της τάσης C=C σε μεγαλύτερες συχνότητες όταν τα άτομα Η 

αντικαθίστανται από άτομα F. Στη δική μας περίπτωση πιθανότατα η κορυφή εμφανίζεται λόγω 

τάσης C=C της μορφής F2C=C< ή CF=CF [196]. Επίσης, σε αυτήν τη συχνότητα, ίσως υπάρχει 

60 nm Teflon     θhyst = 11 o 
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και συνεισφορά από καρβονυλική ομάδα C=O [195, 196]. Η κορυφή στα 981 cm-1 αποδίδεται 

στο επαναλαμβανόμενο τμήμα άμορφου PTFE,  –CF2CF(CF3) [194, 195, 197 – 199], ενώ η 

κορυφή στα 736 cm-1 στο CF3 της ομάδας –CFCF3 ή –CF2CF3 [194, 198, 199]. Στα 2963 cm-1 η 

πολύ ασθενής κορυφή που παρατηρείται για το πιο παχύ υμένιο μπορεί να αποδοθεί σε δόνηση 

CHX [194, 200], ενώ το σήμα στα 2310 – 2380 cm-1 είναι χαρακτηριστικό του CO2. Τέλος η 

κορυφή στα 804 cm-1 μπορεί να αποδοθεί σε δονήσεις C-H.. Στον Πίνακα 4.3 δίνονται οι 

κυματαριθμοί (cm-1) στους οποίους εμφανίζονται οι κορυφές σε φθορανθρακικά υλικά που 

εναποτίθενται γενικά με πλάσμα φθοράνθρακα, οι δεσμοί στους οποίους αντιστοιχούν αυτές οι 

κορυφές και οι αντίστοιχες αναφορές. 

  

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

 C4F8   25 sccm,  40 mTorr, 900 Watt, - 100 Volts, 0 oC

Α
π
ορ

ρό
φ
ησ

ης
 (α

υθ
αί
ρε
τε
ς 
μο

νά
δε
ς)

wavenumber (cm-1)

φθοράνθρακας
 60 nm
 100 nm
 300 nm
 500 nm
 800 nm
 1000 nm

CFX

- CF2CF3

      or
- CFCF3

-[-CF2CF(CF3)-]-n

CO2

CHX

           C=O
or C=C in F2C=C<

C-H

 

Σχήμα 4.26. Ανάλυση φθορανθρακικών εναποτιθέμενων στο πλάσμα υμενίων πάχους 60 – 1000 

nm με Φασματοσκοπία Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier (FTIR). 

 

 Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το πάχος του φθορανθρακικού υμενίου τόσο αυξάνεται 

και η ένταση, τουλάχιστον των δύο χαρακτηριστικών κορυφών (στα 1225 – 1233 cm-1 και στα 
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1727 cm-1), που εμφανίζονται στο φάσμα FTIR. Αυτό είναι αναμενόμενο βάσει του νόμου του 

Beer κατά τον οποίο η ένταση της απορρόφησης είναι ανάλογη της συγκέντρωσης και του μήκος 

διαδρομής της δέσμης. Όσο αυξάνεται το πάχος αυξάνεται και το μήκος διαδρομής επομένως και 

η ένταση κάθε κορυφής. 

 

Πίνακας 4.3. Κυματαριθμοί και αντίστοιχοι δεσμοί όπως συνήθως συναντώνται σε φθοράνθρακες 

πλάσματος. Φαίνονται και σχετικές αναφορές. 

κυματαριθμός χαρακτηρισμός αναφορά 

2700 – 3300 cm-1 –CHΧ  200 

1600–1860 cm-1 • δόνηση τάσης C=O 

• ή δόνηση τάσης C=C  

196 

→ 1720 cm-1 C=C σε F2C=C< ή -FC=CF-  200 

→ 1860 cm-1 C=C σε F2C=CF-  200 

→ 1650 cm-1 C=C σε HFC=C<  193 

→ 1600 cm-1 C=C σε H2C=C< 193 

1260 cm-1 δόνηση F-aryl (έμμεση ένδειξη του C2 

ως αναπτυσσόμενο είδος)  

197 

ευρεία ζώνη 1050 – 1440 cm-1 (κορυφή 

στα 1220 – 1230 cm-1) 

υπερκάλυψη των κορυφών CF, CF2 και 

CF3  

192 

→ 1000 – 1110 cm-1 CF  193 

→ 1025 – 1250 cm-1 CF2  193 

→ 1300 – 1360 cm-1 CF3  193 

1220 - 1230 cm-1 ασύμμετρη τάση CF2  196, 197 

978 - 984 cm-1 δόνηση επαναλαμβανόμενης μονάδας –

CF2CF(CF3) σε άμορφο PTFE  

197– 199 

741 – 748 cm-1 CF2 κάμψη σε άμορφο PTFE  197 

730 – 745 cm-1 CF3 στην ομάδα >CFCF3 ή –CF2CF3  198, 199 

675 – 870 cm-1 =CH-  
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    4.3.7. Οπτικές ιδιότητες, Ομοιομορφία και Πυκνότητα φθορανθρακικών υμενίων 

 

 Η φασματοσκοπική ελλειψομετρία χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση των οπτικών 

σταθερών των φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος, δηλαδή του δείκτη διάθλασης n και του 

συντελεστή απορρόφησης k. Στο Σχήμα 4.27 φαίνεται ένα παράδειγμα με τα φασματοσκοπικά 

δεδομένα που ελήφθησαν για φθορανθρακικό υμένιο όπου παριστάνονται οι παράμετροι Ψ και Δ 

συναρτήσει του μήκους κύματος. Οι διακεκομμένες γραμμές είναι τα πειραματικά δεδομένα και 

οι συμπαγείς γραμμές είναι τα θεωρητικά δεδομένα προσαρμοσμένα όσο καλύτερα γίνεται ώστε 

να συμπίπτουν με τα πειραματικά.  

 

Σχήμα 4.27. Παράμετροι Ψ και Δ συναρτήσει του μήκους κύματος. Τα θεωρητικά δεδομένα 

(συμπαγείς καμπύλες) προσαρμόζονται στα πειραματικά (διακεκομμένες καμπύλες). 

 

 Στο Σχήμα 4.28 φαίνονται οι οπτικές σταθερές που προκύπτουν από την ανάλυση 

σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων Ψ και Δ και την παραπάνω προσαρμογή των δεδομένων. 

Στα 630 nm ο δείκτης διάθλασης είναι ίσος με n = 1.34. 

 Χρησιμοποιώντας τη φασματοσκοπική ελλειψομετρία μελετήθηκε επίσης η ομοιομορφία 

στο πάχος των φθορανθρακικών υμενίων που εναποτίθενται στο πλάσμα. Μετρήσεις του πάχους 

στο δείγμα των 60 nm σε διάφορα σημεία του υποστρώματος Si, το οποίο ήταν ένα δισκίδιο 3 

ιντσών (ή αλλιώς 46 cm2), έδειξαν τυπική απόκλιση πάχους ίση με 0.4 nm, με τις οπτικές 
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παραμέτρους να παραμένουν σταθερές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, τα εναποτιθέμενα 

στο πλάσμα υμένια παρουσιάζουν πολύ καλή ομοιομορφία ως προς το πάχος. 
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Σχήμα 4.28. Ο δείκτης διάθλασης n και ο συντελεστής απορρόφησης k των φθορανθράκων 

πλάσματος συναρτήσει του μήκους κύματος. 

 

 Τέλος, υπολογίστηκε η πυκνότητα των φθορανθράκων που αποτίθενται στις βέλτιστες 

συνθήκες και ίση με 2.16 gr/cm3. Υπολογισμός της πυκνότητας σε διαφορετικές συνθήκες 

εναπόθεσης (100 sccm, 40 mTorr, 900 Watt, 0 Volts, υψηλή θερμοκρασία) έδωσε την τιμή των 

1.57 gr/cm3. Αυτό το αποτέλεσμα είναι άλλη μια ένδειξη του πόσο επηρεάζονται τα 

χαρακτηριστικά των εναποτιθέμενων φθορανθράκων από τις συνθήκες του πλάσματος. Μπορεί 

έτσι να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός υμενίων ποικίλων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών 

(φυσικών και χημικών). 

 

4.4. Ηλεκτροδιαβροχή βέλτιστων υμενίων με διαλύματα πρωτεΐνης και Συσχέτιση 

αποτελεσμάτων με φυσικές και χημικές ιδιότητες των φθορανθρακικών υμενίων 

 

 Προκαταρκτικά πειράματα ηλεκτροδιαβροχής με διαλύματα πρωτεΐνης κατέδειξαν την 

ελάχιστη τάση που απαιτείται για τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής και καλή 

αντιστρεψιμότητα. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.29, εφαρμόστηκαν παλμοί αυξανόμενης 
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τάσης, διάρκειας 80 ms ο κάθε ένας, ενώ η διακοπή της τάσης είχε διάρκεια 1 sec. Επαρκής 

μεταβολή στη γωνία επαφής επιτεύχθηκε με τάσεις μεγαλύτερες των 30 Volts, ενώ η 

αντιστρεψιμότητα της ηλεκτροδιαβροχής ήταν καλή μέχρι την τιμή των 60 Volts. Έτσι, 

επιλέχθηκε η τιμή των +/- 40 Volts για τα πειράματα ηλεκτροδιαβροχής με διαλύματα πρωτεΐνης. 

 

 

Σχήμα 4.29. Μεταβολή της γωνίας επαφής σταγόνας διαλύματος πρωτεΐνης συναρτήσει των 

εφαρμοζόμενων παλμών αυξανόμενης τάσης.  

 

 Με αυτήν την επιλογή των παραμέτρων για εφαρμογή τάσης, έγιναν πειράματα 

ηλεκτροδιαβροχής σε εναποτιθέμενα στο πλάσμα φθορανθρακικά υμένια καθώς και στο 

εμπορικό Teflon® AF 1600 (για σύγκριση). Επιπλέον, μελετήθηκαν οι φυσικές και χημικές 

ιδιότητες των δειγμάτων, έτσι ώστε να διερευνηθεί η συσχέτιση της συμπεριφοράς των 

φθορανθρακικών υμενίων και της προσρόφησης πρωτεΐνης σε αυτά, κατά την ηλεκτροδιαβροχή 

με διαλύματα πρωτεΐνης, με τα επιφανειακά χαρακτηριστικά τους. 

 Οι εναποθέσεις για τη δημιουργία 60 nm υδρόφοβων φθορανθρακικών υμενίων πάνω σε 

Si3N4 πάχους 100 nm  έγιναν υπό τις βέλτιστες συνθήκες πλάσματος c-C4F8, δηλαδή με ροή 

αερίου 25 sccm, πίεση θαλάμου 40 mTorr, ισχύς 900 Watts, τάση ηλεκτροδίου − 120 Volts, και 

θερμοκρασία ηλεκτροδίου 0 oC. Τα δείγματα που μελετήθηκαν σε αυτήν την εργασία, που 

δηλώνονται ως Νο 1, Νο 2 and Νο 3, εναποτέθηκαν στον αντιδραστήρα υπό τις παραπάνω 

συνθήκες πλάσματος, ωστόσο, αναπόφευκτα σε διαφορετικές συνθήκες τοιχωμάτων του 
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αντιδραστήρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το ίδιο σύστημα χρησιμοποιείται για 

πολλές και διαφορετικές διεργασίες (εισάγοντας μέσα στο θάλαμο διαφορετικά αέρια), επομένως 

δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάθε φορά τις ίδιες ακριβώς συνθήκες τοιχωμάτων, παρόλο που 

πραγματοποιείται καθαρισμός με πλάσμα Ο2 πριν από κάθε εναπόθεση. 

 Έγιναν πειράματα ηλεκτροδιαβροχής χρησιμοποιώντας διαλύματα πρωτεΐνης b-BSA σε 

τρία διαφορετικά pH, 4.0, 7.0 και 9.5, και σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις, 2.0, 6.0 και 10.0 

mg/L, στα δείγματα Νο 1, Νο 2 και Νο 3. Η b-BSA είναι θετικά φορτισμένη σε pH 4.0, ενώ είναι 

αρνητικά φορτισμένη σε pH 7.0 and 9.5. Η τάση που εφαρμόστηκε στο υπόστρωμα ήταν +/-40 

Volts για 80 ms. Στους Πίνακες 4.4.α και 4.5.α  φαίνονται η μεταβολή στη γωνία επαφής με την 

εφαρμογή της τάσης και η μη-αντιστρεψιμότητα για εφαρμογή θετικής και αρνητικής τάσης, για 

τρεις διαφορετικές τιμές του pH στα τρία δείγματα (Νο 1, Νο 2 και Νο 3). Οι τιμές που 

δείχνονται είναι η μέση τιμή για τις τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις που διερευνήθηκαν, 

καθώς η συγκέντρωση δεν επηρεάζει τη Δθ και τη μη-αντιστρεψιμότητα με συστηματικό τρόπο. 

  

Πίνακας 4.4.α. Αλλαγή στη γωνία επαφής με την εφαρμογή αρνητικής τάσης στο υπόστρωμα και 

μη-αντιστρεψιμότητα σε τρία δείγματα (Νο 1, Νο 2 και Νο 3) αποτελούμενα από εναποτιθέμενα στο 

πλάσμα φθορανθρακικά υμένια, πάχους 60 nm, πάνω σε Si3N4 πάχους 100 nm. Φαίνονται τα 

αποτελέσματα για τρεις διαφορετικές τιμές pH. 

pH δείγμα Δθ μη-αντιστρεψιμότητα 

1 36 o ±3 o 5 o ±1 o 

2 36 o ±4 o 7 o ±4 o 

4.0 

3 27 o ±2 o 12 o ±2 o 

1 41 o ±1 o 4 o ±1 o 

2 34 o ±3 o 11 o ±1 o 

7.0 

3 31 o ±1 o 12 o ±1 o 

1 36 o ±1 o 3 o ±1 o 

2 25 o ±7 o 8 o ±4 o 

9.5 

3 28 o ±9 o 10 o ±2 o 
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Πίνακας 4.5.α. Αλλαγή στη γωνία επαφής με την εφαρμογή θετικής τάσης στο υπόστρωμα και μη-

αντιστρεψιμότητα σε τρία δείγματα (Νο 1, Νο 2 και Νο 3) αποτελούμενα από εναποτιθέμενα στο 

πλάσμα φθορανθρακικά υμένια, πάχους 60 nm, πάνω σε Si3N4 πάχους 100 nm. Φαίνονται τα 

αποτελέσματα για τρεις διαφορετικές τιμές pH. 

pH δείγμα Δθ μη-αντιστρεψιμότητα 

1 35 o ±1 o 8 o ±4 o 

2 27 o ±7 o 10 o ±1 o 

4.0 

3 15 o ±0 o 13 o ±1 o 

1 36 o ±3 o 3 o ±1 o 

2 22 o ±6 o 16 o ±3 o 

7.0 

3 12 o ±5 o 10 o ±3 o 

1 37 o ±3 o 4 o ±1 o 

2 25 o ±10 o 7 o ±5 o 

9.5 

3 10 o ±4 o 9 o ±3 o 

 

 Όπως φαίνεται από τους πίνακες, το δείγμα Νο 1 φαίνεται να δείχνει την καλύτερη 

ηλεκτροδιαβροχική συμπεριφορά παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη μεταβολή στη γωνία επαφής 

και την καλύτερη αντιστρεψιμότητα, ακολουθούμενο από το δείγμα Νο 2, ενώ για το δείγμα Νο 

3 αυτοί οι παράμετροι έχουν γενικά χαμηλότερες τιμές. Αυτό ισχύει για όλες τις τιμές του pH 

των διαλυμάτων πρωτεΐνης. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των δειγμάτων είναι πιο μεγάλες όταν 

εφαρμόζεται θετική τάση στο υπόστρωμα. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα Νο 1 συμπεριφέρεται 

εξίσου καλά και για αρνητική και για θετική εφαρμοζόμενη τάση με υψηλή μεταβολή στη γωνία 

επαφής και πολύ καλή αντιστρεψιμότητα. Το δείγμα Νο 2 συμπεριφέρεται σχεδόν το ίδιο καλά 

με το δείγμα Νο 1 για αρνητική εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα, ενώ για θετική 

εφαρμοζόμενη τάση συμπεριφέρεται σημαντικά χειρότερα από το δείγμα Νο 1. Τέλος, το δείγμα 

Νο 3, συμπεριφέρεται αισθητά χειρότερα από τα δείγματα Νο 1 και Νο 2 όταν εφαρμόζεται 

αρνητική τάση στο υπόστρωμα (ειδικά όσον αφορά στην αντιστρεψιμότητα), ενώ για θετική 

τάση η ηλεκτροδιαβροχική συμπεριφορά είναι χειρότερη με μικρή μεταβολή στη γωνία επαφής 

και κακή αντιστρεψιμότητα, ενώ χειροτερεύει καθώς αυξάνεται το pH. 

 Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το δείγμα Νο 1 είναι το υμένιο 

με τις “καλύτερες” ιδιότητες, ακολουθούμενο από το δείγμα Νο 2, ενώ το δείγμα Νο 3 είναι το 

χειρότερο από αυτά που διερευνήθηκαν. Φαίνεται, λοιπόν, ότι όταν ένα υμένιο (όπως το Νο 1) 

έχει πολύ καλές ιδιότητες, η πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης (αρνητική ή θετική) δεν 

επηρεάζει την ηλεκτροδιαβροχική συμπεριφορά. Όταν οι ιδιότητες του υμενίου χειροτερεύουν, οι 
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ατέλειές του γίνονται πιο εμφανείς σε θετική πολικότητα και σε τιμές pH όπου οι πρωτεΐνες είναι 

αρνητικά φορτισμένες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην υπερίσχυση των ηλεκτροστατικών 

δυνάμεων ανάμεσα στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του υποστρώματος και των πρωτεϊνών, οι 

οποίες επιδρούν σημαντικά σε υμένια που παρουσιάζουν ατέλειες. 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η μετακίνηση ενός βιολογικού υγρού μέσα σε 

μικρορρευστομηχανική διάταξη μέσω της ηλεκτροδιαβροχής απαιτεί όχι μόνο επαρκή μεταβολή 

στη γωνία επαφής και αντιστρεψιμότητα, αλλά επίσης παρεμπόδιση προσρόφησης βιομορίων 

στην επιφάνεια της διάταξης. Έτσι, οι επιφάνειες των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

παραπάνω σε ηλεκτροδιαβροχή με διαλύματα πρωτεΐνης εξετάστηκαν επίσης με μικροσκοπία 

φθορισμού, ώστε να ανιχνευτεί όποια ποσότητα b-BSA προσροφήθηκε στην επιφάνεια κατά την 

ηλεκτροδιαβροχή. Στους Πίνακες 4.4β και 4.5.β δίνονται οι εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού 

που ελήφθησαν μετά από τα πειράματα ηλεκτροδιαβροχής και την επώαση των επιφανειών με 

επισημασμένη στρεπταβιδίνη, για χαμηλή και υψηλή συγκέντρωση πρωτεΐνης. Η προσρόφηση 

πρωτεΐνης πάνω στο δείγμα Νο 1 είναι πολύ χαμηλή, ακόμα και απούσα σε pH 9.5. Αυτή η 

συμπεριφορά φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από την πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης. Το 

δείγμα Νο 2 προσροφά πρωτεΐνες πιο έντονα, ειδικά σε θετική πολικότητα υποστρώματος όταν 

οι πρωτεΐνες είναι αρνητικά φορτισμένες (pH = 7.0 και 9.5). Αυτό μπορεί και πάλι να αποδοθεί 

στο ότι ηλεκτροστατικές δυνάμεις υπερισχύουν μεταξύ των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο 

υπόστρωμα και τις πρωτεΐνες. Τέλος, στις περισσότερες περιπτώσεις pH, η προσρόφηση 

πρωτεΐνης στο δείγμα Νο 3 είναι υψηλότερη από ότι στο δείγμα Νο 2, και αυξάνεται με αύξηση 

του pH, καθαρά σε θετική φόρτιση υποστρώματος. Ωστόσο, η έκταση της προσρόφησης 

πρωτεΐνης που παρατηρήθηκε ακόμα και στο δείγμα Νο 3 δεν είναι επιζήμια σε καμιά 

περίπτωση, αν συγκριθεί με την προσρόφηση σε ένα υμένιο εναποτιθέμενο υπό μη-

βελτιστοποιημένες συνθήκες πλάσματος και δοκιμασμένο επίσης με την ίδια πρωτεΐνη (βλέπε 

Σχήμα 4.30). 
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Πίνακας 4.4.β. Εικόνες φθορισμού των επιφανειών των εναποτιθέμενων στο πλάσμα 

φθορανθρακικών υμενίων, πάχους 60 nm, πάνω σε Si3N4 πάχους 100 nm, μετά από το πείραμα της 

ηλεκτροδιαβροχής εφαρμόζοντας αρνητική τάση και μετά από αντίδραση με επισημασμένη 

στρεπταβιδίνη. Φαίνονται οι εικόνες για τρεις διαφορετικές τιμές pH και δύο διαφορετικές 

συγκεντρώσεις πρωτεΐνης. 

pH δείγμα 
προσρόφηση πρωτεΐνης για 

συγκέντρωση 2.0 mg/L  

προσρόφηση πρωτεΐνης για 

συγκέντρωση 10.0 mg/L  

4.0 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
7.0 

1 

  
 

2 
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3 

  
9.5 

1 

  

 

2 

  

 

3 
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Πίνακας 4.5.β. Εικόνες φθορισμού των επιφανειών των εναποτιθέμενων στο πλάσμα 

φθορανθρακικών υμενίων, πάχους 60 nm, πάνω σε Si3N4 πάχους 100 nm, μετά από το πείραμα της 

ηλεκτροδιαβροχής εφαρμόζοντας θετική τάση και μετά από αντίδραση με επισημασμένη 

στρεπταβιδίνη. Φαίνονται οι εικόνες για τρεις διαφορετικές τιμές pH και δύο διαφορετικές 

συγκεντρώσεις πρωτεΐνης. 

pH δείγμα 
προσρόφηση πρωτεΐνης για 

συγκέντρωση 2.0 mg/L 

προσρόφηση πρωτεΐνης για 

συγκέντρωση 10.0 mg/L 

4.0 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
7.0 

1 

  
 

2 
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3 

  

9.5 

1 

  

 2 

  

 3 
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Σχήμα 4.30. Εικόνα που δείχνει υψηλή προσρόφηση πρωτεΐνης στην επιφάνεια φθορανθρακικού 

υμενίου εναποτιθέμενου υπό μη-βελτιστοποιημένες συνθήκες πλάσματος, για σύγκριση. 

 

 Συμπερασματικά, η προσρόφηση πρωτεΐνης φαίνεται να συσχετίζεται με τη 

συμπεριφορά των τριών δειγμάτων που εξετάστηκαν στην ηλεκτροδιαβροχή. Επιπλέον, τα 

«καλύτερα» υμένια παρουσιάζουν βέλτιστη ηλεκτροδιαβροχική συμπεριφορά, σε όλες τις 

συγκεντρώσεις πρωτεΐνης, τιμές pH, και πολικότητες υποστρώματος που διερευνήθηκαν. Καθώς 

η ποιότητα των υμενίων χειροτερεύει, η ηλεκτροδιαβροχική συμπεριφορά χειροτερεύει 

συγχρόνως με αύξηση της προσρόφησης της πρωτεΐνης.  

 Για να ερμηνεύσουμε αυτά τα αποτελέσματα και να αναζητήσουμε πιθανές συσχετίσεις 

με ιδιότητες των υμενίων, έγινε χαρακτηρισμός των επιφανειακών φυσικών και χημικών 

ιδιοτήτων των υμενίων με μετρήσεις υστέρησης της γωνίας επαφής, μετρήσεις επιφανειακής 

τραχύτητας, και ανάλυση χημικής σύστασης μέσω Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων 

Χ (XPS). 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.6, τα τρία δείγματα που δοκιμάστηκαν με τα διαλύματα 

πρωτεΐνης δεν είναι πολύ διαφορετικά όσον αφορά στην υστέρηση της γωνίας επαφής και στην 

επιφανειακή τραχύτητα. Το δείγμα Νο 1 φαίνεται να έχει την καλύτερη υστέρηση, παρά το 

γεγονός ότι έχει τη μεγαλύτερη επιφανειακή τραχύτητα. Συγκρίνοντας τα δείγματα Νο 2 και Νο 

3, το πρώτο έχει ελαφρώς υψηλότερη υστέρηση στη γωνία επαφής, πιθανώς λόγω της αυξημένης 

του τραχύτητας, ωστόσο, παρουσιάζει καλύτερη ηλεκτροδιαβροχική συμπεριφορά από ότι το 

δείγμα Νο 3. Έτσι, η εξήγηση για τη διαφορά στην ηλεκτροδιαβροχική συμπεριφορά μεταξύ των 

τριών δειγμάτων πρέπει πιθανώς να αναζητηθεί στη χημική σύνθεση των εναποτιθέμενων στο 

πλάσμα φθορανθρακικών υμενίων. Τα Σχήματα 4.31 – 4.33 δείχνουν τις εντάσεις των κορυφών 

που αντιστοιχούν στο F1s και C1s, ενώ τα αποτελέσματα από τον προσδιορισμό των κορυφών 
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φαίνονται στους Πίνακες 4.7 και 4.8, όπου καταγράφονται η ατομική συγκέντρωση των 

διαφόρων συστατικών και των ατόμων που συνθέτουν τα εναποτιθέμενα στο πλάσμα c-C4F8 

υδρόφοβα φθορανθρακικά υμένια. 

 

Πίνακας 4.6. Υστέρηση της γωνίας επαφής και επιφανειακή τραχύτητα (rms) των τριών δειγμάτων 

των εναποτιθέμενων στο πλάσμα φθορανθράκων. 

 δείγμα Νο 1 δείγμα Νο 2 δείγμα Νο 3 

υστέρηση στη γωνία επαφής 18 o 22 o 20 o 

rms τραχύτητα (nm) 0.900 0.889 0.805 

 

  
Σχήμα 4.31. Εντάσεις των κορυφών που αντιστοιχούν στο (α) F1s και (β) C1s από την ανάλυση 

XPS για το δείγμα Νο 1. 

 

CF3-CHF- 
-CH2-CF2- 

C-C/C-H 

-CHF-CH2- 

-CHF-CF2- 

-CF2-CHF- 

α β 
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Σχήμα 4.32. Εντάσεις των κορυφών που αντιστοιχούν στο (α) F1s και (β) C1s από την ανάλυση 

XPS για το δείγμα Νο 2. 

 

 
 

Σχήμα 4.33. Εντάσεις των κορυφών που αντιστοιχούν στο (α) F1s και (β) C1s από την ανάλυση 

XPS για το δείγμα Νο 3. 

 

CF3-CHF- 
-CH2-CF2- 

C-C/C-H 

-CHF-CF2- 

-CF2-CHF- 

CF3-CHF- 
-CH2-CF2- 

C-C/C-H 

-CHF-CH2- 

-CHF-CF2- 

-CF2-CHF- 

α β 

α β 
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Πίνακας 4.7. Ατομική συγκέντρωση των διαφόρων συστατικών που συνθέτουν τα τρία δείγματα 

των εναποτιθέμενων στο πλάσμα φθορανθράκων, από την ανάλυση XPS. 

Ατομική % Συγκέντρωση 

Κορυφή δείγμα Νο 1 δείγμα Νο 2 δείγμα Νο 3 

C 1s CF3-CHF- 16,5 16,4 15,8 

C 1s -CF2-CHF- 30,8 30,6 27,9 

C 1s -CHF-CF2- 22,2 22,9 25,2 

C 1s -CH2-CF2- 19,6 20,0 24,0 

C 1s C-C/C-H 5,3 4,9 7,2 

C 1s –CHF-CH2- 5,6 5,2 - 

 

Πίνακας 4.8. Ατομική συγκέντρωση των ατόμων που συνθέτουν τα τρία δείγματα των 

εναποτιθέμενων στο πλάσμα φθορανθράκων, από την ανάλυση XPS. 

Ατομική % Συγκέντρωση 

Peak δείγμα Νο 1 δείγμα Νο 2 δείγμα Νο 3 

F 1s 59,4 59,2 58,3 

O 1s 0,7 0,8 0,9 

N 1s 0,2 0,2 0,2 

C 1s 39,7 39,8 40,6 

Συνολικό F/C 1,50 1,49 1,43 

 

 Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες, τα δείγματα Νο 1 και Νο 2 αποτελούνται 

από ελαφρώς υψηλότερες συγκεντρώσεις CF2 και CF3 και χαμηλότερες συγκεντρώσεις CHF και 

CH2-CF2 συγκρινόμενα με το δείγμα Νο 3. η ατομική συγκέντρωση του F είναι υψηλότερη για τα 

δείγματα Νο 1 και Νο 2, ενώ ο C, το O και το N αυξάνονται ελαφρώς για το δείγμα Νο 3. Ως 

αποτέλεσμα ο λόγος F/C είναι σημαντικά υψηλότερος για τα δείγματα Νο 1 και Νο 2 

συγκρινόμενος με αυτόν του δείγματος Νο 3. Τα άτομα Ο και Ν που βρέθηκαν στα δείγματα 

πιθανώς να προσροφήθηκαν στην επιφάνεια μετά την κατεργασία με το πλάσμα, και επομένως 

ίσως να είναι ενδεικτικά διαθέσιμων ελεύθερων δεσμών στην επιφάνεια μετά την εναπόθεση στο 

πλάσμα. Μια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των υμενίων είναι ότι τα «καλύτερα» δείγματα, Νο 

1 και Νο 2, αποτελούνται από ένα επιπλέον συστατικό (-CHF-CH2) που απουσιάζει από το 

δείγμα Νο 3. Αυτό εντείνει παραπάνω το γεγονός ότι τα δείγματα Νο 1 και Νο 2 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο λόγο  F/C, δοθέντος του γεγονότος ότι το συστατικό αυτό (-

CHF-CH2) «παίρνει» μέρος του σήματος από το συστατικό CH2-CF2. 
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 Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των υμενίων με την 

ηλεκτροδιαβροχική τους συμπεριφορά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, για να 

χρησιμοποιήσουμε εναποτιθέμενους στο πλάσμα φθοράνθρακες για επιτυχή μεταφορά 

διαλυμάτων βιομορίων βασιζόμενη στην ηλεκτροδιαβροχή, με μηδαμινή προσρόφηση 

πρωτεΐνης, πρέπει αυτοί να περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις μη-πολικών CF2 και CF3 

συστατικών (συμβατές με λόγους F/C κοντά στο 1.5), χαμηλές συγκεντρώσεις CHF και CH2-

CF2, και επίσης μηδαμινούς ελεύθερους δεσμούς στην επιφάνειά τους, ένδειξη κορεσμένων 

επιφανειών. 

 

 Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι μελέτες ηλεκτροδιαβροχής σύνθετων υμενίων, 

αρχικά ενός εμπορικού υλικού (Teflon) σε συνδυασμό με SiO2, και στη συνέχεια 

φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος σε συνδυασμό με Si3N4. Η γωνία επαφής μειώνεται με την 

εφαρμογή τάσης μέχρι την τιμή κορεσμού, ενώ παρατηρείται και πάλι μια τάση κατωφλίου λόγω 

της γωνίας υστέρησης που οφείλεται στην επιφανειακή τραχύτητα. Πειράματα ηλεκτροδιαβροχής 

με εφαρμογή dc και ac τάσης έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα. Στα αρχικά πειράματα 

ηλεκτροδιαβροχής με τα φθορανθρακικά υμένια πλάσματος, το φαινόμενο ήταν μη αντιστρεπτό 

λόγω της μεγάλης υστέρησης στη γωνία επαφής. Βελτίωση των φθορανθράκων με διερεύνηση 

των συνθηκών εναπόθεσης στο πλάσμα οδήγησε σε αντιστρεπτή ηλεκτροδιαβροχή απαραίτητη 

για τη μετακίνηση ρευστών μέσω αυτής. Συγκριτικά αποτελέσματα έδειξαν αύξηση της μέγιστης 

μεταβολής της γωνίας επαφής με την εφαρμογή τάσης, μείωση της απαιτούμενης τάσης για 

μέγιστη μεταβολή στη γωνία και αύξηση της αντιστρεψιμότητας με μείωση της υστέρησης στη 

γωνία επαφής. 

 Επιπλέον, έγινε χαρακτηρισμός των βέλτιστων φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος, 

όσον αφορά την ηλεκτροδιαβροχή (μορφή καμπυλών ηλεκτροδιαβροχής, επίδραση πολικότητας 

εφαρμοζόμενης τάσης, επαναληψιμότητα του φαινομένου), τη σταθερότητα των επιφανειακών 

τους ιδιοτήτων (γωνία επαφής και υστέρησης), την αλληλεπίδραση με διαλύματα πρωτεΐνης, την 

επιφανειακή τραχύτητα, τη χημική τους σύσταση, τις οπτικές ιδιότητες, την ομοιομορφία και την 

πυκνότητα. Παρατηρείται το φαινόμενο της υστέρησης στη ηλεκτροδιαβροχή (διαφορά στις 

γωνίες επαφής για την ίδια τάση κατά την αύξηση και κατά τη μείωση αυτής), ενώ εφαρμογή 

αρνητικής τάσης στο υπόστρωμα προκαλεί μεγαλύτερη μεταβολή στη γωνία επαφής από ότι η 

θετική τάση ίσης τιμής. Εφαρμογή επαναλαμβανόμενων παλμών τάσης έδειξε καλή 

επαναληψιμότητα του φαινομένου, ενώ η γωνία επαφής και η υστέρηση της φθορανθρακικής 

επιφάνειας παρέμειναν σταθερές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα βέλτιστα υμένια 

παρουσιάζουν πολύ καλή ομοιομορφία στο πάχος, ενώ σε επαφή με διαλύματα πρωτεΐνης η 
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επιφάνεια τους δείχνει χαμηλή προσρόφηση πρωτεϊνών υψηλές τιμές pΗ. Τέλος, μελετήθηκε η 

ηλεκτροδιαβροχή βέλτιστων φθορανθράκων με διαλύματα πρωτεΐνης, όπου δείχθηκε ότι είναι 

δυνατή η παρεμπόδιση προσρόφησης πρωτεΐνης πάνω στη φθορανθρακική επιφάνεια όταν το 

υμένιο παρουσιάζει κατάλληλη χημική σύσταση. 
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Κεφάλαιο 5 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

 

 

  

 Τα φθορανθρακικά υμένια που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν 

σε δύο διαφορετικές εφαρμογές. Η μία αφορά την κατασκευή μικρορρευστομηχανικής διάταξης 

όπου υμένια εναποτιθέμενα στις βέλτιστες συνθήκες πλάσματος αποτελούν το υδρόφοβο 

επιφανειακό στρώμα πάνω στο οποίο με τη βοήθεια της ηλεκτροδιαβροχής επιτυγχάνεται 

μετακίνηση σταγόνων. Στη δεύτερη εφαρμογή εκμεταλλευόμαστε τη χαρακτηριστική ιδιότητα 

των φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος να εναποτίθενται επιλεκτικά πάνω σε ορισμένες 

επιφάνειες έναντι άλλων (χημικά διαφορετικών) για τη δημιουργία πρωτεϊνικών 

μικροσυστοιχιών. 

 

 

5.1. Ανοιχτή ψηφιακή μικρορευστομηχανική διάταξη 

 

 Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία κατάλληλων υδρόφοβων φθορανθρακικών  

υμενίων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρορευστομηχανικές διατάξεις όπου 

σταγόνες ενεργοποιούνται και μεταφέρονται μέσω του φαινομένου της ηλεκτροδιαβροχής. 

Κατασκευάστηκε, έτσι, μια ανοιχτή διάταξη που περιέχει μια συστοιχία ηλεκτροδίων, 

ελεγχόμενων ανεξάρτητα μεταξύ τους, η οποία καλύπτεται από το διηλεκτρικό υλικό Si3N4 και 

ένα φθορανθρακικό υμένιο. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε δείχνεται στο Σχήμα 5.1 και 

περιγράφεται παρακάτω: 

 Αρχικά, πάνω σε υπόστρωμα Si έγινε ανάπτυξη SiO2 πάχους 1μm, με θερμική διεργασία 

σε φούρνο ξηρής οξείδωσης, και στη συνέχεια εναπόθεση πολυ-κρυσταλλικού Si (poly-Si) 

πάχους 300 nm με εναπόθεση χημικής εξάχνωσης (chemical vapor deposition, CVD) και doping 

με As ή P (1x1016 atoms/cm-2). Όλες οι διεργασίες της λιθογραφίας που ακολούθησαν για τον 

προσδιορισμό διαφορετικών περιοχών πάνω στη διάταξη διεξήχθησαν με τη φωτοευαίσθητη 

ρητίνη ΑΖ 5214™, ενώ η σειρά των βημάτων είναι η εξής: 

 1η λιθογραφία με ΑΖ 5214™ για τον προσδιορισμό της συστοιχίας των ηλεκτροδίων από 

poly-Si. Οι πλευρές των ηλεκτροδίων έχουν τη μορφή zig-zag ώστε όταν η περιφέρεια μιας 
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σταγόνας φτάνει ως τη μία άκρη ενός ηλεκτροδίου να καλύπτει και το επόμενο και να είναι 

αποτελεσματική η εφαρμογή της τάσης και η ενεργοποίηση της σταγόνας. 

 Εγχάραξη των εκτεθειμένων περιοχών poly-Si με πλάσμα SF6, ροή αερίου 25 sccm, πίεση 

θαλάμου 10 mTorr, ισχύ γεννήτριας 400 Watts και ρυθμό εγχάραξης 350 nm/min, για τη 

σχηματοποίηση των ηλεκτροδίων από poly-Si, και απομάκρυνση της ρητίνης με ακετόνη. 

 Εναπόθεση Si3N4 πάχους 100 nm με χημική εξάχνωση (CVD) και ανόπτηση (ροή Ν2 σε 

φούρνο) στους 1000 οC για 1 h. 

 2η λιθογραφία με τη ρητίνη ΑΖ για τον προσδιορισμό του διηλεκτρικού Si3N4. 

 Εγχάραξη της εκτεθειμένης περιοχής Si3N4 με πλάσμα CHF3, ροή αερίου 50 sccm, πίεση 

θαλάμου 10 mTorr, ισχύ γεννήτριας 400 Watts και ρυθμό εγχάραξης 37 nm/min, για τη 

σχηματοποίηση του διηλεκτρικού. 

 Κατεργασία της περιοχής του poly-Si κάτω από το εγχαραγμένο Si3N4 με πλάσμα Ο2, ροή 

αερίου 50 sccm, πίεση θαλάμου 10 mTorr και ισχύ γεννήτριας 400 Watts, για μερικά 

δευτερόλεπτα, για την απομάκρυνση τυχόν εναποτιθέμενου φθορανθρακικού υμενίου, και 

απομάκρυνση της ρητίνης. 

 Εναπόθεση Al πάχους 1 μm σε εξαχνωτή κενού με ηλεκτρονική δέσμη. 

 3η λιθογραφία με την ΑΖ για τον προσδιορισμό των μεταλλικών επαφών με τα ηλεκτρόδια 

από poly-Si.  

 Υγρή εγχάραξη των εκτεθειμένων περιοχών Al με διάλυμα αποτελούμενο από 210 ml 

προπανόλης και 600 ml φωσφορικού οξέος, για τη σχηματοποίηση των επαφών, και 

απομάκρυνση της ρητίνης. 

 Επικάλυψη της επιφάνειας του δισκιδίου με τις διατάξεις με τη ρητίνη ΑΖ για προστασία και 

κοπή του δισκιδίου για το διαχωρισμό των ξεχωριστών διατάξεων σε αυτόματο σύστημα κοπής 

(dicing saw). 

 Επικάλυψη της διάταξης με το υδρόφοβο υμένιο (είτε τον εναποτιθέμενο στο πλάσμα 

φθοράνθρακα ή το εμπορικό υλικό Teflon® AF 1600 με περιστροφή) πάχους 20 – 60 nm. Το 

λεπτό φθορανθρακικό υμένιο που καλύπτει τις μεταλλικές επαφής από Al δεν εμποδίζει την 

κόλληση των λεπτών συρμάτων (wire bonding ) που γίνεται στη συνέχεια για τη σύνδεση της 

ρευστομηχανικής διάταξης με τη διάταξη εφαρμογής της τάσης. 
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Σχήμα 5.1. Διαδικασία κατασκευής ανοιχτής ρευστομηχανικής διάταξης. 

  

 Μικρορευστομηχανική διάταξη που κατασκευάστηκε με την παραπάνω διαδικασία 

χρησιμοποιήθηκε για την επιτυχή μετακίνηση σταγόνων H2O με εφαρμογή τάσης διαδοχικά στα 

ηλεκτρόδια από poly-Si. Ενδεικτικά, στο Σχήμα 5.2 φαίνεται μια σειρά από φωτογραφίες που 

δείχνουν τη μετατόπιση μιας σταγόνας καθώς εφαρμόζεται τάση σε διαδοχικά ηλεκτρόδια. Η 

μετακίνηση ήταν εφικτή και προς τις δυο κατευθύνσεις, με τη σταγόνα να διέρχεται από το ίδιο 

σημείο πολλές φορές χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του επιφανειακού υδρόφοβου υμενίου 
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όσον αφορά την εναλλαγή στην ικανότητα διαβροχής, μεταξύ υδροφοβικότητας και 

υδροφιλικότητας. 
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t = 0:00:0,24 

 
 t = 0:00:0,32 
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t = 0:00:0,48 

 
t = 0:00:0,56 

 
t = 0:00:1,04 
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t = 0:00:1,20 t = 0:00:1,28 

Σχήμα 5.2. Φωτογραφίες μετατόπισης σταγόνας απιονισμένου νερού πάνω σε ανοικτή 

μικρορευστομηχανική διάταξη μέσω ηλεκτροδιαβροχής. 
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5.2. Πρωτεϊνικές μικροσυστοιχίες 

 

 

   5.2.1. Εισαγωγή στις βιομοριακές μικροσυστοιχίες 

 

 Oι βιομοριακές μικροσυστοιχίες έχουν αναχθεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο για 

βιοαναλυτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας και υψηλής απόδοσης. Επιτρέπουν ταχεία, εύκολη, 

και παράλληλη ανίχνευση χιλιάδων διαταγμένων σε σειρά στοιχείων σε ένα μόνο πείραμα. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί για βασική έρευνα, κλινική διαγνωστική και σχεδιασμό φαρμάκων. Η 

σημασία και οι μελλοντικές εφαρμογές τους έχουν μελετηθεί εκτενώς σε άρθρα ανασκόπησης 

στη βιβλιογραφία [44 – 47]. Οι μικροσυστοιχίες αποτελούνται από ακινητοποιημένα βιομόρια 

διευθετημένα πάνω σε επιφάνειες όπως επίπεδες επιφάνειες (συνήθως τροποποιημένα γυάλινα 

πλακίδια μικροσκοπίου), μικροκανάλια και μικροκυψελίδες, ή συστοιχίες από σφαιρίδια. Τα 

βιομόρια που συνήθως ακινητοποιούνται στις μικροσυστοιχίες περιλαμβάνουν 

ολιγονουκλεοτίδια, προϊόντα από αλυσωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), πρωτεΐνες, λιπίδια, 

πεπτίδια και υδατάνθρακες. Ιδανικά, τα ακινητοποιημένα βιομόρια πρέπει να διατηρούν τη 

δραστικότητά τους, να παραμένουν σταθερά, και να μην εκροφόνται κατά τη διάρκεια 

αντιδράσεων και εκπλύσεων. Με τη διαδικασία ακινητοποίησης πρέπει να εξασφαλίζεται η 

ακινητοποίηση των βιομορίων με τη βέλτιστη πυκνότητα στην επιφάνεια της μικροσυστοιχίας 

για να παρέχεται αποτελεσματική δέσμευση των συμπληρωματικών μορίων στο δείγμα. 

Μειωμένος αυτοφθορισμός του στερεού υποστρώματος και μηδαμινή μη ειδική δέσμευση είναι 

επίσης σημαντικά κριτήρια για την κατασκευή συστοιχιών υψηλής ποιότητας. 

 Πρωτεϊνικές μικροσυστοιχίες υψηλής πυκνότητας (> 30000 πρωτεϊνικές κηλίδες ανά 

πλακίδιο) μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας ρομποτικά συστήματα αποτύπωσης με 

επαφή, σαν αυτά που αναπτύχθηκαν για τη δημιουργία μικροσυστοιχιών DNA [201, 202]. Τα 

συστήματα αποτύπωσης βιομορίων με επαφή διανέμουν δείγματα όγκου μικρότερου των 

νανολίτρων απευθείας στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας μικροσκοπικές ακίδες. Ένα μειονέκτημα 

αυτών των ρομποτικών συστημάτων αποτύπωσης με επαφή είναι η ανάγκη αγγίγματος της 

επιφάνειας οδηγώντας συχνά σε καταστροφή της ακίδας. Επομένως, αναπτύχθηκαν ρομποτικά 

συστήματα αποτύπωσης χωρίς επαφή, στα οποία χρησιμοποιείται τεχνολογία ψεκασμού μελάνης, 

για την εναπόθεση σταγόνων πρωτεΐνης όγκου νανολίτρων έως και πικολίτρων σε πηκτώματα 

από πολυακρυλαμίδιο [203] και νανοκυψελίδες (πάνω σε επιφάνειες πολυδιμέθυλοσιλικόνης 

(PDMS) σε γυάλινα πλακίδια) [204]. Εναλλακτικά, τεχνολογία εναπόθεσης με ηλεκτροψεκασμό 
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έχει εφαρμοστεί για τη διανομή ξηρών πρωτεϊνών σε μια επιφάνεια εμβολιασμένη με δεξτράνη 

[205]. Με την τεχνολογία αυτή μειώθηκε περαιτέρω τη διάσταση της κηλίδας από ~150 μm σε 

~30 μm. Μία ομάδα στο Πανεπιστήμιο Purdue χρησιμοποίησε ιονισμό με ηλεκτροψεκασμό ενός 

μίγματος πρωτεϊνών ακολουθούμενο από διαχωρισμό μάζας ιόντος και επακόλουθη soft landing 

deposition πάνω σε μια επιφάνεια για τη δημιουργία μιας πρωτεϊνικής συστοιχίας [206]. Ένα 

μεγάλο μειονέκτημα όλων αυτών των διαδικασιών δημιουργίας κηλίδος είναι το ακανόνιστο 

σχήμα και η ανομοιογενή κατανομή της έντασης μέσα στις κηλίδες καθώς επίσης και μεταξύ των 

κηλίδων. Αυτές οι ανομοιογένειες παρεμποδίζουν την ποσοτικοποίηση των κηλίδων με τη χρήση 

προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και τον πλήρη αυτοματισμό της ανάγνωσης των 

συστοιχιών [207]. Μια ιδανική μέθοδος θα έπρεπε να παρέχει μια συστοιχία ομοιογενών κηλίδων 

όσον αφορά τις θέσεις και τις γεωμετρίες τους καθώς επίσης και την κατανομή των 

ακινητοποιημένων βιομορίων κατά μήκος κάθε κηλίδος. 

 Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα με τις ανομοιογένειες των κηλίδων, έχουν επινοηθεί 

άλλες μέθοδοι για τη δημιουργία συστοιχιών, οι οποίες περιλαμβάνουν φωτοχημικές τεχνικές, 

μικροεκτύπωση επαφής, μικρορευστομηχανικά δίκτυα και φωτολιθογραφία. Στη φωτοχημική 

μέθοδο χρησιμοποιούνται χημικώς ασταθή σωματίδια που ενεργοποιούνται με υπεριώδη (UV) 

ακτινοβολία, για τη δέσμευση μορίων-στόχων [208]. Μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η 

απενεργοποίηση των πρωτεϊνών και το γεγονός ότι συνεχής ακτινοβολία του 

φωτοενεργοποιημένου υλικού περιορίζει τον αριθμό των διαφορετικών μορίων που μπορούν να 

ακινητοποιηθούν σε διαφορετικές θέσεις πάνω στην ίδια επιφάνεια. Στη μικροεκτύπωση επαφής 

χρησιμοποιούνται ελαστομερικές σφραγίδες για να τυπωθούν μόρια σε αυτοσυγκροτούμενες 

μονοστιβάδες (SAMs) αλκανοθιολών πάνω σε χρυσό [209]. Αυτή η μέθοδος υστερεί ως προς την 

ομοιομορφία και την επαναληψιμότητα των προκυπτουσών κηλίδων, τον αριθμό των 

εναποθέσεων που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την ίδια σφραγίδα, και τη δυσκολία 

εναπόθεσης πολλαπλών πρωτεϊνών στο ίδιο υπόστρωμα. Στην περίπτωση των 

μικρορευστομηχανικών δικτύων, πρωτεΐνες τοποθετούνται σε μια επιφάνεια με τη χρήση 

μικρορευστομηχανικών καναλιών και προκύπτουν λωρίδες από ακινητοποιημένα δεσμευτικά 

μόρια. Ορθογώνια παράλληλα κανάλια δημιουργούνται στη συνέχεια για να διανέμουν δείγματα 

που τέμνονται με τις αρχικές λωρίδες, παράγοντας φθορίζον σήμα όταν οι ακινητοποιημένες 

πρωτεΐνες δεσμεύονται με το δείγμα [210 – 212]. Η μέθοδος αυτή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη δημιουργία δομών πολύ μικρών διαστάσεων. 

 Η φωτολιθογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομών μέσω 

φωτοαπόσπασης πρωτεϊνών που είναι από πριν προσροφημένες σε μια επιφάνεια πυριτίου ή 

γυαλιού [213], ακινητοποιώντας πρωτεΐνες σε υμένια θειολο-terminated σιλικόνης που έχουν 



 137

σχηματοποιηθεί με ακτινοβολία υπεριώδους φωτός [214], και μέσω ομοιοπολικής δέσμευσης 

πρωτεϊνών σε φωτοευαίσθητες ομάδες [215]. Από την άλλη μεριά, παρότι η φωτολιθογραφία που 

περιλαμβάνει συμβατικά υμένια φωτοπολυμερών, τα οποία χρησιμοποιούνται εκτενώς στη 

μικροηλεκτρονική βιομηχανία, θα μπορούσε να παρέχει δομές υψηλής ευκρίνειας, περιλαμβάνει 

διεργασίες μη συμβατές με βιομόρια, όπως έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, οργανικούς 

διαλύτες και διεργασίες σε υψηλές θερμοκρασίες. Έχει αναπτυχθεί μια φωτολιθογραφική 

μέθοδος στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και 

Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΄΄Δημόκριτος΄΄, στην οποία χρησιμοποιούνται 

διεργασίες φιλικές προς τα βιομόρια για τη σχηματοποίηση μικροσυστοιχιών διαφορετικών 

πρωτεϊνών πάνω στο ίδιο υπόστρωμα μέσω διαδοχικών εναποθέσεων [216]. Αυτή η μέθοδος έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κηλίδων διαστάσεων 5 – 10 μm αλλά έχει περιορισμούς που 

αφορούν στον αριθμό των διαδοχικών εναποθέσεων διαφορετικών βιομορίων λόγω περιορισμών 

του φωτοπολυμερούς. 

 Μία από τις πρώτες τεχνικές προκλήσεις που αφορούν τις πρωτεϊνικές μικροσυστοιχίες 

είναι η ακινητοποίηση μιας πρωτεΐνης σε συστοιχίες σε μία βιολογικά ενεργή μορφή. Ο 

απλούστερος τρόπος να δεσμευτεί μια πρωτεΐνη σε μια επιφάνεια είναι μέσω επιφανειακής 

προσρόφησης. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην προσρόφηση των μακρομορίων είτε μέσω 

ηλεκτροστατικών δυνάμεων σε φορτισμένες επιφάνειες (για παράδειγμα πάνω σε πλακίδια 

επιστρωμένα με πολυλυσίνη, B. B. Haab et. al., Genome Biol. 2(2), 4 (2001)), ή μέσω 

υδροφοβικών αλληλεπιδράσεων ( για παράδειγμα σε νιτροκυτταρίνη [217, 218] ή σε μεμβράνες 

διφθορο-πολυβινυλυδίνης (PVDF) [ 219 – 221]). 

 Μια άλλη μέθοδος για ακινητοποίηση πρωτεϊνών είναι μέσω ομοιοπολικής σύνδεσης. Οι 

πρωτεΐνες ακινητοποιούνται συχνά πάνω σε τροποποιημένες γυάλινες επιφάνειες [222]. Αυτή η 

μέθοδος απαιτεί την παρουσία ενεργών ομάδων στο υπόστρωμα (συνήθως ηλεκτροφιλικές 

ομάδες όπως εποξείδια [204], αλδεΰδες [201], δραστικές ομάδες ηλεκτριμιδικών 

εστέρων/εστέρων του ισοθειοκυανικού οξέος [223] ικανών να αντιδράσουν με πυρηνόφιλες 

ομάδες (αμινομάδες, θειόλες, υδροξυλομάδες) στο μόριο που δεσμεύεται. Οι δραστικές ομάδες 

στην επιφάνεια εισάγονται μέσω τροποποίηση του γυαλιού με οργανοσιλάνια όπως το 3-

γλυκιδοξυπροπυλοτριμεθοξυσιλάνιο (GOPS) ή το 3-αμινοπροπυλοτριαιθοξυσιλανιο (APTES). 

Εναλλακτικά μπορούν να εισαχθούν σε περισσότερο πολύπλοκες μοριακές αρχιτεκτονικές όπως 

οι αυτοσυγκροτούμενες μονοστιβάδες (SAMS) [224] ή πολυμερή εμβολιασμένα στην επιφάνεια. 

Τα οργανοσιλάνια μπορούν να παρέχουν απευθείας τις δραστικές ομάδες για δέσμευση του 

αντίστοιχου μορίου ή να αντιδράσουν με έναν διλειτουργικό μόριο προς δέσμευση που φέρει την 

επιθυμητή δραστική ομάδα. Έχει αναπτυχθεί μια επιφάνεια μικροσυστοιχίας [225] με 



 138

ProLinker™, ένα παράγωγο στέμματος σχήματος κάλυκα με ιδιότητα διλειτουργικής σύζευξης 

που επιτρέπει αποτελεσματική ακινητοποίηση των πρωτεϊνών δέσμευσης σε στερεές μήτρες 

όπως υμένια χρυσού [226] ή αμινωμένα γυάλινα πλακίδια. Άλλα υποστρώματα που 

χρησιμοποιούνται για την ακινητοποίηση των βιομορίων είναι ποικίλα πολυμερικά υποστρώματα 

όπως ο πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA), πολυστυρένιο, πολυμερή κυκλικών 

ολεφινών ή πολυανθρακικά [227 – 230 ]. 

 Η χρήση μιας μήτρας που εμπεριέχει την πρωτεΐνη σε ένα δομημένο περιβάλλον είναι 

ένας εναλλακτικός τρόπος ακινητοποίησης πρωτεϊνών. Ο μηχανισμός βασίζεται στη φυσική 

παγίδευση των πρωτεϊνών σε πήγματα όπως το πολυακρυλαμίδιο [203, 231] ή αγαρόζη [232]. 

 Παρά την απλότητά τους, οι περισσότερες μέθοδοι προσρόφησης παρουσιάζουν διάφορα 

μειονεκτήματα, ένα από τα οποία είναι το υψηλό επίπεδο υποβάθρου λόγω προσρόφησης 

πρωτεΐνης σε μη επιθυμητές περιοχές. Αυτό ξεπερνιέται, σε κάποιες μελέτες, μέσω τοπικής 

τροποποίησης του υποστρώματος, και προσρόφησης των πρωτεϊνών μόνο πάνω στις υδρόφιλες 

περιοχές [228, 233 – 235] ή υδρόφοβες περιοχές [229]. Συνήθως η επιλεκτική τροποποίηση 

επιτυγχάνεται με κατεργασία σε πλάσμα αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατεργασμένες 

επιφάνειες χρειάζονται επιπλέον χημική τροποποίηση για να επιτευχθεί η προσρόφηση των 

πρωτεϊνών. 

 

 

   5.2.2. Νέα μέθοδος κατασκευής βιομοριακών μικροσυστοιχιών 

 

 Σε αυτήν την εργασία αναπτύξαμε μια απλή και γρήγορη μέθοδο για επιλεκτική 

βιομοριακή προσρόφηση χρησιμοποιώντας υδρόφιλες δομές SiO2 ή Si3N4 πάνω σε υδροφοβικά 

τροποποιημένο υπόστρωμα Si, εκμεταλλευόμενοι τη χαρακτηριστική ιδιότητα των 

φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος να εναποτίθενται επιλεκτικά σε κάποια υποστρώματα 

έναντι άλλων, υπό κατάλληλες συνθήκες. Έτσι, μια υδροφοβική/υδροφιλική σχηματοποίηση 

προέκυψε μετά από τυπικές διεργασίες λιθογραφίας και εγχάραξης και ακόλουθη κατεργασία σε 

πλάσμα c-C4F8 όπου, υπό κατάλληλες συνθήκες, ένα υδρόφοβο φθορανθρακικό υμένιο 

εναποτέθηκε επιλεκτικά πάνω στο Si, ενώ ταυτόχρονο δομές SiO2 ή Si3N4 εγχαράχτηκαν 

διατηρώντας την υδροφιλικότητά τους. Στη συνέχεια τα κατεργασμένα στο πλάσμα 

υποστρώματα εμβαπτίστηκαν σε διαλύματα πρωτεΐνης χωρίς καμία περαιτέρω χημική ή άλλη 

τροποποίηση. Το αποτέλεσμα ήταν πρωτεΐνη να προσροφηθεί επιλεκτικά μόνο πάνω στις 

υδρόφιλες εγχαραγμένες και τροποποιημένες στο πλάσμα δομές SiO2 ή Si3N4, ενώ δεν 
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παρατηρήθηκε καθόλου προσρόφηση πρωτεΐνης πάνω στην επιφάνεια του Si που είχε καλυφθεί 

από το υδρόφοβο φθορανθρακικό υμένιο πλάσματος. 

 Διερευνήθηκαν οι συνθήκες του πλάσματος, όπως η ισχύς, η τάση υποστρώματος και η 

πίεση του θαλάμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη επιλεκτικότητα εναπόθεσης/εγχάραξης σε 

υποστρώματα SiO2/Si3N4 – Si. Δείχθηκε επιλεκτική προσρόφηση πρωτεΐνης καθώς και 

ομοιομορφία μέσα στην ίδια κηλίδα και επαναληπτικότητα μεταξύ των κηλίδων μέσω 

ακινητοποίησης IgG κουνελιού ή βιοτινυλιωμένης οραλβουμίνης βοός (b-BSA) και ανίχνευσης 

με επισημασμένο αντίσωμα anti-IgG κουνελιού ή επισημασμένη στρεπταβιδίνης, αντίστοιχα. 

 Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βιομοριακών 

μικροσυστοιχιών με ομοιόμορφες κηλίδες πολύ μικρού μεγέθους, μεγέθους που ουσιαστικά 

εξαρτάται από τη διακριτική ικανότητα της λιθογραφικής μεθόδου, μεγάλη πυκνότητα κηλίδων 

(μεγαλύτερη από την εμπορικά διαθέσιμη αυτή τη στιγμή), και αυξανόμενο λόγο σήματος προς 

θορύβου λόγω εξάλειψης της προσρόφησης σε μη επιθυμητές περιοχές. 

 

 

   5.2.3. Διερεύνηση συνθηκών για δημιουργία υδρόφοβης/υδρόφιλης σχηματοποίησης 

 

 Η διερεύνηση για τη δημιουργία υδρόφιλων δομών SiO2 ή Si3N4 πάνω σε υδρόφοβο Si 

έγινε με κατεργασία τέτοιων επιφανειών σε πλάσμα c-C4F8 μεταβάλλοντας τις παραμέτρους του 

πλάσματος, έτσι ώστε το SiO2 ή Si3N4 να εγχαράσσεται παραμένοντας υδρόφιλο, και ταυτόχρονα 

να εναποτίθεται υδρόφοβο υμένιο πάνω στο Si. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε ισχύ 

πλάσματος 800 – 1800 Watt, τάση υποστρώματος (-100) – (-250) Volts, πίεση θαλάμου 2 – 10 

mTorr, ροή αερίου 25 sccm και θερμοκρασία σταθερή στους 0 οC. Oι ρυθμοί εγχάραξης που 

επιτεύχθηκαν ήταν για το SiO2 40 – 270 nm/min και για το Si3N4 39 – 223 nm/min. Σε συνθήκες 

πλάσματος που οδηγούν σε χαμηλούς ρυθμούς εγχάραξης SiO2 (< 70 nm/min) ή Si3N4 (< 130 

nm/min), οι γωνίες επαφής υποδηλώνουν ότι η εναπόθεση του υδρόφοβου φθορανθρακικού 

υμενίου συμβαίνει σε όλες τις υπό εξέταση επιφάνειες. Αυτό πιθανά είναι αποτέλεσμα του 

γεγονότος ότι σε αυτές τις συνθήκες η εγχάραξη SiO2 ή Si3N4 προχωρεί μέσω ενός στρώματος 

φθορανθρακικού υμενίου με πάχος αρκετά μεγάλο ώστε να μεταβάλλει την ικανότητα διαβροχής 

των επιφανειών και να τις καταστήσει υδρόφοβες. Έτσι, όταν το πάχος του εναποτιθέμενου 

υδρόφοβου υμενίου είναι μεγαλύτερο από μια συγκεκριμένη τιμή, οι επιφανειακές ιδιότητες του 

τροποποιημένου SiO2 ή Si3N4 δε διαφέρουν από αυτές του τροποποιημένου Si. 

 Ωστόσο, όταν το SiO2 και το Si3N4 εγχαράσσονται, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, με 

ρυθμούς εγχάραξης μεγαλύτερους από 70 και 145 nm/min αντίστοιχα, η εγχάραξη της επιφάνειας 
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υπερισχύει της εναπόθεσης, οδηγώντας σε μια υδρόφιλη επιφάνεια, ενώ πάνω στο Si 

επιτυγχάνεται εναπόθεση φθορανθρακικού υμενίου (υπό τις ίδιες συνθήκες) οδηγώντας σε μια 

υδρόφοβη επιφάνεια. Ο Πίνακας 5.1 δείχνει τους ρυθμούς εγχάραξης των SiO2 και Si3N4 καθώς 

και τις διαφορές μεταξύ των γωνιών επαφής του Si και των SiO2 και Si3N4, για συνθήκες 

πλάσματος που οδηγούν σε υδρόφοβη/υδρόφιλη σχηματοποίηση. 

 

Πίνακας 5.1. Γωνίες επαφής σε επιφάνειες Si και SiO2/Si3N4, και ρυθμοί εγχάραξης SiO2/Si3N4 για 

δείγματα κατεργασμένα υπό διαφορετικές οι οποίες οδηγούν σε υδρόφοβη/υδρόφιλη 

σχηματοποίηση. 

δείγματα 1 2 3 4  δείγματα 5 6 

Ρυθμός Εγχάραξης 

SiO2 (nm/min) 
172 185 140 268 

 Ρυθμός Εγχάραξης 

Si3N4 (nm/min) 
145 223 

θSi (o) 90 90 90 92  θSi (o) 92 91 

θSiO2 (o) 65 57 52 48  θSi3N4 (o) 77 81 

θSi – θSiO2 (o) 25 33 38 44  θSi – θSi3N4 (o) 15 10 

 

 Στην περίπτωση του SiO2 παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται ο ρυθμός εγχάραξης, 

αυξάνονται η υδροφιλικότητα του SiO2 (μειώνεται η γωνία επαφής) και η διαφορά μεταξύ των 

γωνιών επαφής Si και SiO2 κατά τον ίδιο τρόπο (Σχήμα 5.3). Αυτή η τάση μετά βίας 

παρατηρείται στην περίπτωση του Si3N4, όπου η υδροφιλικότητα και οι διαφορές στις γωνίες 

επαφής αυξάνονται ελαφρώς όταν ο ρυθμός εγχάραξης γίνεται 145 nm/min. Μεγαλύτεροι ρυθμοί 

εγχάραξης δεν προκαλούν κάποια αξιοσημείωτη επίδραση στις γωνίες επαφής (Σχήμα 5.4). 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι ρυθμοί εγχάραξης του SiO2 και του Si3N4 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν οδηγός για την επιλογή των κατάλληλων συνθηκών 

πλάσματος για την επίτευξη επιλεκτικής εγχάραξης SiO2 ή Si3N4 έναντι (ταυτόχρονα) 

επιλεκτικής εναπόθεσης φθορανθρακικού υμενίου πάνω στο Si, οδηγώντας στη δημιουργία 

υδροφοβικής/υδροφιλικής σχηματοποίησης. 
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Σχήμα 5.3. Γωνία επαφής των κατεργασμένων στο πλάσμα Si και SiO2 συναρτήσει του ρυθμού 

εγχάραξης του SiO2. 
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Σχήμα 5.4. Γωνία επαφής των κατεργασμένων στο πλάσμα Si και Si3N4 συναρτήσει του ρυθμού 

εγχάραξης του Si3N4. 
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   5.2.4. Επιλεκτική προσρόφηση πρωτεΐνης & Δημιουργία πρωτεϊνικών μικροσυστοιχιών 

 

 Μετά την ανεύρεση συνθηκών πλάσματος για την επίτευξη υδρόφοβης/υδρόφιλης 

σχηματοποίησης, παρασκευάστηκαν δείγματα με δομές SiO2 ή Si3N4 πάνω σε υπόστρωμα Si και 

κατεργάστηκαν σε πλάσμα c-C4F8 σε συνθήκες που οδηγούν σε καλή επιλεκτικότητα μεταξύ των 

επιφανειών Si και SiO2 ή Si3N4, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Οι υδροφοβικά/υδροφιλικά 

σχηματοποιημένες επιφάνειες εμβαπτίστηκαν στη συνέχεια σε διαλύματα πρωτεΐνης, χωρίς 

καμία επιπλέον κατεργασία και η προσρόφηση πρωτεΐνης μελετήθηκε μέσω πρότυπης μεθόδου 

και μικροσκοπίας φθορισμού. 

  Συγκεκριμένα, τα δείγματα εμβαπτίστηκαν σε διαλύματα IgG κουνελιού τριών 

διαφορετικών συγκεντρώσεων (0.5, 1.0 και 2.0 μg/ml) σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 10 

mM (pH 7.0). Μετά από επώαση για 1 h σε θερμοκρασία δωματίου και κατεργασία με διάλυμα 

αποκλεισμού των ελεύθερων θέσεων του υποστρώματος αποτελούμενο από 10 mg/ml 

οραλβουμίνης βοός (BSA) (σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 10 mM, pH 7.0), τα δείγματα 

εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα που περιείχε αντίσωμα anti-IgG κουνελιού 5 μg/ml επισημασμένο με 

AlexaFluor 488 (σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.0, που περιείχε BSA 10 

mg/ml) για 1 h σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος οι επιφάνειες εκπλύθηκαν με ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών 10 mM (pH 7.0) που περιείχε 0.05 % v/v Tween 20 και απεσταγμένο νερό. 

 Σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν, η πρωτεΐνη προσροφάται επιλεκτικά μόνο πάνω 

στις υδρόφιλες επιφάνειες SiO2 ή Si3N4 και όχι πάνω στο υδροφοβικά τροποποιημένο Si. 

Διερευνήθηκε επίσης η σχετική ποσότητα της προσροφημένης πρωτεΐνης συναρτήσει της 

συγκέντρωσης του διαλύματος πρωτεΐνης. Όπως φαίνεται στα Σχήματα 5.5 και 5.6, η 

προσρόφηση πρωτεΐνης πάνω στις επιφάνειες SiO2 ή Si3N4 αυξάνεται με την αύξηση της 

συγκέντρωσης. Στην περίπτωση του SiO2 παρατηρείται επίσης αύξηση της προσρόφησης με 

αύξηση της υδροφιλικότητας (Σχήμα 5.6). Επιπλέον, όταν η επιφάνεια του SiO2 είναι πολύ 

υδροφιλική (δείγμα 4, θ = 48 ο), η προσρόφηση πρωτεΐνης παρουσιάζει κορεσμό σε υψηλές 

συγκεντρώσεις (1.0 και 2.0 μg/ml), ενώ για τα υπόλοιπα δείγματα (1, 2 και 3) η προσρόφηση 

πρωτεΐνης αυξάνεται γραμμικά με τη συγκέντρωση. Όσον αφορά τις επιφάνειες Si3N4, τέτοια 

τάση δεν παρατηρείται (Σχήμα 5.8) πιθανώς λόγω των μικρών τιμών υδροφιλικότητας (γενικώς 

και συγκρινόμενες με τις επιφάνειες SiO2) και των μικρών διαφορών των τιμών αυτών μεταξύ 

των δειγμάτων που εξετάστηκαν εδώ. 
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Σχήμα 5.5. Προσρόφηση πρωτεΐνης συναρτήσει της συγκέντρωσης του διαλύματος πρωτεΐνης σε 

δείγματα SiO2 κατεργασμένα υπό διαφορετικές συνθήκες πλάσματος. 
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Σχήμα 5.6. Προσρόφηση πρωτεΐνης συναρτήσει της γωνίας επαφής δειγμάτων SiO2 κατεργασμένα 

υπό διαφορετικές συνθήκες πλάσματος για διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλύματος πρωτεΐνης. 
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Σχήμα 5.7. Προσρόφηση πρωτεΐνης συναρτήσει της συγκέντρωσης του διαλύματος πρωτεΐνης σε 

δείγματα Si3Ν4 κατεργασμένα υπό διαφορετικές συνθήκες πλάσματος. 
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Σχήμα 5.8. Προσρόφηση πρωτεΐνης συναρτήσει της γωνίας επαφής δειγμάτων SiO2 κατεργασμένα 

υπό διαφορετικές συνθήκες πλάσματος για διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλύματος πρωτεΐνης. 
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 Τα παραπάνω πειράματα αποδεικνύουν ότι η μέθοδος υδρόφοβης/υδρόφιλης 

σχηματοποίησης που περιγράφεται είναι πολύ αποτελεσματική για εκλεκτική προσρόφηση 

πρωτεΐνης στις υδρόφιλες επιφάνειες SiO2 ή Si3N4 έναντι των υδρόφοβων επιφανειών Si, και 

μάλιστα η προσρόφηση είναι ανάλογη της συγκέντρωσης πρωτεΐνης, ιδίως αν επιλέγουμε 

συνθήκες πλάσματος που οδηγούν σε μικρή διαφορά στις γωνίες επαφής μεταξύ της υδρόφιλης 

και υδρόφοβης επιφάνειας. 

 Στο Σχήμα 5.9 φαίνονται ενδεικτικές εικόνες μικροσκοπίου φθορισμού από δείγματα 

φέροντα δομές SiO2 (κυκλικές κηλίδες) διάστασης 1 mm πάνω σε υπόστρωμα Si. Τα δείγματα 

κατεργάστηκαν σε πλάσμα c-C4F8 υπό συνθήκες οι οποίες οδηγούν σε γωνία επαφής ίση με θ = 

57 ο πάνω στο SiO2 και θ = 90 ο πάνω στο Si και στη συνέχεια εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα 

πρωτεΐνης IgG συγκέντρωσης 2.0 μg/ml.  

 

    

Σχήμα 5.9. Εικόνες φθορισμού κηλίδων IgG κουνελιού σε επιφάνεια SiO2 διάστασης 1 mm 

ακατέργαστων (α, γ) και κατεργασμένων σε πλάσμα Ο2 (β, δ) πριν (α, β) και μετά από (γ, δ) 

κατεργασία σε πλάσμα c-C4F8. Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης ήταν 2.0 μg/ml. 

 

 Σε κάποιες περιπτώσεις διεξήχθη μία επιπλέον κατεργασία σε πλάσμα Ο2 ώστε να 

διερευνηθεί η πιθανή επίδραση υπολειμμάτων φωτοευαίσθητης ρητίνης AZ που 

χρησιμοποιήθηκε στο βήμα της λιθογραφίας στην προσρόφηση της  πρωτεΐνης. Η ΑΖ είναι 

γνωστή για τον υψηλό αυτοφθορισμό της και απομακρύνεται από το πλάσμα Ο2. Στα Σχήματα 

5.9α και 5.9β, το σήμα που λαμβάνεται από σχηματοποιημένη επιφάνεια που δεν έχει 

κατεργαστεί σε πλάσμα Ο2 (Σχήμα 5.9α) συγκρίνεται με αυτό που λαμβάνεται από 

σχηματοποιημένη επιφάνεια με κατεργασία σε πλάσμα Ο2 (Σχήμα 5.9β). Στην πρώτη περίπτωση, 

ανιχνεύτηκε ένα πολύ χαμηλό σήμα στην περιοχή της δομής (κηλίδας) πιθανώς λόγω 

υπολειμμάτων της ΑΖ, ενώ δεν ανιχνεύτηκε καθόλου σήμα μετά τον «καθαρισμό»της επιφάνειας 

σε πλάσμα Ο2. Όσον αφορά την επιφάνεια του Si που περιβάλει την κηλίδα, δεν παρατηρήθηκε 

προσρόφηση πρωτεΐνης σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Όταν οι επιφάνειες SiO2 οι 

κατεργασμένες σε πλάσμα c-C4F8 (με ή χωρίς προηγούμενη κατεργασία σε πλάσμα Ο2) 

α β γ δ 
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δοκιμάστηκαν για προσρόφηση πρωτεΐνης, βρέθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε 

αποτελεσματική προσρόφηση δίνοντας όμοιες τιμές σήματος (Σχήματα 5.9γ και 5.9δ). Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η επιλεκτική προσρόφηση πρωτεΐνης πάνω στο SiO2 έναντι του 

Si οφείλεται μόνο στην κατεργασία στο πλάσμα c-C4F8. Όμοια ήταν τα αποτελέσματα σε 

σχηματοποιημένες επιφάνειες Si/ Si3N4. 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία για τροποποίηση της επιφάνειας χρησιμοποιήθηκε για την 

δημιουργία δισδιάστατης μικροσυστοιχίας από κηλίδες πρωτεΐνης διάστασης 1 mm σε απόσταση 

μεταξύ τους του 1 mm (Σχήμα 5.10α). Η μορφολογία των κηλίδων ήταν εξαιρετική αφού 

καθορίστηκε από την διαδικασία της φωτολιθογραφίας και της κατεργασίας στο πλάσμα. Οι 

μικρές ατέλειες που παρατηρήθηκαν στο κυκλικό σχήμα των κηλίδων οφειλόταν σε ατέλειες της 

λιθογραφικής μάσκας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε εξαιρετική ομοιομορφία μέσα στην ίδια κηλίδα 

με CV = 4.5 – 9.6 % καθώς και εξαιρετική επαναληψιμότητα μεταξύ των κηλίδων με μέσο όρο 

CV = 3.6 %. Παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά την επαναληψιμότητα μεταξύ των κηλίδων 

ελήφθησαν για διάσταση κηλίδος 20 μm (Σχήμα 5.10β). 

 

 
 

 

Σχήμα 5.10. Εικόνες φθορισμού μικροσυστοιχιών πρωτεΐνης σε σχηματοποιημένα υποστρώματα 

κατεργασμένα σε πλάσμα c-C4F8. (α) κηλίδες IgG (2.0 μg/ml) διάστασης 1 mm σε απόσταση 1 

mm, (β) κηλίδες b-BSA (2.0 μg/ml) διάστασης 20 μm σε απόσταση 500 μm και (γ) κηλίδες b-BSA 

(2.0 μg/ml) διάστασης 1 μm σε απόσταση 1 μm. 

 

 Η πυκνότητα των συστοιχιών πρωτεΐνης που μπορεί να δημιουργηθεί με την 

προτεινόμενη μέθοδο εξαρτάται από την ελάχιστη διάσταση που μπορεί να παρέχει η μέθοδος 

σχηματοποίησης, που μπορεί να είναι μερικές δεκάδες nm με την σημερινή τεχνολογία. Εδώ, 

παρουσιάζεται μια συστοιχία κηλίδων με διάσταση 1 μm σε απόσταση 1 μm μεταξύ τους (Σχήμα 

5.10γ). Τόσο μικρές κηλίδες δεν μπορούν να ανιχνευτούν χρησιμοποιώντας τα κοινά εμπορικά 

συστήματα σάρωσης τα οποία φτάνουν την διακριτική ικανότητα των 5 μm. Ωστόσο, έχουν 

α β γ 
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αναπτυχθεί εναλλακτικές τεχνικές (π.χ. AFM) με την βοήθεια των οποίων μπορούν αν 

ανιχνευθούν κηλίδες με διάσταση μερικών nm [236]. 

 

 Συμπερασματικά, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο εφαρμογές των 

φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος, όπου επιτεύχθηκε, από την μία μετακίνηση σταγόνας 

πάνω σε ανοικτή μικρορευστομηχανική διάταξη μέσω του φαινομένου της ηλεκτροδιαβροχής, 

και από την άλλη αναπτύχθηκε μια απλή και γρήγορη μέθοδος δημιουργίας βιομοριακών 

μικροσυστοιχιών μέσω επιλεκτικής βιομοριακής προσρόφησης σε υδροφιλικά/υδροφοβικά 

σχηματοποιημένες επιφάνειας που προκύπτουν από επιλεκτική εναπόθεση φθορανθράκων σε 

επιφάνεια Si με ταυτόχρονη εγχάραξη δομών SiO2 ή Si3N4. Δημιουργήθηκαν πρωτεϊνικές 

μικροσυστοιχίες  με ομοιόμορφες κηλίδες μεγέθους 1 μm, ενώ η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί 

να οδηγήσει σε μικροσυστοιχίες με κηλίδες μεγέθους μερικών δεκάδων nm (αναλόγως τη 

διακριτική ικανότητα της λιθογραφικής μεθόδου), και κατά συνέπεια μεγάλης πυκνότητας, 

καθώς και αυξανόμενο λόγο σήματος προς θορύβου λόγω εξάλειψης της προσρόφησης σε μη 

επιθυμητές περιοχές. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 Σε αυτήν την εργασία μελετήθηκαν τα φθορανθρακικά υμένια που εναποτίθενται σε 

πλάσμα c-C4F8 και διερευνήθηκε η πιθανή χρήση τους σε ψηφιακές μικρορευστομηχανικές 

διατάξεις ως υδρόφοβα υμένια που θα μπορούν να μεταβάλλουν την ικανότητα διαβροχής τους 

με εφαρμογή τάσης και να ενεργοποιούν έτσι σταγόνες διαλυμάτων βιομορίων, χωρίς να 

προσβάλλονται από βιομόρια. 

 Αρχικά βρέθηκαν οι συνθήκες πλάσματος για την εναπόθεση υμενίων των οποίων η 

γωνία επαφής υπολογίστηκε ίση με θ = 105 – 108 o και η γωνία υστέρησης ίση με θhyst ~ 30 o. 

Πειράματα ηλεκτροδιαβροχής έδειξαν μείωση της γωνίας επαφής με την εφαρμογή τάσης και μια 

σχετικά μεγάλη τάση κατωφλίου η οποία οφειλόταν στη γωνία υστέρησης που προκαλείται λόγω 

ανομοιογένειας της φθορανθρακικής επιφάνειας, κυρίως της τραχύτητας. Η μικρή διηλεκτρική 

σταθερά και αντοχή των φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος προκαλούσε διηλεκτρική 

κατάρρευση πριν την επαρκή μεταβολή της γωνίας επαφής, σε σχετικά μικρές τάσεις όταν τα 

πάχη των υμενίων ήταν μικρά, ενώ για μεγαλύτερα πάχη απαιτείτο εφαρμογή μεγάλων τάσεων 

(> 100 Volts) για σημαντική μεταβολή της γωνίας επαφής. Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε με 

συνδυασμό υμενίων πλάσματος με τα διηλεκτρικά υλικά SiO2 και Si3N4 τα οποία παρουσιάζουν 

καλύτερες διηλεκτρικές ιδιότητες. Έτσι, επιτεύχθηκε ηλεκτροδιαβροχή (με μεταβολή στη γωνία 

επαφής ίση με Δθ = 32 o) με εφαρμογή χαμηλής τάσης (25 Volts για σύνθετο υμένιο 

φθοράνθρακα πλάσματος πάχους 21 nm πάνω σε Si3N4 πάχους 74 nm). 

 Το δεύτερο πρόβλημα που παρουσίαζαν τα παραπάνω υμένια, ήταν η μη 

αντιστρεψιμότητα του φαινομένου της ηλεκτροδιαβροχής, λόγω της μεγάλης υστέρησης 

(συγκρίσιμης με τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής). Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε με 

βελτιστοποίηση των συνθηκών εναπόθεσης (αύξηση θερμοκρασίας υποστρώματος και πίεσης 

θαλάμου, μικρή μείωση ισχύος, και χαμηλή ροή αερίου) οδηγώντας σε υμένια με γωνία επαφής θ 

= 108 – 114 ο και γωνία υστέρησης θhyst = 15 ο. Με μείωση της υστέρησης μειώθηκε και η 

απαιτούμενη τάση για τη μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής (Δθmax = 33 ο) λόγω μείωσης της 

τάσης κατωφλίου. Η αντιστρεψιμότητα που παρουσίαζαν τα βελτιστοποιημένα υμένια ήταν ίση 

με θrevers = 24 ο. Παρόμοια μελέτη στο εμπορικό Teflon έδειξε αρχική γωνία επαφής είναι θ = 112 

ο, μέγιστη μεταβολή στη γωνία επαφής ίση με Δθmax = 38 ο ± 1 ο, και αντιστρεψιμότητα ίση με 

θrevers = 34 ο ± 1 ο. Οι διαφορές μεταξύ των φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος και του 

εμπορικού Teflon δεν ήταν σημαντικές. 
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 Ακολούθησε χαρακτηρισμός των βέλτιστων φθορανθρακικών υμενίων πλάσματος που 

περιελάμβανε από τη μια τη μορφή των καμπυλών αντιστρεπτής ηλεκτροδιαβροχής, την 

επίδραση της πολικότητας της εφαρμοζόμενης τάσης και την επαναληψιμότητα της 

ηλεκτροδιαβροχής και από την άλλη τη σταθερότητα της γωνίας επαφής και της γωνίας 

υστέρησης, την αλληλεπίδραση της φθορανθρακικής επιφάνειας με πρωτεΐνες, την επιφανειακή 

τραχύτητα και την ομοιομορφία των υμενίων και τέλος τη χημική τους σύσταση και τις οπτικές 

τους ιδιότητες. 

Παρατηρήθηκε ότι, με την εφαρμογή αυξανόμενης και στη συνέχεια μειούμενης τάσης 

σε πειράματα ηλεκτροδιαβροχής, εμφανίζεται διαφορά στις γωνίες επαφής για την ίδια τάση 

κατά την αύξηση και κατά τη μείωση αυτής, η οποία μάλιστα αλλάζει πρόσημο ώστε η γωνία να 

είναι μεγαλύτερη για μικρές τάσεις όταν η σταγόνα απλώνεται (κατά το στάδιο αύξησης της 

τάσης) από τη γωνία κατά την επαναφορά της σταγόνας (κατά το στάδιο μείωσης της τάσης), 

ενώ συμβαίνει το αντίστροφο για μεγάλες τάσεις. Η διαφορά αυτή στις γωνίες ονομάζεται 

υστέρηση στην ηλεκτροδιαβροχή και προκαλείται από παγιδευμένα φορτία στο διηλεκτρικό 

υλικό κατά την εφαρμογή τάσης. Η υστέρηση στην ηλεκτροδιαβροχή έχει παρατηρηθεί και σε 

άλλες μελέτες στη βιβλιογραφία, όπου, ωστόσο, η γωνία καθώς αυξάνεται η τάση είναι πάντα 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κατά τη μείωση της τάσης, για την ίδια τιμή τάσης. Πιθανόν η 

αντιστροφή του φαινομένου για μεγαλύτερες τάσεις στην περίπτωση των φθορανθρακικών 

υμενίων πλάσματος να οφείλεται στην εγγενή φόρτιση του υλικού λόγω ακριβώς του τρόπου 

δημιουργίας του. 

 Αλλάζοντας την πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης, παρατηρήθηκε ότι, αρνητική 

τάση στο υπόστρωμα προκαλεί μεγαλύτερη μεταβολή στη γωνία επαφής για συγκεκριμένη τάση. 

Τα υμένια που εναποτίθενται στο πλάσμα παρουσιάζουν σταθερότητα όσον αφορά την 

ηλεκτροδιαβροχή, όπου το φαινόμενο είναι επαναλήψιμο τουλάχιστον για 20 κύκλους. Η 

σταθερότητα αυτή δείχνει ότι υμένια πλάσματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές για 

τη μετακίνηση σταγόνων μέσω της ηλεκτροδιαβροχής χωρίς να καταστρέφονται οι επιφανειακές 

τους ιδιότητες. Επιπλέον, η γωνία επαφής και η υστέρηση δεν μεταβάλλονται σημαντικά όταν τα 

υμένια μένουν για αρκετές μέρες σε συνθήκες περιβάλλοντος ή ακόμα και εμβαπτισμένα σε 

νερό. 

 Χρησιμοποιώντας μια πρότυπη ποιοτική μέθοδο που περιλαμβάνει ανίχνευση 

βιοτινυλιωμένης οραλβουμίνης βοός (b-BSA) προσροφημένης πάνω στην επιφάνεια μέσω 

αντίδρασης με στρεπταβιδίνη επισημασμένη με κάποια φθορίζουσα ουσία, διερευνήθηκε η 

αλληλεπίδραση φθορανθρακικού υμενίου με πρωτεΐνες και συγκρίθηκε με το εμπορικό Teflon. 
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Και τα δύο υλικά χαρακτηρίζονται γενικώς από χαμηλή πρωτεϊνική προσρόφηση σε υψηλές τιμές 

pΗ. 

 Όσον αφορά την επιφανειακή τραχύτητα, όσο αυξάνεται το πάχος του φθοράνθρακα που 

εναποτίθεται αυξάνεται παράλληλα τόσο η τραχύτητα όσο και η υστέρηση. Φαίνεται ότι η 

υστέρηση σχετίζεται άμεσα με την τραχύτητα και για να έχουμε καλή αντιστρεψιμότητα στην 

ηλεκτροδιαβροχή, άρα και μικρή υστέρηση στη γωνία επαφής, θα πρέπει η επιφάνεια του 

φθορανθρακικού υδρόφοβου υμενίου να παρουσιάζει πολύ μικρή τραχύτητα (rms ≤ 1 nm). 

 Πειράματα ηλεκτροδιαβροχής με πρωτεϊνικά διαλύματα και συσχέτιση των 

αποτελεσμάτων με τη χημική σύσταση των φθορανθρακικών υμενίων έδειξε ότι για να 

χρησιμοποιηθούν αυτά για επιτυχή μεταφορά βιολογικών διαλυμάτων μέσω της 

ηλεκτροδιαβροχής με μηδαμινή πρωτεϊνική προσρόφηση, πρέπει να περιέχουν υψηλές 

συγκεντρώσεις μη-πολικών CF2 και CF3 συστατικών (συμβατές με λόγους F/C κοντά στο 1.5), 

χαμηλές συγκεντρώσεις CHF και CH2-CF2, και επίσης μηδαμινούς ελεύθερους δεσμούς στην 

επιφάνειά τους, ένδειξη κορεσμένων επιφανειών. Επιπλέον, κατασκευάστηκε ανοιχτή ψηφιακή 

μικρορευστομηχανική διάταξη και επιτεύχθηκε μετακίνηση σταγόνων χρησιμοποιώντας την 

ηλεκτροδιαβροχή. 

 Τέλος, εκμεταλλευόμενοι τη χαρακτηριστική ιδιότητα των φθορανθρακικών υμενίων 

πλάσματος να εναποτίθενται επιλεκτικά σε κάποια υποστρώματα έναντι άλλων, υπό κατάλληλες 

συνθήκες, αναπτύξαμε μια απλή και γρήγορη μέθοδο για την κατασκευή βιολογικών 

μικροσυστοιχιών μέσω επιλεκτικής βιομοριακής προσρόφησης σε υδρόφιλες δομές SiO2 ή Si3N4 

πάνω σε υδροφοβικά τροποποιημένο υπόστρωμα Si. Η υδρόφιλη/υδρόφοβη σχηματοποίηση 

δημιουργήθηκε μετά από λιθογραφία και ακόλουθη κατεργασία σε πλάσμα c-C4F8, όπου 

υδρόφοβο φθορανθρακικό υμένιο εναποτίθεται επιλεκτικά πάνω στο Si, ενώ ταυτόχρονο δομές 

SiO2 ή Si3N4 εγχαράσσονται διατηρώντας την υδροφιλικότητά τους. Κατεργασμένα στο πλάσμα 

υποστρώματα εμβαπτίστηκαν σε πρωτεϊνικά διαλύματα χωρίς καμία περαιτέρω χημική ή άλλη 

τροποποίηση και πρωτεΐνη προσροφήθηκε επιλεκτικά μόνο πάνω στις υδρόφιλες εγχαραγμένες 

δομές SiO2 ή Si3N4, ενώ δεν παρατηρήθηκε καθόλου πρωτεϊνική προσρόφηση πάνω στην 

επιφάνεια του Si που είχε καλυφθεί από το υδρόφοβο φθορανθρακικό υμένιο πλάσματος. 

Παρατηρήθηκε αύξηση της πρωτεϊνικής προσρόφησης πάνω στις επιφάνειες SiO2 ή Si3N4 με 

αύξηση της συγκέντρωσης του πρωτεϊνικού διαλύματος. Στην περίπτωση του SiO2 

παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της προσρόφησης με αύξηση της υδροφιλικότητας. Επιπλέον, σε 

επιφάνεια SiO2 με πολύ μεγάλη υδροφιλικότητα η πρωτεϊνική προσρόφηση παρουσίασε κορεσμό 

σε υψηλές συγκεντρώσεις ενώ για μικρότερη υδροφιλικότητα η πρωτεϊνική προσρόφηση 

αυξανόταν γραμμικά με τη συγκέντρωση. Εικόνες φθορισμού έδειξαν πολύ καλή μορφολογία και 
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ομοιομορφία στην προσρόφηση μεταξύ των πρωτεϊνικών κηλίδων καθώς και μέσα στην ίδια 

κηλίδα. Το μικρότερο μέγεθος κηλίδος που έχει επιτευχθεί στο εργαστήριό μας μέχρι τώρα είναι 

μόλις 750 nm. Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βιομοριακών 

μικροσυστοιχιών με κηλίδες πολύ μικρού μεγέθους, εξαρτώμενου ουσιαστικά από τη διακριτική 

ικανότητα της λιθογραφικής μεθόδου, μεγάλη πυκνότητα κηλίδων (μεγαλύτερη από την 

εμπορικά διαθέσιμη αυτή τη στιγμή), και αυξανόμενο λόγο σήματος προς θορύβου λόγω 

εξάλειψης της προσρόφησης σε μη επιθυμητές περιοχές. 
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ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΟΧΗ 

ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

 

Πηνελόπη Μπαγιάτη 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν υδρόφοβα φθορανθρακικά πολυμερικά υμένια που 

εναποτίθενται με τεχνολογία ηλεκτρικής εκκένωσης πλάσματος φθορανθρακικών αερίων, με 

ιδιότητες κατάλληλες για χρήση τους στην δημιουργία μικρορευστομηχανικών διατάξεων όπου 

διακριτές σταγόνες βιολογικών (προς ανάλυση) διαλυμάτων μετακινούνται σε ανοικτές 

επιφάνειες ή μέσα σε μικροκανάλια μέσω του φαινομένου της ηλεκτροδιαβροχής (μεταβολή της 

γωνίας επαφής με την εφαρμογή τάση). 

 Το φθορανθρακικό αέριο που χρησιμοποιήθηκε για την εναπόθεση των φθορανθρακικών 

υμενίων ήταν το c-C4F8 (οκταφθοροκυκλοβουτάνιο), ενώ διερευνήθηκαν οι συνθήκες του 

πλάσματος που παρέχουν υμένια με τις βέλτιστες φυσικές και χημικές επιφανειακές ιδιότητες, 

μεταβάλλοντας κατάλληλα τις παραμέτρους του πλάσματος, όπως η ισχύς πλάσματος, η τάση και 

η θερμοκρασία υποστρώματος, η πίεση του θαλάμου και η ροή του εισερχόμενου στον θάλαμο 

φθορανθρακικού αερίου. Τα υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Si, SiO2 και Si3N4, ενώ 

οι ρυθμοί εναπόθεσης (ή εγχάραξης) και τα πάχη των εναποτιθέμενων υμενίων μελετήθηκαν 

χρησιμοποιώντας φασματοσκοπική ελλειψομετρία in situ, η οποία παρείχε και τις οπτικές 

ιδιότητες των μελετούμενων φθορανθρακικών υλικών. Η ικανότητα διαβροχής 

(υδροφοβικότητα/υδροφιλικότητα) των κατεργασμένων στο πλάσμα υποστρωμάτων μελετήθηκε 

χρησιμοποιώντας ένα σύστημα μέτρησης γωνιών επαφής. Η τραχύτητα των επιφανειών 

υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM), ενώ η μελέτη της 

χημικής σύστασης των εναποτιθέμενων στο πλάσμα φθορανθρακικών υλικών έγινε μέσω 

Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) και Φασματοσκοπίας Υπερύθρου με 

Μετασχηματισμό Fourier (FTIR). 

 Οι φυσικές (ικανότητα διαβροχής, τραχύτητα, υστέρηση στη γωνία επαφής) και χημικές 

(σύσταση) ιδιότητες των εναποτιθέμενων στο πλάσμα φθορανθρακικών υμενίων συσχετίστηκαν 

με την συμπεριφορά αυτών, σε συνδυασμό τους με διηλεκτρικό υλικό (SiO2 ή Si3N4) για 
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βελτίωση των διηλεκτρικών ιδιοτήτων, σε πειράματα ηλεκτροδιαβροχής, με Η2Ο αρχικά και 

στην συνέχεια με πρωτεϊνικά διαλύματα. Μελετήθηκε η μεταβολή της γωνίας επαφής με 

εφαρμογή τάσης, η αντιστρεψιμότητα της γωνίας επαφής μετά την απομάκρυνση της τάσης, 

καθώς και η ύπαρξη προσροφημένης πρωτεΐνης πάνω στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας 

μικροσκοπία φθορισμού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν παρόμοια πειράματα και έγινε σύγκριση 

με ένα εμπορικό υδρόφοβο υλικό που χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές ηλεκτροδιαβροχής, 

το Teflon® AF (amorphous fluoropolymer), το οποίο επιστρώθηκε πάνω στο διηλεκτρικό με 

περιστροφή. 

 Με βάση την μελέτη αυτή επιλέχθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες που δίνουν υδρόφοβα 

φθορανθρακικά υμένια τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη υδροφοβικότητα, μικρή υστέρηση στη 

γωνία επαφής, σημαντική μεταβολή στη γωνία με την εφαρμογή χαμηλής τάσης, υψηλή 

αντιστρεψιμότητα της γωνίας μετά την απομάκρυνση της τάσης, και μηδαμινή πρωτεϊνική 

προσρόφηση, ενώ κατασκευάστηκε ανοιχτή μικρορευστομηχανική διάταξη όπου 

χρησιμοποιώντας τα υδρόφοβα φθορανθρακικά υμένια μετακινήθηκαν διακριτές σταγόνες μέσω 

της ηλεκτροδιαβροχής.  

 Η χρήση φθορανθρακικών υμενίων εναποτιθέμενων στο πλάσμα για ενεργοποίηση 

σταγόνων πρωτεϊνικών διαλυμάτων με ηλεκτροδιαβροχή γίνεται για πρώτη φορά στην 

βιβλιογραφία. Σύγκριση των υμενίων αυτών με το εμπορικό υλικό έδωσε συγκρίσιμα 

αποτελέσματα. Το συμπέρασμα αυτό, μαζί με το γεγονός ότι τα εναποτιθέμενα στο πλάσμα 

υμένια παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι των συνήθως χρησιμοποιούμενων 

εμπορικών υλικών που επιστρώνονται με περιστροφή κατάλληλων διαλυμάτων τους, όπως 

ομοιογένεια στο πάχος, καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και την δυνατότητα να εναποτεθούν 

επιλεκτικά, καθιστά τα υμένια αυτά κατάλληλα υδρόφοβα υλικά για την κατασκευή 

μικρορευστομηχανικών διατάξεων και την ενεργοποίηση σταγόνων βιολογικών διαλυμάτων με 

ηλεκτροδιαβροχή. 

 Τέλος, εκμεταλλευόμενοι την χαρακτηριστική ιδιότητα των φθορανθρακικών υμενίων 

πλάσματος να εναποτίθενται επιλεκτικά σε κάποια υποστρώματα έναντι άλλων, υπό κατάλληλες 

συνθήκες, αναπτύξαμε μια απλή και γρήγορη μέθοδο για την κατασκευή βιομοριακών 

μικροσυστοιχιών μέσω εκλεκτικής βιομοριακής προσρόφησης σε υδρόφιλες δομές SiO2 ή Si3N4 

πάνω σε υδροφοβικά τροποποιημένο υπόστρωμα Si. Η υδρόφιλη/υδρόφοβη σχηματοποίηση 

δημιουργήθηκε μετά από λιθογραφία και ακόλουθη κατεργασία σε πλάσμα c-C4F8, όπου 

υδρόφοβο φθορανθρακικό υμένιο εναποτίθεται επιλεκτικά πάνω στο Si, ενώ ταυτόχρονο δομές 

SiO2 ή Si3N4 εγχαράσσονται διατηρώντας την υδροφιλικότητά τους. Το μικρότερο μέγεθος 

κηλίδος που έχει επιτευχθεί στο εργαστήριό μας μέχρι τώρα είναι μόλις 750 nm. Η μέθοδος αυτή 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βιομοριακών μικροσυστοιχιών με κηλίδες πολύ 

μικρού μεγέθους, μεγέθους που ουσιαστικά εξαρτάται από την διακριτική ικανότητα της 

λιθογραφικής μεθόδου, μεγάλη πυκνότητα κηλίδων (μεγαλύτερη από την εμπορικά διαθέσιμη 

αυτή τη στιγμή), και αυξανόμενο λόγο σήματος προς θορύβου λόγω εξάλειψης της προσρόφησης 

σε μη επιθυμητές περιοχές. 
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TREATMENT AND MODIFICATION OF POLYMERIC MATERIALS FOR THE 

FABRICATION AND ELECTROWETTING ACTUATION OF MICROFLUIDIC 

DEVICES 

 

 

Pinelopi Bayiati 

 

 

ABSTRACT 

 

 In the present study, we investigated hydrophobic fluorocarbon plasma-deposited 

polymeric films with suitable properties for the realization of microfluidic devices where discrete 

biological (to be analyzed) fluidic droplets are transported on open surfaces or inside 

microchannels through electrowetting (contact angle modulation with voltage application). 

 The fluorocarbon gas used for the deposition of the fluorocarbon films was c-C4F8 

(octafluorocyclobutane), while the plasma conditions that provide films with optimized  physical 

and chemical surface properties, by varying the plasma parameters, such as plasma power, 

substrate bias voltage and temperature, chamber pressure and fluorocarbon gas flow rate, were 

investigated. The substrates used were Si, SiO2 and Si3N4, while deposition (or etching) rates and 

deposited films thickness were investigated using in situ spectroscopic ellipsometry, which also 

provided the optical properties of the studied fluorocarbon films. The wettability 

(hydrophobicity/hydrophilicity) of plasma-treated substrates was studied using a contact angle 

measurement system.  The surface roughness was measured by atomic force microscopy (AFM), 

while chemical composition of the plasma-deposited films was provided by X-ray Photoelectron 

Spectroscopy (XPS) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). 

 The physical (wettability, roughness, contact angle hysteresis) and chemical 

(composition) properties of plasma-deposited fluorocarbon films, in combination with a dielectric 

material (SiO2 or Si3N4) for improvement of dielectric properties, were correlated to their 

electrowetting behavior, initially with H2O and finally with protein solutions. Contact angle 

modulation with voltage application, contact angle reversibility after voltage removal, as well as 

possible protein adsorption on fluorocarbon surfaces, using fluorescent microscopy, were 

investigated. Furthermore, similar experiments were conducted for comparison using a 

commercial hydrophobic material commonly used in electrowetting applications, Teflon® AF 

(amorphous fluoropolymer), which was spin-coated on the dielectric material. 
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 Based on this study, we chose the appropriate conditions that provide hydrophobic 

fluorocarbon films that exhibit high hydrophobicity, small contact angle hysteresis, significant 

contact angle modulation with low voltage application, high contact angle reversibility after 

voltage removal, and negligible protein adsorption, while we fabricated an open microfluidic 

device baring hydrophobic fluorocarbon films, on which discrete droplets were transported 

through electrowetting. 

 The use of FC plasma-deposited films for the actuation of protein solution droplets via 

electrowetting was realized for the first time in the literature. Comparison of these films with the 

commercial material gave comparable results. This outcome, along with the fact that plasma-

deposited films present certain advantages compared to spin-coated commercial films, including 

thickness homogeneity, good adhesion and the ability to be deposited selectively, render these 

films appropriate hydrophobic materials for fabrication of microfluidic devices and actuation of 

biological solutions droplets using electrowetting. 

 Finally, we developed a simple and fast method for the fabrication of biomolecular 

microarrays through selective molecular adsorption on hydrophilic SiO2 or Si3N4 patterns on 

hydrophobically modified Si substrate, by taking advantage the ability of fluorocarbon films to be 

selectively deposited on certain substrates versus others. The hydrophobic/hydrophilic patterning 

resulted from standard photolithography process and subsequent treatment in c-C4F8 plasma, 

where a hydrophobic fluorocarbon film was selectively deposited on Si, while at the same time 

the SiO2 or Si3N4 patterns were etched maintaining their hydrophilicity. The smallest protein spot 

size we have created so far is 750 nm. This method can be used for the fabrication of 

biomolecular microarrays with very small spot size, size that basically depends on the resolution 

of the lithographic process, increased spot density (higher than that commercially available), and 

increased signal to noise ratio due to elimination of adsorption on non-designated area. 
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