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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η ηλεκτροχημική ανάπτυξη 

και η διεξοδική μελέτη πολύ λεπτών (στο εύρος από 20 έως 750 nm) υμενίων συμπαγούς και 
πορώδους αλουμίνας σε υπόστρωμα πυριτίου. Η ανάπτυξη τέτοιων υμενίων σε υπόστρωμα 
πυριτίου, αντί για την επιφάνεια φύλλων αλουμινίου που συναντάται στη βιβλιογραφία, ανοίγει 
νέους ορίζοντες για καινοτόμες εφαρμογές στη νανοηλεκτρονική, τα νανοφωτονικά και τους 
αισθητήρες. Ο δομικός τους χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία 
σάρωσης και διερχόμενης δέσμης (SEM, TEM), συμπεριλαμβανομένης και μιας διεξοδικής 
μελέτης της διεπιφάνειας της αλουμίνας με το πυρίτιο. Επίσης, εισήχθη μια καινοτόμα εφαρμογή 
κατά την οποία τα υμένια της πορώδους ανοδικής αλουμίνας (ΠΑΑ) χρησιμοποιήθηκαν ως μάσκα 
για την ανάπτυξη νησίδων SiO2 πάνω στο πυρίτιο, ομοιόμορφα, εξαγωνικά διατεταγμένων στο 
επίπεδο (2-D). Η νανοσχηματοποίηση του πυριτίου δια μέσου των υμενίων ΠΑΑ διερευνήθηκε 
διεξοδικά. Το νανοσχηματοποιημένο πυρίτιο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια σαν υπόστρωμα για 
την αυτο-οργάνωση διακριτών νανοκρυσταλλιτών Si στο επίπεδο (2-D), με ελάχιστη διασπορά 
στα μεγέθη, σε πολύ υψηλή πυκνότητα Για την ανάπτυξη των συμπαγών υμενίων ανοδικής 
αλουμίνας, χρησιμοποιήθηκε κιτρικό οξύ ως ηλεκτρολύτης, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία. 
Ανοδιώθηκαν υμένια Al πάχους από 10 έως 50 nm πάνω σε πυρίτιο. Η σχηματιζόμενη συμπαγής 
αλουμίνα είχε πάχος ανάλογο της τάσης ανοδίωσης (~ 1-1.2 nm/V). Για την παρασκευή πορώδους 
αλουμίνας, ανοδιώθηκαν υμένια Al πάχους από 10 έως 500 nm, είτε σε θειικό είτε σε οξαλικό οξύ. 
Προσαρμόζοντας προσεκτικά τις συνθήκες ανοδίωσης ανάλογα με το πάχος, παρασκευάστηκε 
ΠΑΑ με πάχη από 20 έως 750 nm, με διαμέτρους πόρων από 5 έως 40 nm και πυκνότητες από 
1010 έως 6.2x1011/cm2. Εξ όσων γνωρίζουμε, είναι πρώτη φορά που αναφέρεται ΠΑΑ λεπτότερη 
από 400 nm. Διερευνήθηκαν διεξοδικά οι διαφοροποιήσεις που εισάγουν στη διαδικασία της 
ανοδίωσης η μείωση του πάχους του προς ανοδίωση Al κατά μία τάξη μεγέθους σε σχέση με τη 
βιβλιογραφία, καθώς και η ύπαρξη του υποστρώματος πυριτίου. Το υπόστρωμα Si εισήγαγε δύο 
βασικές διαφοροποιήσεις: το επίστρωμα φραγμού δεν παρουσιάζει τη συνήθη «δαντελωτή» 
μορφή που παρατηρείται πάνω στο Al, αλλά παρουσιάζει ανεστραμμένη καμπυλότητα και μία 
κοιλότητα κάτω από κάθε πόρο, σε όλα τα πάχη. Κατά δεύτερο λόγο, το ρεύμα ανοδίωσης ως 
προς το χρόνο διαφοροποιείται στη φάση ισορροπίας, αφού στην περίπτωση του υποστρώματος 
πυριτίου η διάρκεια της δεν ελέγχεται εξωτερικά, αλλά εξαρτάται από το πάχος του προς 
ανοδίωση αλουμινίου. Καθώς το πάχος μειώνεται, η διάρκειά της μειώνεται στα λίγα 
δευτερόλεπτα, διότι η ανοδίωση ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Η 
μείωση του πάχους του αλουμινίου οδηγεί σε διαφοροποίηση των συνθηκών ανοδίωσης και 
σχηματισμό πόρων με μικρότερες διαμέτρους και αποστάσεις σε σύγκριση με τα παχύτερα υμένια 
και σημαντικά αυξημένη πυκνότητα πόρων. Επιπλέον μελετήθηκε η επίδραση της θερμικής 
ανόπτησης του αλουμινίου πριν την ανοδίωση καθώς και η αντικατάσταση του αμιγούς 
αλουμινίου από κράμα αλουμινίου με 1% πυρίτιο. Διερευνήθηκε διεξοδικά η χρήση των υμενίων 
ΠΑΑ σαν μάσκα για τη νανοσχηματοποίηση του υποστρώματος. Σχηματοποιήθηκαν επιφάνειες 
πυριτίου και διοξειδίου του πυριτίου. Η προτεινόμενη τεχνική νανοσχηματοποίησης αποτελεί μία 
ιδιαίτερα οικονομική, απλή και γρήγορη τεχνική για το σχηματισμό δομών στο πυρίτιο 
μικρότερων και πυκνότερων από αυτών που επιτυγχάνονται με λιθογραφικές τεχνικές.  Τα 
σχηματοποιημένα υμένια SiO2, χαρακτηρίστηκαν δομικά και ηλεκτρικά και βρέθηκαν εξίσου 
υψηλής ποιότητας με τα επίπεδα θερμικά οξείδια. Επίσης, μελετήθηκε διεξοδικά η αυτο-
οργάνωση νανοκρυσταλλιτών πυριτίου με χημική εναπόθεση από ατμούς σε χαμηλή πίεση, πάνω 
στις νανοσχηματοποιημένες επιφάνειες. Οι κρυσταλλίτες αναπτύχθηκαν ανά περίπτωση 
επιλεκτικά ή ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια. Οι διαστάσεις τους κυμάνθηκαν από 6 έως 
30 nm ανά περίπτωση, και η πυκνότητά τους ξεπερνούσε το 5x1011/cm2. 
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ABSTRACT 
 
 In this thesis, the self-assembled electrochemical growth of very thin (in the range of 20 to 
750 nm) compact and porous alumina films on a silicon substrate was investigated in detail. The 
growth of such films on a silicon substrate, instead of an Al foil, conventionally used in the 
literature, opens important new possibilities for their use in several applications in nanoelectronics, 
nanophotonics and sensors. Their structural characterization was investigated by scanning and 
transmission electron microscopy (SEM, TEM), including a detailed study of the alumina interface 
with silicon. Electrical measurements were used to characterize the alumina interface with silicon. 
An application of the porous anodic alumina (PAA) films as masking material for growing highly 
ordered hexagonally arranged two-dimensional (2-D) arrays of SiO2 nanodots on the silicon 
substrate was also developed. Silicon nanopatterning using PAA films was investigated and 
applied in the growth of 2-D arrays of self-assembled monodispersed silicon nanocrystals on Si, at 
very high densities. For the fabrication of compact anodic alumina films, an electrolytic solution of 
citric acid was used for the first time in the literature. Al films with thickness in the range of 10 to 
50 nm were anodized. The obtained compact alumina films had a final thickness proportional to 
the anodization voltage (~ 1-1.2 nm/V). In the case of PAA films, Al films with thickness ranging 
from 10 to 500 nm were used, that were anodized either in sulphuric or in oxalic acids. By 
carefully tuning the anodization conditions and the Al film thickness, PAA films with thickness in 
the range of 20 to 750 nm, pore diameter in the range of 5 to 40 nm and pore density from 1010 to 
6.2x1011/cm2 were achieved. To our knowledge, this is the first time that PAA films thinner than 
400 nm are mentioned. The differences in PAA films grown on Si compared with those grown on 
Al was also investigated in detail. Two main differences were found: first, the barrier-layer does 
not have the usual scalloped appearance that is observed in the case of the Al substrate, but an 
inversed curvature and a cavity below each pore is observed on silicon for all film thicknesses. 
Secondly, the current density versus anodization time curve shows a different behaviour in the 
equilibrium phase, since in the case of the silicon substrate its duration is not externally controlled, 
but it depends on the thickness of the Al film used. As this thickness decreases, the duration of this 
phase decreases down to few seconds. This occurs because in this case the anodization procedure 
is completed very quickly, in less than a minute. With the reduction of the Al film thickness, the 
optimum anodization conditions for alumina growth were different due to voltage breakdown 
effects. As a result, lower pore diameters and inter-pore distances were achieved, resulting in much 
higher pore densities, compared to the thicker films. The effect of aluminum pre-annealing before 
anodization and the use of an Al(1% Si) alloy in the place of pure aluminum, were also 
investigated. The use of PAA films as masking layers in nanopatterning the silicon substrate was 
investigated in detail. Both oxidized and non-oxidized Si surfaces were patterned. The proposed 
new nanopatterning technique offers a low-cost, simple and fast technique for fabricating sub-
lithographic structures on Si. The nanopatterned SiO2 films were found to have high electronic 
interface quality, equivalent to that of flat thermal oxides. The self-assembly of silicon 
nanocrystals on the nanopatterned surfaces by low pressure chemical vapour deposition was 
investigated in detail. Depending on the exact patterning of the substrate, the nanocrystals were 
grown either homogeneously on the whole surface, or selectively on specific areas, while their size 
was in the range of 6 to 30 nm. Their density was above 5x1011/cm2 in all cases.      
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1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της ραγδαίας εξέλιξης της νανοτεχνολογίας, βασικό ζητούμενο 

αποτελεί ο σχηματισμός νανοδομών –νημάτων, τελειών, νησίδων ή καναλιών- με 

διαστάσεις λίγων έως και μερικών δεκάδων νανομέτρων, ομοιόμορφα κατανεμημένων σε 

κατάλληλο υπόστρωμα, με ελεγχόμενες διαστάσεις, σχήμα και πυκνότητα, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές εφαρμόσιμες σε μεγάλο εύρος υλικών, που να προσφέρουν 

δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλων επιφανειών. Ζητούμενο επίσης αποτελεί πάντα, όπως 

σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας γενικότερα, το χαμηλό κόστος, ο απλούστερος και 

οικονομικότερος δυνατός εξοπλισμός, η γρήγορη παρασκευή δειγμάτων με όσο το 

δυνατόν μικρότερο αριθμό βημάτων, η επαναληψιμότητα, ο μεγάλος ρυθμός παραγωγής 

(throughput) και η συμβατότητα με ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες.  

 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται κυρίως σήμερα για τον σχηματισμό νανοδομών 

είναι οι λιθογραφικές τεχνικές και οι τεχνικές αυτο-οργάνωσης. Οι λιθογραφικές τεχνικές 

υπερέχουν σε αξιοπιστία και σε ζητήματα ακριβούς ελέγχου του σχήματος και του 

μεγέθους των παρασκευαζόμενων δομών, ωστόσο υστερούν λόγω υψηλού κόστους, 

εξεζητημένου και ακριβού εξοπλισμού, χαμηλού ρυθμού παραγωγής δειγμάτων, 

περιορισμένης επιφάνειας επεξεργασίας και, το σημαντικότερο, έχουν σημαντικούς 

περιορισμούς όσον αφορά τις μικρότερες διαστάσεις και τις υψηλότερες πυκνότητες 

νανοδομών που μπορούν να επιτευχθούν. Ο σχηματισμός δομών μικρότερων από 50 nm 

και σε αποστάσεις μικρότερες από μερικές δεκάδες νανόμετρα, αποτελεί ακόμα πολύ 

μεγάλη πρόκληση. Στον αντίποδα βρίσκονται οι τεχνικές αυτο-οργάνωσης, οι οποίες 

γενικά πλεονεκτούν σε ζητήματα διαστάσεων των νανοδομών, κόστους και ταχύτητας 

παρασκευής δειγμάτων, ωστόσο είναι περιορισμένη η ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί 

στο σχήμα και τις διαστάσεις των παρασκευαζόμενων δομών, ενώ δεν εφαρμόζονται σε 

μεγάλο εύρος υλικών. 
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Υπάρχει ωστόσο ένα υλικό, που συχνά χαρακτηρίζεται ως αυτο-οργανούμενο, με 

μια ευρύτερη έννοια του όρου, το οποίο εμφανίζει μια μοναδική νανοδομή. Πρόκειται για 

την ανοδική πορώδη αλουμίνα, δηλαδή το πορώδες οξείδιο που σχηματίζεται στην 

επιφάνεια του αλουμινίου με την ηλεκτροχημική διαδικασία της ανοδίωσης. Η ανοδική 

αλουμίνα είναι γνωστή από τις αρχές του περασμένου αιώνα κυρίως για την 

αντιδιαβρωτική προστασία που παρέχει στο αλουμίνιο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται. 

Σταδιακά ανακαλύφθηκαν και άλλες χρήσιμες ιδιότητες του εν λόγω υλικού που το 

κατέστησαν ιδιαίτερα προσφιλές για ποικίλες εφαρμογές. Πρόκειται για ένα πολύ 

ανθεκτικό υλικό, με εξαιρετικές μηχανικές και διηλεκτρικές ιδιότητες, χημικά αδρανές, με 

πολύ υψηλό σημείο τήξης. Στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα όμως, η εξέλιξη της 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας οδήγησε στην αποκάλυψη της πιο σημαντικής ιδιότητας της 

πορώδους αλουμίνας, της ίδιας της δομής της. Αποτελείται από κατακόρυφους 

κυλινδρικούς πόρους, ομοιόμορφα κατανεμημένους σε εξαγωνική δομή, με διαστάσεις 

που ελέγχονται με ακρίβεια από τις συνθήκες ανοδίωσης. Ανάλογα με τις συνθήκες 

παρασκευής, αναπτύσσονται υμένια πορώδους αλουμίνας με πόρους διαμέτρου από 5 έως 

200 nm, σε αποστάσεις από 30 έως 500 nm, και πυκνότητες που κυμαίνονται στο εύρος 

109 - 1011 πόρους /cm2, ενώ το βάθος των πόρων συνήθως κυμαίνεται από μερικές 

εκατοντάδες νανόμετρα έως και αρκετές δεκάδες μικρόμετρα, ανάλογα με τη χρονική 

διάρκεια της ανοδίωσης. Όπως φαίνεται από αυτά τα μεγέθη, ο λόγος της διαμέτρου των 

πόρων προς το βάθος τους (aspect-ratio) μπορεί να φτάσει και τις μερικές χιλιάδες, τάξη 

μεγέθους ανέφικτη από τις συμβατικές τεχνικές λιθογραφίας. Η πορώδης αλουμίνα λοιπόν 

αποτελεί ένα υλικό που φέρει νανοδομές (νανο-κανάλια για την ακρίβεια) με ρυθμιζόμενα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά, που μπορούν να φτάσουν σε τιμές που είναι δύσκολο να 

επιτευχθούν με άλλες τεχνικές, οι οποίες μπορούν να σχηματιστούν σε εύρος πολύ 

μεγάλων επιφανειών, και το οποίο παρασκευάζεται με απόλυτη επαναληψιμότητα, με λίγα 

βήματα (στην απλούστερη περίπτωση με ένα βήμα) με μια εύκολη, γρήγορη, οικονομική 

ηλεκτροχημική μέθοδο καλά γνωστή στη βιομηχανία, για την οποία αρκεί εξαιρετικά 

απλός και χαμηλού κόστους εξοπλισμός.  

 

Η μοναδική δομή της ανοδικής πορώδους αλουμίνας προσέλκυσε την εκτεταμένη 

έρευνα πολλών ομάδων, τόσο πάνω στο μηχανισμό σχηματισμού της όσο και στον 

ακριβέστερο δυνατό έλεγχο των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της. Στη δεκαετία του 90 

επιτεύχθηκε η παρασκευή πορώδους αλουμίνας με πόρους κατανεμημένους σε απόλυτα 
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περιοδική κατανομή, με ρυθμιζόμενη περίοδο. Το γεγονός αυτό συνέπεσε με τις ραγδαίες 

εξελίξεις του τομέα της νανοτεχνολογίας, με αποτέλεσμα η πορώδης αλουμίνα να 

αποτελέσει ένα πολύ δημοφιλές υλικό για πληθώρα εφαρμογών, κυρίως ως μήτρα για την 

ανάπτυξη άλλων νανοδομών, όπως νημάτων και τελειών, στο εσωτερικό των πόρων της, 

η οποία στη συνέχεια μπορεί να παραμείνει προσφέροντας μόνωση στις νανοδομές ή να 

διαλυθεί εύκολα, με χημικό τρόπο, και να τις αφήσει ελεύθερες. Επιπλέον, κατέστη 

δυνατή η αποκόλληση των υμενίων πορώδους αλουμίνας από το αλουμίνιο πάνω στο 

οποίο αναπτύσσονται και η μηχανική εφαρμογή τους πάνω σε άλλα υποστρώματα για να 

χρησιμοποιηθούν ως μήτρα ή ως μάσκα πιο γενικευμένα, σε ποικίλα υλικά. Επειδή 

ωστόσο η διαδικασία αυτή είναι ελαφρώς πιο περίπλοκη και η πρόσφυση του πορώδους 

υμενίου στο νέο υπόστρωμα δεν είναι πάντα η καλύτερη δυνατή, τα τελευταία χρόνια 

άρχισαν κάποιες προσπάθειες για ανάπτυξη πορώδους αλουμίνας απευθείας σε άλλα 

υποστρώματα, όπως σε πυρίτιο ή γυαλί.  

 

Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας είναι αφιερωμένη σε υμένια πορώδους 

αλουμίνας μεγάλου πάχους, αρκετών μικρομέτρων, ανεπτυγμένα πάνω σε αλουμίνιο. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη τέτοιων νανοδομών πάνω σε πυρίτιο είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

αφού το πυρίτιο αποτελεί το κυρίαρχο υλικό των μικρο και νανοηλεκτρονικών διατάξεων, 

ενώ η περαιτέρω μείωση του πάχους κρίνεται απαραίτητη μέσα στην ευρύτερη τάση για 

σμίκρυνση των δομών γενικότερα. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 

μελετήθηκε η ανάπτυξη πολύ λεπτών υμενίων πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα 

πυριτίου.  

 

Αντικείμενο της διατριβής λοιπόν αποτελεί η ανάπτυξη πολύ λεπτών και 

υπέρλεπτων υμενίων συμπαγούς και πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, 

ο δομικός τους χαρακτηρισμός, η μελέτη των διαφοροποιήσεων που εισάγει η μείωση του 

πάχους του προς ανοδίωση υλικού και η ύπαρξη του υποστρώματος πυριτίου σε σύγκριση 

με την περίπτωση των υμενίων μεγάλου πάχους πάνω σε αλουμίνιο για τα οποία υπάρχει 

πληθώρα πληροφορίας στη βιβλιογραφία, και οι εφαρμογές τους σε δομές που θα 

μπορούσαν να φανούν χρήσιμες σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις.  Πολλές φορές μέσα στο 

κείμενο τα παρασκευαζόμενα υμένια χαρακτηρίζονται ως «υπέρλεπτα». Χρησιμοποιούμε 

αυτόν τον όρο για να διαχωρίσουμε τα υμένια που πραγματευόμαστε από εκείνα που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως «πολύ λεπτά». Στη βιβλιογραφία ως «λεπτά» 
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αναφέρονται τα υμένια πορώδους αλουμίνας που έχουν πάχος περίπου 1 μm, ενώ τα 

λεπτότερα που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής είναι 400 nm. Στην παρούσα διατριβή το 

πάχος μειώνεται κατά μία τάξη μεγέθους. Παρασκευάστηκαν για πρώτη φορά υμένια 

πορώδους αλουμίνας στο εύρος από 20 έως 150 nm, ενώ τα παχύτερα που 

παρασκευάστηκαν ήταν 750 nm, για να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά και να συγκριθούν 

με τη βιβλιογραφία όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις λόγω υποστρώματος.       

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν κάποια γενικά θέματα που αφορούν την 

ανοδική αλουμίνα και θα πραγματοποιηθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, κατά την 

οποία θα περιγραφούν συνοπτικά η διαδικασία της ανοδίωσης, η παρασκευή συμπαγούς 

και πορώδους αλουμίνας στην επιφάνεια φύλλου αλουμινίου με τη διαδικασία της 

ανοδίωσης, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υμενίων ανοδικής αλουμίνας και πώς 

αυτά εξαρτώνται από τις συνθήκες ανοδίωσης, οι βέλτιστες συνθήκες ανοδίωσης, ο 

μηχανισμός που διέπει το σχηματισμό τόσο συμπαγών όσο και πορωδών υμενίων, ενώ θα 

περιγραφούν και τα επικρατέστερα μοντέλα που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη μοναδική 

δομή της πορώδους αλουμίνας. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή στο πειραματικό μέρος, 

ξεκινώντας με την περιγραφή της παρασκευής λεπτών και υπέρλεπτων υμενίων 

συμπαγούς και πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου με ανοδίωση λεπτών 

υμενίων αλουμινίου εναποτεθειμένων με εξάχνωση πάνω σε δισκίδια πυριτίου, και τον 

δομικό χαρακτηρισμό τους με ηλεκτρονική μικροσκοπία. Θα μελετηθεί η επίδραση του 

πάχους του προς ανοδίωση αλουμινίου, της θερμικής ανόπτησης του αλουμινίου πριν την 

ανοδίωση καθώς και της αντικατάστασης του αμιγούς αλουμινίου από κράμα αλουμινίου 

με 1% πυρίτιο, και θα πραγματοποιηθεί σύγκριση με την περίπτωση των ανοδικών 

υμενίων αλουμίνας πάνω σε αλουμίνιο, που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία.  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα περιγραφούν κάποιες εφαρμογές των λεπτών και 

υπέρλεπτων υμενίων της πορώδους αλουμίνας που παρασκευάστηκαν πάνω σε 

υπόστρωμα πυριτίου στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, και συγκεκριμένα η χρήση των 

υμενίων αυτών ως μάσκα για τη σχηματοποίηση της επιφάνειας πυριτίου ή διοξειδίου του 

πυριτίου με ένα σύντομο και οικονομικό τρόπο, και η περαιτέρω χρήση των 

σχηματοποιημένων αυτών επιφανειών για την ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου, 
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ομοιόμορφα κατανεμημένων σε ολόκληρη την επιφάνεια και σε πολύ μεγάλη πυκνότητα. 

Οι νανοκρυσταλλίτες πυριτίου αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της έρευνας που 

πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια πάνω στη νανοτεχνολογία, καθώς βρίσκουν 

σημαντικές εφαρμογές σε οπτικές διατάξεις και διατάξεις μνημών.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13



2 Ανοδική αλουμίνα 

 

2.1  Γενικά 

 

Ως «αλουμίνα» καλείται το οξείδιο του αλουμινίου, το οποίο περιγράφεται από το 

χημικό τύπο Al2O3. Η αλουμίνα συναντάται στη φύση σε διάφορες μορφές. Σε ένυδρη 

μορφή αποτελεί το κύριο συστατικό του βωξίτη, του ορυκτού που χρησιμοποιείται κυρίως 

στη βιομηχανία για την παραγωγή αλουμινίου, ενώ σε καθαρή μορφή εμφανίζεται ως 

κορούνδιο. Από το κορούνδιο, με τις κατάλληλες προσμίξεις, σχηματίζεται ο σάπφειρος, 

γνωστότερος ως ζαφείρι, και το ρουμπίνι. Το κορούνδιο αποτελεί το δεύτερο σκληρότερο 

ορυκτό στη φύση μετά το διαμάντι. Η αλουμίνα γενικά εμφανίζει έναν συνδυασμό 

εξαιρετικών μηχανικών, ηλεκτρικών και χημικών ιδιοτήτων που την καθιστούν 

κατάλληλη για πληθώρα εφαρμογών. Αποτελεί εξαιρετικό διηλεκτρικό υλικό, με πολύ 

υψηλό σημείο τήξης, που φτάνει στους 2004 οC, ενώ είναι χημικά αδρανές στα 

περισσότερα οξέα ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες. Προσβάλλεται μόνο από το 

υδροφθορικό (HF) και το φωσφορικό (H PO ) οξύ.     3 4

 

 Η αλουμίνα είναι υπεύθυνη για την προστασία του μεταλλικού αλουμινίου από τη 

διάβρωση λόγω της επίδρασης του περιβάλλοντος. Το μεταλλικό αλουμίνιο αντιδρά 

εξαιρετικά εύκολα με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, λόγω της υψηλής αρνητικής 

ελεύθερης ενέργειας Gibbs, σχηματίζοντας ένα πολύ λεπτό (2-3 nm) υμένιο οξειδίου του 

αλουμινίου στην επιφάνειά του, αμέσως μόλις εκτεθεί σε αυτό: 

 

4Al + 3O2 → 2Al2O3,          ΔGo = - 1572 KJ/mol           
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Το πολύ λεπτό αυτό οξείδιο προστατεύει το υποκείμενο μεταλλικό αλουμίνιο από 

περαιτέρω διάβρωση που προκαλούν ο αέρας και η υγρασία. Το πάχος αλλά και οι 

ιδιότητες του εν λόγω υμενίου της αλουμίνας μπορούν να ενισχυθούν και να ελεγχθούν με 

μια ηλεκτροχημική διαδικασία που ονομάζεται ανοδίωση. 

 

2.2  Ανοδίωση 

  

Η τεχνική της ανοδίωσης 

αποτελεί ουσιαστικά μία τεχνική 

ηλεκτρόλυσης η οποία χρησιμοποιείται 

γενικότερα για την ανάπτυξη οξειδίου 

στην επιφάνεια ορισμένων μετάλλων, 

όπως είναι το αλουμίνιο, το νιόβιο, το 

ταντάλιο, το τιτάνιο, το βολφράμιο και 

το ζιρκόνιο [1]. Ονομάζεται ανοδίωση 

για το λόγο ότι το υλικό το οποίο 

επεξεργαζόμαστε τοποθετείται ως 

άνοδος στην ηλεκτρολυτική διαδικασία. 

Όπως φαίνεται λοιπόν και στο Σχήμα  

2-1, κατά τη διαδικασία της ανοδίωσης, 

δύο ηλεκτρόδια τοποθετούνται μέσα σε 

κυψελίδα που περιέχει κατάλληλο 

ηλεκτρολυτικό διάλυμα και συνδέονται 

εξωτερικά με ένα τροφοδοτικό. Το ένα ηλεκτρόδιο αποτελεί το προς οξείδωση μέταλλο, 

το οποίο τίθεται ως άνοδος, συνδέεται δηλαδή με τον θετικό πόλο του τροφοδοτικού, ενώ 

το δεύτερο ηλεκτρόδιο, την κάθοδο, η οποία συνδέεται με τον αρνητικό πόλο του 

τροφοδοτικού, μπορεί να αποτελέσει ένας οποιοσδήποτε αγωγός ηλεκτρονίων, ο οποίος 

να παραμένει αδρανής στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα. Συνήθως χρησιμοποιούνται ελάσματα 

ή σύρματα άνθρακα, μολύβδου, νικελίου ή πλατίνας. Μόλις κλείσει το κύκλωμα, 

ηλεκτρόνια απομακρύνονται από το μέταλλο της ανόδου προς την κάθοδο δια μέσου του 

εξωτερικού κυκλώματος, ενώ τα θετικά ιόντα που σχηματίζονται αλληλεπιδρούν στην 

επιφάνεια του μετάλλου με τον ηλεκτρολύτη και σχηματίζουν οξείδιο. Τα ηλεκτρόνια 

 

Σχήμα  2-1: Η τεχνική της ανοδίωσης 
σχηματικά. 
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επιστρέφουν στο διάλυμα μέσω της καθόδου, όπου αντιδρούν με τον ηλεκτρολύτη και 

σχηματίζουν αέριο υδρογόνο υπό μορφή φυσαλίδων. 

 

2.3  Ανοδική αλουμίνα 

 

Για την παρασκευή αλουμίνας με 

τη διαδικασία της ανοδίωσης (Σχήμα  

2-2), αλουμίνιο τίθεται ως άνοδος σε ένα 

ηλεκτρολυτικό κελί και ως ηλεκτρολύτες 

επιλέγονται διαλύματα στα οποία το 

παρασκευαζόμενο οξείδιο είναι αδιάλυτο, 

ή διαλύεται με πολύ αργό ρυθμό, σε 

σχέση με το ρυθμό με τον οποίο 

αναπτύσσεται. Το είδος του ηλεκτρολύτη 

καθορίζει τη δομή της αλουμίνας, η 

οποία μπορεί να είναι συμπαγής ή 

πορώδης 

 

[1]. Ανοδίωση σε ουδέτερο 

ηλεκτρολύτη υπό υψηλή ηλεκτρική τάση οδηγεί σε σχηματισμό συμπαγούς αλουμίνας, 

ενώ ανοδίωση σε όξινο ηλεκτρολύτη σε χαμηλότερη τάση οδηγεί σε σχηματισμό 

πορώδους αλουμίνας. 

Σχήμα  2-2: Το σύστημα της ανοδίωσης του 
αλουμινίου.  

 

2.3.1 Συμπαγής αλουμίνα 
 

Η συμπαγής ανοδική αλουμίνα σχηματίζεται με ανοδίωση αλουμινίου σε σχετικά 

ουδέτερους ηλεκτρολύτες, στους οποίους το σχηματιζόμενο οξείδιο δεν διαλύεται, υπό 

υψηλές τάσεις. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι ηλεκτρολύτες είναι το βορικό οξύ, το 

βορικό αμμώνιο, το φωσφορικό αμμώνιο και το τρυγικό αμμώνιο. Όταν ένα φύλλο 

αλουμινίου ανοδιωθεί σε ένα ηλεκτρολυτικό κελί που περιέχει κάποιον από τους 

προαναφερόμενους ηλεκτρολύτες, σχηματίζεται στη διεπιφάνεια με τον ηλεκτρολύτη ένα 

συμπαγές υμένιο οξειδίου του αλουμινίου με σταθερό πάχος σε όλη του την έκταση, το 

οποίο εξαρτάται από την τάση ανοδίωσης, και συγκεκριμένα αυξάνεται με αυτήν με ένα 
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ρυθμό ίσο με 1.2 nm/V περίπου [2]-[7], όπως φαίνεται και στο Σχήμα  2-3. Το τελικό 

πάχος της συμπαγούς αλουμίνας δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1μm, αφού στις τάσεις που 

απαιτούνται για αυτό το πάχος (~ 700-800 V) παρουσιάζεται διηλεκτρική κατάρρευση 

του οξειδίου [2]. 

 

 

Σχήμα  2-3: Ανοδίωση σε σχετικά ουδέτερους ηλεκτρολύτες οδηγεί στο σχηματισμό 
συμπαγούς αλουμίνας στην επιφάνεια του αλουμινίου, της οποίας το πάχος εξαρτάται από 
την τάση ανοδίωσης.  

 

2.3.2 Πορώδης αλουμίνα 
 

Όταν η ανοδίωση του αλουμινίου πραγματοποιείται σε όξινους ηλεκτρολύτες υπό 

χαμηλές ηλεκτρικές τάσεις τότε στην επιφάνεια του αλουμινίου που βρίσκεται σε επαφή 

με τον ηλεκτρολύτη αναπτύσσεται, πάνω σε ένα λεπτό υμένιο συμπαγούς αλουμίνας, 

πορώδης αλουμίνα με μια ιδιαίτερη  μορφολογία η οποία θυμίζει κυψέλη [1]-[4] [8]. Η 

μορφολογία αυτή φαίνεται σχηματικά στο Σχήμα  2-4, σε τρισδιάστατη μορφή (α) και σε 

διατομή (β). Σχηματίζονται κατακόρυφοι, κυλινδρικοί πόροι οι οποίοι κατανέμονται 

ομοιόμορφα σε εξαγωνική δομή και βρίσκονται στο κέντρο κυψελίδων. Οι πόροι αυτοί 

δεν φτάνουν απευθείας στο υπόστρωμα του αλουμινίου αλλά χωρίζονται από αυτό από το 

υμένιο συμπαγούς αλουμίνας, το λεγόμενο επίστρωμα φραγμού (barrier layer), το οποίο 

έχει μια χαρακτηριστική «δαντελωτή» μορφή [3][4]. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

υμενίου της πορώδους αλουμίνας, δηλαδή το ύψος, η διάμετρος και η πυκνότητα των 

πόρων, καθώς και το πάχος του επιστρώματος φραγμού, εξαρτώνται από τις συνθήκες 

ανοδίωσης, καταρχήν από τον ηλεκτρολύτη, την τάση ανοδίωσης και τη διάρκεια 

ανοδίωσης, και σε μικρότερο βαθμό από τη συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη και τη 

θερμοκρασία ανοδίωσης, και συνεπώς μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια, ελέγχοντας 

τις συνθήκες αυτές [3]. Μπορούν έτσι να παρασκευαστούν υμένια πορώδους αλουμίνας 
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9με πόρους διαμέτρου από 5 nm έως 200 nm, πυκνότητας από 10  έως 1011 /cm2 και ύψους 

από 100 nm έως 300 μm (σύμφωνα με την έως τώρα βιβλιογραφία, αλλά στην παρούσα 

εργασία επιτεύχθηκαν λεπτά υμένια πορώδους αλουμίνας σε υπόστρωμα Si με ακόμα 

μεγαλύτερες πυκνότητες πόρων και πάχη μικρότερα από 100 nm). 

 

Σχήμα  2-4: Η χαρακτηριστική δομή της αλουμίνας σε υπόστρωμα αλουμινίου, σχηματικά, 
σε τρισδιάστατη μορφή (α) και σε διατομή (β). Οι πόροι είναι κυλινδρικοί, κάθετοι στο 
υπόστρωμα, ομοιόμορφα κατανεμημένοι σε εξαγωνική δομή και δεν φθάνουν στο 
υπόστρωμα του αλουμινίου απευθείας αλλά χωρίζονται από αυτό από ένα συμπαγές υμένιο 
αλουμίνας, το λεγόμενο επίστρωμα φραγμού, που έχει χαρακτηριστική δαντελωτή μορφή. 

 

Τους πιο κοινά χρησιμοποιούμενους ηλεκτρολύτες για το σχηματισμό πορώδους 

αλουμίνας αποτελούν το θειικό οξύ (H SO ), το οξαλικό οξύ (H C O2 4 2 2 4), το φωσφορικό 

οξύ (H PO ) και το χρωμικό οξύ (CrO3 4 3). Το κάθε οξύ είναι κατάλληλο για ένα 

συγκεκριμένο εύρος τάσεων ανοδίωσης, το οποίο είναι διαφορετικό ανά περίπτωση, και 

οδηγεί έτσι στο σχηματισμό πόρων με διαφορετικές διαστάσεις. Το θειικό οξύ 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή πόρων μικρής διαμέτρου, από 10 έως 30 nm, το 

οξαλικό οξύ για την παρασκευή πόρων μέσης διαμέτρου, της τάξης από 30 έως 80 nm, το 

χρωμικό οξύ για πόρους λίγο μεγαλύτερης διαμέτρου, από 70 έως 100 nm, ενώ το 

φωσφορικό οξύ δίνει τους πόρους της μεγαλύτερης διαμέτρου, από 80 έως 200 nm. 

     

2.4  Ιστορική αναδρομή 

 

Η ιστορία της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας του αλουμινίου χρονολογείται από τα 

μέσα του περασμένου αιώνα, όταν η ανοδίωση αλουμινίου άρχισε να μελετάται επισταμένα 
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για το σχηματισμό προστατευτικών και διακοσμητικών υμενίων στην επιφάνειά του. 

Πολυάριθμες ευρεσιτεχνίες σχετικές με τη χρήση της ανοδίωσης του αλουμινίου για 

προστασία και χρωματισμό της επιφάνειάς του είχαν ήδη κατοχυρωθεί πριν τη δεκαετία του 

50. Εξ αρχής η προσοχή είχε στραφεί στην ανοδίωση υπό σταθερή τάση ή σταθερό ρεύμα 

σε χρωμικό, θειικό ή οξαλικό οξύ. Η πρώτη ευρεσιτεχνία σχετικά με την αντιδιαβρωτική 

προστασία του αλουμινίου με ανοδική επεξεργασία κατοχυρώθηκε το 1923 στους 

Bengough και Stuart [9], ενώ το 1936 ο Caboni [10] ανακάλυψε μία περίφημη τεχνική 

χρωματισμού του αλουμινίου, ακολουθώντας δύο διαδοχικές διαδικασίες: ανοδίωση σε 

θειικό οξύ και στη συνέχεια εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος μέσα σε διάλυμα άλατος 

κάποιου μετάλλου, όπως χαλκού, νικελίου, αργύρου, αρσενικού, βισμουθίου, σεληνίου, ή 

κασσίτερου. 

 

Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας άνοιξε νέους ορίζοντες στη μελέτη και 

τις εφαρμογές της ανοδίωσης του αλουμινίου, αφού αποκάλυψε τη μοναδική δομή του 

οξειδίου που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του μετάλλου. Πρώτοι οι Keller και συνεργάτες 

[11] το 1953 περιέγραψαν την πορώδη αλουμίνα με το μοντέλο του πορώδους υμενίου που 

αποτελείται από κάθετους κυλινδρικούς πόρους κατανεμημένους σε εξαγωνική δομή, και το 

οποίο υπέρκειται ενός λεπτού υμενίου συμπαγούς αλουμίνας, και αποκάλυψαν την 

εξάρτηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των πόρων, όπως η διάμετρος και η 

απόσταση μεταξύ τους, από την τάση ανοδίωσης. Το 1963 οι Hoar και Yahalom [8] 

κατέβαλαν μια πρώτη προσπάθεια να ερμηνεύσουν την δημιουργία και ανάπτυξη των 

πόρων και τόνισαν τον σημαντικό ρόλο της ύπαρξης των κατιόντων υδρογόνου Η+, ενώ το 

1968 δημοσιεύτηκε η πρώτη ανασκόπηση σχετικά με την ανοδική αλουμίνα, τόσο συμπαγή 

όσο και πορώδη [2]. Εκείνη την εποχή άρχισε να εργάζεται πάνω στο θέμα μια ομάδα από 

το Manchester, με επικεφαλής τους Thompson και Wood, οι οποίοι για περισσότερο από 

μια εικοσαετία εμβάθυναν στους μηχανισμούς σχηματισμού της ανοδικής αλουμίνας και τη 

διάχυση των διαφόρων ιόντων του ηλεκτρολύτη μέσα στη σχηματιζόμενη αλουμίνα [12]-

[15]. Το 1970 δημοσιεύτηκε η πιο πολυαναφερόμενη επισκόπηση από τους Sullivan και 

Wood [3], η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και ερμηνεία της επίδρασης στα δομικά 

χαρακτηριστικά της πορώδους αλουμίνας ποικίλων παραγόντων κατά την ανοδίωση τόσο 

υπό σταθερή τάση όσο και υπό σταθερό ρεύμα, όπως ο ηλεκτρολύτης, η θερμοκρασία, η 

τάση και το pH. Επίσης αναπτύσσεται ένα μοντέλο για την ερμηνεία της δημιουργίας και 

της ανάπτυξης των πόρων σε εξαγωνική δομή βασισμένο στην επίδραση της κατανομής του 
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εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου ενώ πραγματοποιείται και μια προσπάθεια ερμηνείας 

για το γεγονός ότι συγκεκριμένες συνθήκες ανοδίωσης οδηγούν σε συγκεκριμένα δομικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στην ιστορία της πορώδους αλουμίνας αποτελεί 

και μια άλλη ομάδα από την Ιαπωνία, με επικεφαλής τους Masuda και Fukuda, η οποία 

άρχισε να δημοσιεύει πάνω στο θέμα στις αρχές της δεκαετίας του 90 και ανακάλυψε τα 

«παράθυρα» των συνθηκών για κάθε έναν ηλεκτρολύτη που οδηγούν στην αυτό-οργάνωση 

των πόρων σε απόλυτα περιοδική εξαγωνική δομή σε εύρος αρκετών τετραγωνικών 

μικρομέτρων, ενώ το 1995 εισήγαγε μία επαναστατική τεχνική, την ανοδίωση σε δύο 

βήματα, η οποία προσφέρει τέλεια περιοδική κατανομή πόρων πολύ μεγάλου βάθους και 

εξαιρετικά ομοιόμορφων σε σχήμα και διαστάσεις, σε πολύ μεγάλη επιφάνεια [16]-[19]. 

Αρχικά ανακάλυψαν πως όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ανοδίωσης, τόσο πιο ομοιόμορφη 

είναι η κατανομή των πόρων. Με την τεχνική ανοδίωσης σε δύο βήματα λοιπόν, 

πραγματοποιείται μία πρώτη ανοδίωση για πάρα πολλές ώρες, πολλές φορές και 1-2 ημέρες, 

στη συνέχεια η σχηματιζόμενη πορώδης αλουμίνα διαλύεται χημικά και πραγματοποιείται 

μια δεύτερη ανοδίωση σε πανομοιότυπες συνθήκες και με διάρκεια ανάλογα με το 

επιθυμητό πάχος. Στη δεύτερη ανοδίωση, οι πόροι δεν ξεκινούν από τυχαία σημεία της 

επιφάνειας του αλουμινίου, όπως συμβαίνει στην πρώτη, αλλά ξεκινούν από τα ίχνη που 

άφησαν οι πόροι του πρώτου υμενίου της πορώδους αλουμίνας, τα οποία είναι ήδη 

περιοδικά κατανεμημένα. Το 1997 η ομάδα της Ιαπωνίας προχώρησε την τεχνική αυτή ένα 

βήμα παραπέρα, συνδυάζοντας την ανοδίωση με τεχνικές λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης 

καθώς και λιθογραφίας με χρήση νανοσφραγίδων (nanoimprint lithography) [16] [20]. Κατά 

την τεχνική αυτή, τα σημεία έναρξης των πόρων δημιουργούνται στην επιφάνεια του 

αλουμινίου με λιθογραφία. Επετεύχθη έτσι για πρώτη φορά απόλυτα περιοδική δομή σε 

πολύ μεγάλη κλίμακα επιφάνειας. Οι εργασίες των Masuda και Fukuda οδήγησαν σε 

συνθήκες και τεχνικές ανοδίωσης, για την παρασκευή υμενίων πορώδους αλουμίνας με 

πόρους πολύ μεγάλου λόγου ύψους/διαμέτρου, που φτάνει και τις μερικές χιλιάδες, με 

ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος, κατανεμημένους απόλυτα ομοιόμορφα σε περιοδική 

διάταξη με περίοδο (απόσταση από πόρο σε πόρο) 50, 63, 100, 420 και 500 nm. Οι εν λόγω 

τεχνικές εξελίχθηκαν ακόμα περισσότερο μετά το 1998 από την ομάδα του Gösele [21]-

[23], η οποία πέρα από τις εντυπωσιακές εφαρμογές που ανέπτυξε, εισήγαγε και ένα νέο 

μοντέλο προκειμένου να ερμηνεύσει την περιοδική κατανομή των πόρων [21][24]. Την 
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αποδίδει στις μηχανικές τάσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των πόρων λόγω της διόγκωσης 

του υλικού κατά τη μετατροπή του από μεταλλικό αλουμίνιο σε οξείδιο του αλουμινίου, το 

οποίο έχει σχεδόν διπλάσιο όγκο.  

 

Οι αλματώδεις εξελίξεις στην ανοδίωση του αλουμινίου μετά τη δεκαετία του 90 

συνέπεσαν με τις αλματώδεις εξελίξεις ενός άλλου χώρου, αυτού της νανοτεχνολογίας, 

βγάζοντας έτσι την ανοδική αλουμίνα από τα στενά όρια της μεταλλουργίας και 

καθιστώντας την έναν κυρίαρχο υλικό σε πολυάριθμες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, 

αφού και το ίδιο αποτελεί ένα υλικό αποτελούμενο από νανοπόρους, με πολύ μικρότερη 

διάμετρο και πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα από αυτές που μπορούν να επιτευχθούν με τη 

λιθογραφία, και το οποίο παρασκευάζεται γρήγορα, οικονομικά, με απόλυτη 

επαναληψιμότητα και με πολύ απλό εξοπλισμό. Χρησιμοποιείται ως μήτρα για τον 

σχηματισμό άλλων νανοδομών, όπως κβαντικών νημάτων, τελειών, νανοσωλήνων και 

δακτυλίων (ανασκόπηση [25]), σε φωτονικούς κρυστάλλους [26] καθώς και σε αισθητήρες 

[27].              

    

2.5  Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πόρων-εξάρτηση από την τάση 

ανοδίωσης 

 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πόρων σχετίζονται μεταξύ τους, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένοι συνδυασμοί διαμέτρου και 

πυκνότητας πόρων [3]. Στο Σχήμα  2-5 σημειώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 

πόρων ενός υμενίου πορώδους αλουμίνας. Με d συμβολίζεται η διάμετρος των πόρων, αν 

αυτοί θεωρηθούν απόλυτα κυκλικοί, με D η διάμετρος της κυψελίδας (που ισούται με την 

απόσταση μεταξύ δυο πόρων, από κέντρο σε κέντρο), όπου διάμετρος θεωρείται ο 

εγγεγραμμένος κύκλος, με w το πάχος των τοιχωμάτων των πόρων και με b το πάχος του 

επιστρώματος φραγμού. Η διάμετρος ενός πόρου συνεπώς θα είναι: 

 

d = D – 2·w 
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Εν γένει θεωρείται πως στην ιδανική 

περίπτωση η διάμετρος της κυψελίδας είναι 

περίπου διπλάσια από το πάχος του επιστρώματος 

φραγμού, δηλαδή D ≈ 2b [24].   

 

Τόσο όμως η διάσταση της κυψελίδας όσο 

και το πάχος του επιστρώματος φραγμού 

μεταβάλλονται γραμμικά με την τάση ανοδίωσης, 

γεγονός που σημαίνει πως και η διάμετρος των 

πόρων θα εξαρτάται γραμμικά από αυτήν. Οι 

ρυθμοί μεταβολής κυμαίνονται ελαφρώς από 

αναφορά σε αναφορά, ανάλογα με την ακριβή 

μέθοδο μέτρησης των μεγεθών που έχει 

ριβείς συνθήκες ανοδίω ης, φού αρα ρούνται 

μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τον ηλεκτρολύτη και τ ν περιεκτικότητά του Έτσι ο 

ρυθμός αύξησης του πάχους του επιστρώματος φραγμού κυμαίνεται από 1.04 έως 1.2 nm 

V

 

Σχήμα  2-5: Τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά των πόρων. 

χρησιμοποιηθεί αλλά και από τις ακ σ α π τη

η . 

Το βάθος των πόρων, δηλαδή το πάχος 

του πορώδους υμενίου πάνω από το επίστρωμα 

φραγμού αυξάνεται με το χρόνο ανοδίωσης και 

μπορεί να φθάσει σε αρκετές δεκάδες ή και 

εκατοντάδες μικρόμετρα. Όσον αφορά το 

επίστρωμα φραγμού, ακολουθεί τη συμπεριφορά 

της συμπαγούς αλουμίνας, το πάχος του δηλαδή 

εξαρτάται μόνο από την τάση ανοδίωσης, και 

αυξάνεται γραμμικά με αυτήν με την ίδια 

σταθερά αναλογίας, και όχι από τη διάρκεια της 

χήμα  2-6: Συσχετισμός των 
 τω

-1, ενώ της διαμέτρου της κυψελίδας από 2.2 έως 2.8 nm V-1. Αναλόγως και ο ρυθμός 

αύξησης της διαμέτρου των πόρων με την τάση ανοδίωσης κυμαίνεται από 1.2 έως 1.8 nm 

V-1 [2][3][5]. Η γραμμική εξάρτηση της διαμέτρου των πόρων από την τάση ανοδίωσης 

ουσιαστικά σημαίνει πως υμένια πορώδους αλουμίνας παρασκευαζόμενα υπό 

διαφορετική τάση ανοδίωσης, θα έχουν ουσιαστικά το ίδιο πορώδες.   

 

 

Σ
γεωμετρικών χαρακτηριστικών ν 
πόρων. 
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ανοδίωσης. Έτσι, κατά τη διάρκεια μιας ανοδίωσ

τ

ης, το πάχος του επιστρώματος φραγμού 

παραμένει σταθερό, ενώ το πάχος του υπερκείμενου πορώδους υμενίου αυξάνεται. Αν το 

επίστρωμα φραγμού κάτω από έναν πόρο θεωρηθεί ημισφαιρικό, τότε η βάση του πόρου 

και η βάση ης κυψελίδας μπορούν να θεωρηθούν ημισφαίρια με κοινό κέντρο 

καμπυλότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πόρων, όπως 

φαίνεται και από το Σχήμα  2-6, σχετίζονται ως εξής [3][4]: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= −

ύώά
όάά

όάόί
όί

φραγμοματοςεπιστρχοςπ
ρουπτωντοιχωμχοςπ

ρουπσηςβτηταςκαμπυλναακτ
ρουπναακτ

θ 1cos  

2.6  Μηχανισμός σχηματισμού ανοδικής αλουμίνας 

 

Η καταγραφή του ρεύματος ως προς το χρόνο κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης μας 

δίνει μια περιγραφή της διαδικασίας σχηματισμού της ανοδικής αλουμίνας, τόσο της 

συμπαγούς όσο και της πορώδους [8]. Αρχικά, στις πρώτες στιγμές της ανοδίωσης, το 

ρεύμα παρουσιάζει όμοια συμπεριφορά σε όλους τους ηλεκτρολύτες, είτε πρόκειται για 

ια όμως διαφοροποιείται, 

όγω του σχηματισμού των πόρων στη δεύτερη περίπτωση. Στο διάγραμμα του Σχήματος 

Σχήμα  2-7 παρουσιάζονται ποιοτικά οι καμπύλες πυκνότητας ρεύματος ως προς το χρόνο 

που προκύπτουν από το σχηματισμό (α) πορώδους και (β) συμπαγούς ανοδικής 

παρασκευή συμπαγούς είτε πορώδους αλουμίνας, στη συνέχε

λ

 

Σχήμα  2-7: Η καμπύλη ρεύματος ανοδίωσης ως προς το χρόνο για πορώδη (α) και συμπαγή 
(β) αλουμίνα. Φαίνεται ότι στις πρώτες στιγμές της ανοδίωσης, οι δύο αυτές καμπύλες 
ταυτίζονται. 
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αλουμί

γ

ύπαρξης υψηλού πεδίου, και το πάχος της αυξάνεται με μειούμενο ρυθμό, μέχρι να φτάσει 

σε πάχος h=1.2V (nm), όπου V η τάση ανοδίωσης, οπότε και σταματά, καθώς το ρεύμα 

σχηματισμού έχει πλέον μειωθεί σε πολύ χαμηλές τιμές. Ως ρεύμα σχηματισμού 

θεωρείται το ιοντικό ρεύμα λόγω της μεταφοράς των ανιόντων και των κατιόντων που 

συντελούν στο σχηματισμό του οξειδίου (η ηλεκτρονική αγωγιμότητα θεωρείται μηδενική 

στην περίπτωση του οξειδίου του αλουμινίου), και περιγράφεται ποιοτικά με τη σχέση 

[8][15]: 

 

j = α exp (βE) 

 
2

, με τιμές που κυμαίνονται από 10-16 έως 3x10-2 mA/cm2 και 10-7  έως  

/V, αντίστοιχα [28].  

ώ ρεύματος

 

επισημ  

ερ

 της  

νας. 

 

Παρατηρείται πως στις αρχικές στιγμές της ανοδίωσης οι δύο καμπύλες 

ταυτίζονται. Η πυκνότητα ρεύματος εμφανίζει μία εκθετική μείωση, που αποδίδεται στο 

σχηματισμό και την αύξηση του πάχους ενός στρώματος συμπαγούς αλουμίνας. Στην 

περίπτωση της συμπαγούς αλουμίνας, η πυκνότητα ρεύματος συνεχίζει να μειώνεται 

εκθετικά, καθώς το πάχος του οξειδίου αυξάνεται. Όπως θα συζητηθεί και παρακάτω, ο 

σχηματισμός της συμπα ούς αλουμίνας αποδίδεται σε μεταφορά ιόντων Al3+ και O2- λόγω 

5.1x10-6 cm

όπου j (A/cm ) η πυκνότητα ρεύματος, Ε το ηλεκτρικό πεδίο στα άκρα του οξειδίου, με 

ένταση της τάξεως των 106-107 V/cm, και α και β σταθερές εξαρτώμενες από τη 

θερμοκρασία

 

Στην περίπτωση της πορ δους αλουμίνας, η καμπύλη πυκνότητας -

χρόνου ανοδίωσης αποτελείται από τρεις χαρακτηριστικές φάσεις [8], όπως φαίνεται στο 

Σχήμα  2-8. Η πρώτη φάση αντιστοιχεί στην αρχική πτώση του ρεύματος που 

περιγράφηκε πριν, και ταυτίζεται όπως άνθηκε με την περίπτωση της συμπαγούς 

αλουμίνας. Το ρεύμα, αφού φτάσει σε μία κατώτατη τιμή, αρχίζει να αυξάνεται πάλι 

μέχρις ενός μεγίστου. Το τμήμα αυτό της καμπύλης αποτελεί τη δεύτ η φάση και 

αντιστοιχεί στην έναρξη της δημιουργίας των πόρων. Στη συνέχεια, το ρεύμα μειώνεται 

ελαφρώς και σταθεροποιείται σε μία συγκεκριμένη τιμή. Η τρίτη αυτή φάση ονομάζεται 

φάση ισορροπίας και κατά τη διάρκειά  το υμένιο της πορώδους αλουμίνας λαμβάνει 

την τελική του μορφή. Οι πόροι έχουν πλέον την τελική τους διάμετρο και εξαγωνική 
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κατανομή, ενώ το ύψος τους (το πάχος του πορώδους υμενίου δηλαδή) αυξάνεται 

συνεχώς, μέχρι να διακοπεί εξωτερικά η διαδικασία. Η διάρκεια της τρίτης φάσης 

καθορίζει το τελικό πάχος του πορώδους υμενίου. Η μικρή μείωση της πυκνότητας 

εύματος στην αρχή της φάσης ισορροπίας οφείλεται στο γεγονός πως στα πλαίσια της 

αυτο-οργάνωσης του υλικού, κάποιοι α αναπτύσσονται και αναδομούνται. 

 

ρ

πόροι παύουν ν

 

Σχήμα  2-8: Οι τρεις φάσεις που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία ανοδίωσης της πορώδους 
αλουμίνας. Στην φάση Ι σχηματίζεται ένα  υμένιο αλουμίνας, στη φάση ΙΙ αρχίζουν 
να δημιουργούνται οι πόροι, ενώ στη φάση ΙΙΙ, που καλείται και φάση ισορροπίας, το υμένιο 
λαμβάνει την τελική του μορφή.  

 

Ποιος είναι όμως ο παράγοντας που καθορίζει πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία της 

ανοδίωσης, αν δηλαδή θα  σε συμπαγή  πορώδη αλουμίνα; Ουσιαστικά είναι η 

κατάσταση που επικρατεί στη διεπιφάνεια της σχηματιζόμενης  με τον 

ηλεκτρολύτη, η οποία φυσικά εξαρτάται από το είδος του ηλεκτρολύτη. Σε όλες τις 

συνθήκες ανοδίωσης, με οποιονδήποτε ηλεκτρολύτη και τάση ανοδίωσης, παρατηρείται 

διάχυση Ο

συμπαγές

οδηγήσει ή

 αλουμίνας

 

ην εσωτερική διεπιφάνειά της με το υποκείμενο αλουμίνιο,  και αντίστοιχα διάχυση Al

από το εσωτερικό της αλουμίνας προς την επιφάνειά της, ή καλύτερα προς τη διεπιφάνεια 

της αλουμίνας με τον ηλεκτρολύτη. Τα ιόντα αυτά, φθάνοντας στις αντίστοιχες 

διεπιφάνειες, σχηματίζουν τη νέα αλουμίνα. Ωστόσο, η πορεία των κατιόντων Al3+ καθώς 

φτάνουν στην επιφάνεια της αλουμίνας εξαρτάται από τις συνθήκες που θα συναντήσουν 

στη διεπιφάνεια με τον ηλεκτρολύτη, και οι συνθήκες αυτές διαμορφώνονται από το είδος 

του ηλεκτρολύτη και την τάση ανοδίωσης [3][4][8][29][30]. Αν ο ηλεκτρολύτης είναι 

2- - και ΟΗ  από την εξωτερική επιφάνεια της σχηματιζόμενης αλουμίνας προς
3+ τ
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σχετικά ουδέτερος (4<pH<7) και έχει εφαρμοστεί υψηλή τάση ανοδίωσης, τότε όλα τα 

κατιόντα Al3+ σχηματίζουν νέα αλουμίνα στη διεπιφάνεια (efficiency 100%). Αν ο 

ηλεκτρολύτης είναι κάποιο οξύ (μικρότερο pH δηλαδή) και έχει εφαρμοστεί χαμηλή τάση 

ανοδίωσης, τότε μέρος των κατιόντων εξάγεται στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα και δεν 

συμβάλει στο σχηματισμό νέου υλικού (efficiency < 70%). Στην πρώτη περίπτωση, 

ακόμα και αν ξεκινήσει κάποια διαδικασία τοπικής διάλυσης της αλουμίνας και 

δημιουργίας πόρων, αυτοί εξαφανίζονται εν τη γενέσει τους, γιατί το υλικό αναδομείται 

από τα κατιόντα Al3+ που φθάνουν. Έτσι η επιφάνεια της αλουμίνας μένει συνεχώς 

επίπεδη καθώς αναπτύσσεται, και έχουμε σχηματισμό συμπαγούς αλουμίνας. Στη δεύτερη 

περίπτωση, επειδή κάποια κατιόντα χάνονται στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα, αναδομείται 

ς δούμε πιο αναλυτικά τι συμβαίνει στις δύο περιπτώσεις. Η επιφάνεια του προς 

ανοδίω

ς 

μόνο ένα μέρος των πόρων. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να αναπτύσσονται, δημιουργώντας 

έτσι πορώδες υλικό.        

 

Α

ση αλουμινίου δεν είναι ποτέ απολύτως λεία, σε ό,τι επεξεργασία καθαρισμού και 

λείανσης και αν έχει υποβληθεί. Ακόμα και μετά από τη διαδικασία της ηλεκτρολείανσης 

στην οποία συνήθως υποβάλλεται, και η οποία δίνει εμφάνιση κατόπτρου στην επιφάνεια 

του αλουμινίου, πάντα υπάρχουν ανομοιομορφίες, προεξοχές και κοιλότητες ύψους και 

βάθους αντίστοιχα ελάχιστων νανομέτρων. Η επιφάνεια αυτή του αλουμινίου, μόλις έρθει 

σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, οξειδώνεται αμέσως και σχηματίζεται, όπως 

αναφέρθηκε, ένα οξείδιο πάχους 2-3 nm (native oxide) το οποίο ακολουθεί τι

ανομοιομορφίες του υποκείμενου αλουμινίου.  

 

Όπως είδαμε και από την καμπύλη πυκνότητας ρεύματος ανοδίωσης/χρόνου, στις 

πρώτες στιγμές της ανοδίωσης το σύστημα εμφανίζει παρόμοια συμπεριφορά για όλους 

τους ηλεκτρολύτες. Στη διεπιφάνεια οξειδίου/μετάλλου το μέταλλο οξειδώνεται, 

ηλεκτρόνια αποσύρονται προς την κάθοδο και δημιουργούνται κατιόντα Al3+ σύμφωνα με 

την αντίδραση  

 

Al(s) → Al3+ - + 3e

 

ενώ στη διεπιφάνεια οξειδίου/ηλεκτρολύτη σχηματίζονται ανιόντα Ο2- σύμφωνα με την 

αντίδραση  
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2H +
2O (l) → 4H   + 2Ο2-

 

Υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου τα κατιόντα του αλουμινίου διαχέονται μέσα 

από το ήδη υπάρχον οξείδιο και φθάνουν στη διεπιφάνεια με τον ηλεκτρολύτη, όπου 

αντιδρούν με το νερό και σχηματίζουν νέα αλουμίνα: 

 

ατοποιείται μόνο στα άκρα του, στις δύο 

διεπιφάνειές του. Αναπτύσσεται έτσι ένα συμπαγές οξείδιο το οποίο εμφανίζει ελαφρές 

ανομοι

2Al + 3H2O → Al2O3 + 6H+  + 6e- 

 

Τα ηλεκτρόνια φθάνουν δια μέσου τ κλώματος στην κάθοδο, όπου 

νάγοντας τα κατιόντα υδρογόνου, παράγουν αέριο υδρογόνο υπό μορφή φυσαλίδων: 

6H+  + 6e-  → 3Η2 

 Στις περιοχές του οξε ες, το ηλεκτρικό πεδίο είναι 

μοιόμορφο και οι γραμμές του ηλεκτρικού δυναμικού είναι παράλληλες μεταξύ τους. 

3+2Al  + 3H2O → Al2O  + 6H+  
3

 

 Αντίστοιχα, τα ανιόντα του οξυγόνου διαχέονται προς την αντίθετη κατεύθυνση μέσα 

από το οξείδιο και φθάνουν στη διεπιφάνειά του με το υποκείμενο αλουμίνιο, όπου 

αντιδρούν με αυτό και σχηματίζεται επίσης νέα αλουμίνα:  

 

2Al + 3O-2 -    → Al O  + 6e2 3

 

Η ανάπτυξη του νέου οξειδίου δηλαδή πραγμ

ομορφίες στην επιφάνειά του (Σχήμα  2-9(1), Φάση Ι (Σχήμα  2-8)). Συχνά, η 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην άνοδο, συναντάται συνοπτικά ως μία χημική 

αντίδραση: 

 

ου εξωτερικού κυ

α

 

 

ιδίου που είναι επίπεδ

ο

Στις ανομοιομορφίες ωστόσο, οι δυναμικές γραμμές πυκνώνουν με αποτέλεσμα το 

ηλεκτρικό πεδίο να αυξάνεται τοπικά. Στα σημεία αυτά ευνοείται η διάλυση της 

αλουμίνας, βάσει της αντίδρασης      
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Al2 2O 

 

ρυθμός χημικής διάλυσης της 

λουμίνας, απουσία ηλεκτρικού πεδίου, είναι της τάξης των 0.1 nm min-1, ενώ ο ρυθμός 

διάλυσης ενισχυόμενης από το  τάξης των 300 nm min-1. Η 

ιαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός πως το ηλεκτρικό πεδίο πολώνει τους δεσμούς Al-O 

 σχηματισμό πορώδους αλουμίνας μόνο σε όξινους ηλεκτρολύτες.   

 Στα σημεία αυτά  οξειδίου που 

χηματίζεται στο πρώτο στάδιο της ανοδίωσης παρατηρείται αυξημένη διάλυση υλικού 

ούς 

λουμίνας (ουδέτεροι ηλεκτρολύτες και υψηλές τάσεις ανοδίωσης), τότε όλοι αυτοί οι 

«προπομποί» αναδομούνται και  οξείδιο παραμένει επίπεδο και 

υμπαγές, αν όμως οι συνθήκες ανοδίωσης είναι αυτές που ευνοούν το σχηματισμό 

κ

O  (s) + 6H  (aq) → 2Al  + 3H+ 3+
3

Πρόκειται για τη λεγόμενη «διάλυση ενισχυόμενη από το ηλεκτρικό πεδίο» (field-assisted 

dissolution), η οποία είναι τέσσερις τάξεις μεγέθους εντονότερη από την απλή χημική 

διάλυση, απουσία πεδίου. Έρευνες έχουν δείξει [4] πως ο 

α

 ηλεκτρικό πεδίο είναι της

δ

και τους κάνει ασθενέστερους. Είναι εμφανές στο σημείο αυτό πως για να υπάρξει 

διάλυση αλουμίνας και σχηματισμός πόρων απαιτείται αυξημένη συγκέντρωση κατιόντων 

H+, τα οποία ουσιαστικά κινούνται ενάντια στο ηλεκτρικό πεδίο, όταν αυτό θα έχει 

μειωθεί αρκετά λόγω της αύξησης του πάχους του σχηματιζόμενου οξειδίου. Για το λόγο 

αυτό έχουμε

 

 ανομοιομορφίας λοιπόν του συμπαγούς

σ

και δημιουργούνται οι «προπομποί» των πόρων (Σχήμα  2-9(2), Φάση ΙΙ (Σχήμα  2-8)). 

Αν οι συνθήκες ανοδίωσης είναι αυτές που οδηγούν στο σχηματισμό συμπαγ

α

το σχηματιζόμενο

σ

πορώδους αλουμίνας (όξινοι ηλεκτρολύτες αι χαμηλότερες τάσεις ανοδίωσης) τότε έναν 

ποσοστό των νεοσχηματιζόμενων πόρων αναδομούνται, οι υπόλοιποι όμως μεγεθύνονται 

και εξελίσσονται σε πόρους με τη χαρακτηριστική κυλινδρική δομή και την ημισφαιρική 

βάση, όπως φαίνεται και στο Σχήμα  2-9(3-4) (Φάση ΙΙΙ (Σχήμα  2-8)). 
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Σχήμα  2-9: Μηχανισμός σχηματισμού της πορώδους αλουμίνας. Αρχικά (1) σχηματίζεται 
ένα συμπαγές υμένιο πορώδους αλουμίνας (Φάση Ι, Σχήμα  2-8), στη συνέχεια (2) αρχίζουν 
να εμφανίζονται κάποιοι πόροι στην επιφάνεια (Φάση ΙΙ, Σχήμα  2-8), εκ των οποίων κάποιοι 
αναδομούνται και κάποιοι συνεχίζουν να αναπτύσσονται (3), ώσπου 
λαμβάνει την τελική του μορφή (4) (Φάση ΙΙΙ, Σχήμα  2-8).    

τελικά το υμένιο 

 

2.7  Ανάπτυξη των πόρων στη φάση ισορροπίας κατά το σχηματισμό 

πορώδους αλουμίνας 

 

Στη βάση των πόρων που αρχίζουν να αναπτύσσονται και να σχηματοποιούνται, 

παρατηρείται τοπικά αυξημένο ηλεκτρικό πεδίο, της τάξης του 2x107 V cm-1, ενώ ο μέσος 

όρος του ηλεκτρικού πεδίου σε ολόκληρο το υμένιο είναι περίπου 8x106 V cm-1 [3][4]. Ως 

αποτέλεσμα, παρατηρείται αυξημένη διάλυση της αλουμίνας τοπικά στα σημεία αυτά. 

Αντίθετα, στην εσωτερική διεπιφάνεια με το υποκείμενο μέταλλο, τα ανιόντα Ο2- που 

φθάνουν εκεί συνεχίζουν να σχηματίζουν νέα αλουμίνα. Τελικά, στη φάση αυτή 

δημιουργείται μια ισορροπία κατά την οποία ο ρυθμός διάλυσης της αλουμίνας στη  
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διεπιφάνεια αλουμίνας/ηλεκτρολύτη στη 

βάση των πόρων είναι ίσος με το ρυθμό 

δημιουργίας νέας αλουμίνας στη 

διεπιφάνεια αλουμίνας/υποκείμενου 

αλουμινίου [3][4]. Επιπλέον, επειδή η 

βάση των πόρων στη διεπιφάνεια με τον 

ηλεκτρολύτη αποκτά ημικυκλικό σχήμα, 

καμπυλώνεται και η διεπιφάνεια του 

οξειδίου με το αλουμίνιο κάτω από κάθε 

πόρο, προκειμένου το σχηματιζόμενο 

επίστρωμα φραγμού να διατηρεί σταθερό 

πάχος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

επίστρωμα φραγμού λαμβάνει την 

χαρακτηριστική του «δαντελωτή» μορφή 

και «κινείται» προς τα κάτω, και το 

βάθος των πόρων (και συνεπώς το πάχος 

του υμενίου της πορώδους αλουμίνας) αυξάνεται, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2-10.  

σταθερά. Η διάμετρος του πόρου και της κυψελίδας, το πάχος του επιστρώματος φραγμού 

και των τοιχωμάτων του πόρου, η ακτίνα καμπυλότητας της βάσης του πόρου και της 

είνα ποίο αυξάνεται με το χρόνο ανοδίωσης. Ο σχηματισμός του 

 υμενίου εξελίσσεται με σταθερό ρυθμό, ο οποίος καθορίζεται από το μέσο 

ηλεκτρικό

 

Σχήμα  2-10: Η ανάπτυξη των πόρων κατά τη 
διάρκεια της φάσης ισορροπίας.  Ο ρυθμός 
διάλυσης στη διεπιφάνεια 
αλουμίνας/ηλεκτρολύτη είναι ίσος με το ρυθμό 
δημιουργίας νέας αλουμίνας στη διεπιφάνεια 
αλουμίνας/υποκείμενου αλουμινίου.  

  

 

Στη φάση αυτή ισορροπίας, τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υμενίου 

της πορώδους αλουμίνας έχουν λάβει τις τελικές τους διαστάσεις και παραμένουν 

βάσης της κυψελίδας παραμένουν αμετάβλητα, και το μόνο μέγεθος που μεταβάλλεται 

ι το βάθος του πόρου, το ο

πορώδους

 πεδίο σε συνδυασμό με την, ενισχυόμενη από το ηλεκτρικό πεδίο (field-

assisted), διάλυση που πραγματοποιείται τοπικά στη βάση των πόρων, με ένα ρυθμό που 

καθορίζεται από το τοπικό πεδίο, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από την ακτίνα 

καμπυλότητας που έχει διαμορφωθεί στη βάση των πόρων [3][4].     

 

 



2.8  Ενσωμάτωση ιόντων του ηλεκτρολ

 

Μετά από εκτεταμένες μελέτες των Th ] 

διαπιστωθεί πως το υλικό της ανοδικής αλουμ

όλον τον όγκο του, αλλά αντίθετα, τόσο στη σ

διακρίνονται δύο περιοχές: η εσωτερική, που

αλουμίνας με το υπόστρωμα του αλουμινίου κα

εξωτερική, που βρίσκεται κοντά στη διεπιφάνε τον 

αποτελείται από αλουμίνα με εγκλωβισμένα ανι

περιοχές διακρίνονται στο Σχήμα  2-11, για τη ν

την περίπτωση της συμπαγούς αλουμίνας η δ

μί ε ς

ί ην η

ρ

τη

φραγμού. Το εύρος της εσωτερικής και της 

ως 

από το δος του ηλεκτρολύτη.  

 

ύτη στο εσωτερικό της αλουμίνας 

ompson και Wood [4][7] [12]-[15 έχει 

ίνας δεν παρουσιάζει ενιαία σύσταση σε 

υμπαγή όσο και στην πορώδη αλουμίνα, 

 βρίσκεται κοντά στη διεπιφάνεια της 

ι αποτελείται από αμιγή αλουμίνα, και η 

ια της αλουμίνας με ηλεκτρολύτη και 

όντα από τον ηλεκτρολύτη. Οι δύο αυτές 

ν συμπαγή και για τη  πορώδη αλουμίνα. 

ιείσδυση των ανιόντων πραγματοποιείται 

νας προς το σωτερικό τη , προς τη 

νιο, ενώ στ  περίπτωσ  της πορώδους 

ίως πλευρικά από κάθε πόρο προς την 

ν βάση των πόρων προς το επίστρωμα 

εξωτερικής περιοχής, ο βαθμός δηλαδή 

διείσδυσης των ανιόντων του ηλεκτρολύτη στο υλικό της αλουμίνας, εξαρτάται κυρί

Σ

ομοιόμορφα από την επιφάνεια της αλου

διεπιφάνεια δηλαδή με το υποκείμενο αλουμ

αλουμίνας η διείσδυση πραγματοποιείται κυ

περιοχή μεταξύ των πόρων, αλλά και από 

εί

 

Σχήμα  2-11: Εσωτερική (γκρι) και εξωτερική (λευκό) περιοχή στη συμ
αλουμίνα.   

παγή και την πορώδη 
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Η ομάδα των Thompson και Wood [15] 

έχει διερευνήσει πιο επισταμένα, με 

και το πλάτος της αμιγούς αλουμίνας 

σε σχέση με το πλάτος της αλουμίνας 

που περιέχει ανιόντα, και το οποίο είναι 

πολύ μικρό στην περίπτωση που η 

αυξάνεται στην περίπτωση του οξαλικού 

 του χρωμικού οξέος η αλουμίνα είναι 

 της αμιγούς αλουμίνας αυξάνεται από τις 

κατά τη σειρά: 

φωσφορικό οξύ < χρωμικό οξύ 

αναπαριστούν τη συμπαγή αλουμίνα ενώ  γκρίζες τις περιοχές με ενσωματωμένα 

ανιόντα.  

  

ρικής περιοχής 
ης πορώδους αλουμίνας που έχει προκύψει από 
ανοδίωση σε (α) θειικό, (β) οξαλικό, (γ) 
φωσφορικό και (δ) χρωμικό οξύ. 

ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης 

δέσμης, την περίπτωση που 

ηλεκτρολύτες είναι τα κυριότερα οξέα 

που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή πορώδους αλουμίνας, 

δηλαδή το θειικό, το οξαλικό, το 

φωσφορικό και το χρωμικό οξύ. Οι 

έρευνές τους οδήγησαν στο 

συμπέρασμα πως σε μεγαλύτερο βάθος 

διεισδύουν τα ανιόντα του θειικού 

οξέος, δευτερευόντως του οξαλικού 

οξέος, στη συνέχεια του φωσφορικού 

οξέος, ενώ τα ανιόντα του χρωμικού 

οξέος δεν εισέρχονται στο υλικό της 

αλουμίνας. Αντίστοιχα διαμορφώνεται 
 

Σχήμα  2-12: Το εύρος της εξωτε
τ

ανοδίωση έχει πραγματοποιηθεί σε θειικό οξύ, 

και του φωσφορικού οξέος, ενώ στην περίπτωση

αμιγής σε όλον τον όγκο της. Δηλαδή, το εύρος

εσωτερικές περιοχές προς τα όρια των πόρων 

 

Θειικό οξύ < οξαλικό οξύ < 

 

Το γεγονός αυτό περιγράφεται σχηματικά στο Σχήμα  2-12, όπου οι μαύρες περιοχές 

οι
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2.9  Αυτό-οργάνωση των πόρων σε εξαγ

αλουμίνα 

 

Την πιο θαυμαστή ιδιότητα της πορώδους  αποτελεί  πως

πόροι της αυτο-οργανώνονται σε ομοιόμορφη εξαγωνική

πραγματικότητα όμως είναι πως δεν επιτυγχάνεται οποιεσδήποτε

συνθήκες ανοδίωσης. Αντίθετα, για κάθε ηλεκτρολύτη

μάλιστα μικρό, «παράθυρο» τάσεων ανοδίωσης που σε

κατανομή των πόρων. Επιπλέον, υπάρχουν και την

ομοιομορφία, όπως η θερμοκρασία, η διάρκεια οδίωσης, η α 

αλουμινίου και η προεργασία που έχει πραγματοποιηθεί

οποίους θα δούμε αναλυτικά αμέσως παρακάτω. πο

αλουμίνα που παρασκευάζεται αποτελείται από περιοχές μεγέθους από

4 μm, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τέλεια εξαγωνική

 

.9.1 «Παράθυρα» συνθηκών για αυτο-οργάν

α

-

][31]-[33]. Οι

βάνονται με ανοδίωση σε 

φωσφορικό οξύ, 10% κ.β., υπό τάσεις 160 και 195 V αντίστοιχα.  

Πίνακας  2-1: Π κή δομή 

Ηλεκτρολυτικό διάλυμα Τάση ανοδίωσης  Περίοδος (απόσταση μεταξύ πόρων) 

ωνική κατανομή στην πορώδη 

 αλουμίνας  το γεγονός  οι 

 δομή που θυμίζει κυψέλη. Η 

 ομοιομορφία σε  

 υπάρχει ένα συγκεκριμένο, και 

 οδηγούν  ομοιόμορφη εξαγωνική 

 άλλοι παράγοντες που ευνοούν  

 της αν  καθαρότητ του 

 στην επιφάνειά του, και τους 

Στις ιδανικότερες συνθήκες η ρώδης 

 της τάξεως  1 έως 

 δομή. 

ωση σε εξαγωνική δομή 

πό πολυετείς έρευνες κατέληξαν σε 

οργάνωση των πόρων σε ομοιόμορφη 

 συνθήκες αυτές συνοψίζονται στον 

2
 

Διάφορες ερευνητικές ομάδες μετά 

«παράθυρα» συνθηκών που οδηγούν σε αυτο

εξαγωνική δομή [18][19][21][23

Πίνακας  2-1. Πόροι με αποστάσεις 50 και 63 nm σχηματίζονται με ανοδίωση σε θειικό 

οξύ 0.5 Μ, υπό τάση 19 και 25 V αντίστοιχα. Ανοδίωση σε οξαλικό οξύ 0.3 Μ, υπό τάση 

40 V οδηγεί σε εξαιρετικά ομοιόμορφη εξαγωνική κατανομή πόρων με αποστάσεις 100 

nm, ενώ μεγαλύτερες αποστάσεις, 420 και 500 nm λαμ

αράθυρα συνθηκών ανοδίωσης για αυτο-οργάνωση σε εξαγωνι

19 V 50   nm
Θειικό οξύ 0.5 Μ 

25 V 63 nm 

Οξαλικό οξύ 0.3 Μ 40 V 100 nm 

160 V 420 nm 
Φωσφορικό οξύ 10% κ.β. 

195 V 500 nm 
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Παρατηρείται πως κάθε οξύ είναι κατάλληλο για διαφορετικό εύρος τάσεων, και 

 η απόσταση μεταξύ των πόρων αυξάνεται γραμμικά με την τάση, αντίστοιχα το 

κάθε οξύ

 ε τ διαφορετική

 .  pH

μικρής

2.9.2 ιάρκεια της ανοδίωσης 
 

υχθεί μεγάλη 

ομοιομορφία κατανομή απαιτεί

ν

 παρουσιάζει την 

σχεδόν ιδεατή εξαγωνική δομή σε μεγάλες περιοχές, των οποίων το εμβαδόν αυξάνεται με 

οχών 

α ή λα κεια

 

 

    

επειδή

 οδηγεί σε περιοδική δομή πόρων με διαφορετικές όμως αποστάσεις μεταξύ τους, 

σε διαφορετική πυκνότητα πόρων δηλαδή. Τα διαφορετικά «παράθυρα» τάσεων στα 

οποία λειτουργεί ο κάθ  ηλεκτρολύ ης οφείλονται στη  αγωγιμότητα και το 

διαφορετικό pH τους. Το θειικό οξύ που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αγωγιμότητα απαιτεί 

χαμηλές τάσεις ανοδίωσης, διαφορετικά σε υψηλότερες τάσεις το σχηματιζόμενο οξείδιο 

καταρρέει αμέσως. Επιπρόσθετα, το pH καθορίζει τη διάμετρο των πόρων Χαμηλό  

σημαίνει πως η ενισχυόμενη από το πεδίο διάλυση αρχίζει σε χαμηλότερες τάσεις, 

συνεπώς σχηματίζονται πόροι  διαμέτρου. Το θειικό οξύ που χαρακτηρίζεται από 

το μικρότερο pH οδηγεί σε πόρους μικρής διαμέτρου, ενώ το φωσφορικό οξύ που έχει 

μεγαλύτερο pH σχηματίζει πόρους μεγαλύτερης διαμέτρου.   

  

Δ

Οι Masuda και συνεργάτες [16] ανακάλυψαν πως για να επιτε

 και περιοδικότητα στην  των πόρων, ται πολύ μεγάλη 

χρονική διάρκεια ανοδίωσης, πρέπει δηλαδή να αφεθεί η διαδικασία να συνεχιστεί για 

πολλές ώρες ακόμα από τη στιγμή που το υμέ ιο της πορώδους αλουμίνας είναι πρακτικά 

έτοιμο. Πράγματι, ένα υμένιο πορώδους αλουμίνας που παρασκευάζεται σε θερμοκρασία 

δωματίου χρειάζεται μόλις 4-5 λεπτά ανοδίωσης προκειμένου να λάβει την τελική του 

μορφή και να έχει μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή πόρων. Ωστόσο, η ομάδα του 

Masuda διαπίστωσε πως αν η ανοδίωση αφεθεί να συνεχιστεί για πολλές ώρες, η 

κατανομή των πόρων βελτιώνεται σημαντικά και η πορώδης αλουμίνα

το χρόνο ανοδίωσης, ενώ ατέλειες εμφανίζονται μόνο στα σύνορα μεταξύ των περι

υτών. Η ιδανικότερη δομ μβάνεται για διάρ  1-2 εικοσιτετραώρων [24].  
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2.9.3 Θερμοκρασία ανοδίωσης 
 

ές θερμοκρασίες μειώνεται 

περαιτέρω ο ρυθμός της χημικής διάλυσης της αλουμίνας από το οξύ.  

  

.9.4 Καθαρότητα του προς ανοδίωση αλουμινίου 
 

αλύτερη 

εριοδικότητα επιτυγχάνεται στην κατανομή των πόρων. Για το λόγο αυτό 

ραγματοποιείται κάποια κατεργασία στο αλουμίνιο πριν την ανοδίωση. Συνήθως 

γματοποιείται αρχικά μια θερμική ανόπτηση του αλουμινίου στους 450-500 οC για 1-3 

ώρες. Η θερμοκρασία αυτή είναι λίγο χαμηλότερη από τη θερμοκρασία τήξης του 

Έναν σημαντικότατο παράγοντα που επηρεάζει την ομοιομορφία στην κατανομή 

των πόρων αποτελεί η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης [33]. Είναι 

σημαντικό η θερμοκρασία να διατηρείται χαμηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου, και 

μάλιστα τόσο χαμηλότερη όσο αυξάνεται η τάση ανοδίωσης. Για παράδειγμα, αν η 

ανοδίωση πραγματοποιείται σε οξαλικό οξύ, όπου η συνήθης τάση ανοδίωσης είναι 40 V, 

καλύτερα αποτελέσματα λαμβάνονται αν η θερμοκρασία κυμαίνεται στο εύρος 5-10 οC, 

ενώ στην περίπτωση του φωσφορικού οξέος που η χρησιμοποιούμενη τάση φθάνει τα 195 

V, μεγαλύτερη ομοιομορφία επιτυγχάνεται όταν η θερμοκρασία μειώνεται στους 0-2 οC. 

Η χαμηλή θερμοκρασία ευνοεί την ομοιομορφία κυρίως γιατί εμποδίζει την τοπική 

αύξηση της θερμοκρασίας στη βάση των πόρων, η οποία οδηγεί σε αυξημένη, τοπικά, και 

ανομοιόμορφη διάλυση της αλουμίνας. Επιπλέον, σε χαμηλ

2

Στη βιβλιογραφία τονίζεται πάντα η ανάγκη πολύ μεγάλης καθαρότητας του προς 

ανοδίωση αλουμινίου (> 99,99%). Ο παράγοντας αυτός είναι επίσης πολύ σημαντικός 

αφού η ύπαρξη προσμίξεων μέσα στο αλουμίνιο οδηγεί σε ανομοιόμορφη ανάπτυξη της 

αλουμίνας, λόγω του διαφορετικού συντελεστή διόγκωσης (volume expansion coefficient) 

[21]. 

   

2.9.5 Προ-κατεργασία της επιφάνειας του προς ανοδίωση αλουμινίου 
 

Σημαντική επίδραση στην τελική κατανομή των πόρων έχει και η κατεργασία του 

προς ανοδίωση αλουμινίου πριν την ηλεκτροχημική διαδικασία [21][34]. Όσο πιο λεία 

είναι η επιφάνεια και όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος των κόκκων, τόσο μεγ

π

π

πρα
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αλουμινίου (680 οC) και ομογενοποιεί τη δομή του αλουμινίου, δημιουργώντας 

εγαλύτερους και πιο ομοιόμορφους κόκκους. Στη συνέχεια, λαμβάνει χώρα 

ηλεκτρ

2.10 οντέλα 

 

 το μηχανισμό σχηματισμού της 

πορώδους

ονός ότι από στη στιγμή που ένας πόρος σχηματίζεται, οι επόμενοι είναι πιο πιθανό 

να σχηματιστούν σε κάποια απόσταση από αυτόν. Τα δύο αυτά γεγονότα αποδόθηκαν στο 

γεγονός πως στην περιοχή που αρχίζει να διαλύεται η αλουμίνα και να σχηματίζεται ένας 

ση κατιόντων 

l3+, που εμποδίζει τη συγκέντρωση περαιτέρω κατιόντων H+. Έτσι, ένας δεύτερος πόρος 

θα αρχ

α

μ

ολείανση σε μίγμα υπερχλωρικού οξέος και αιθανόλης, προκειμένου να 

εξομαλυνθούν οι προεξοχές της επιφάνειας και να γίνει πιο λεία. Η επιφανειακή 

τραχύτητα της τάξης των 5 μm της επιφάνειας των φύλλων αλουμινίου αναφέρεται [11] 

πως μειώνεται στα 20-30 nm μετά από αυτό το βήμα. Η προεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμη για να ληφθούν μεγάλες περιοχές πορώδους αλουμίνας με απόλυτα περιοδική 

εξαγωνική κατανομή πόρων. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ποτέ με φύλλα αλουμινίου που δεν 

έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρολείανση.  Ένα άλλο μέτρο που εφαρμόζεται είναι η ανάδευση 

του ηλεκτρολύτη κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης ώστε να απομακρύνονται οι 

δημιουργούμενες φυσαλίδες υδρογόνου και να διαχέονται πιο ομοιόμορφα τα ιόντα του 

ηλεκτρολύτη στην επιφάνεια του δείγματος.          

      

Μ

Τα όσα περιγράφηκαν μέχρι στιγμής σχετικά με

 αλουμίνας εξηγούν το σχηματισμό των κυλινδρικών κατακόρυφων πόρων, όχι 

όμως και την εξαγωνική περιοδική κατανομή τους. Το 1963 δόθηκε μια πρώτη ερμηνεία 

από τους Hoar και Yahalom [8] για το γεγονός ότι οι πόροι αναπτύσσονται 

«ανισοτροπικά», δηλαδή κάθετα προς το υπόστρωμα και όχι και πλευρικά, καθώς και για 

το γεγ

πόρος, στα τοιχώματα δηλαδή του πόρου, υπάρχει μια αυξημένη συγκέντρω

A

ίσει να σχηματίζεται σε κάποια απόσταση, όπου έχουν ευκολότερη πρόσβαση τα 

Η+. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε και από τους Despic και Parkutik [29]. 

 

Οι Sullivan και Wood [3] διαμόρφωσαν έν  μοντέλο βασιζόμενο στην κατανομή 

του ηλεκτρικού πεδίου στο επίστρωμα φραγμού προκειμένου να ερμηνεύσουν την 

ιδιαίτερη αυτή δομή της πορώδους αλουμίνας. Από τη στιγμή που ένας πόρος αρχίζει να 

σχηματίζεται, οι δυναμικές γραμμές του πεδίου στο επίστρωμα φραγμού, που βρίσκεται 
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στη βάση του, λαμβάνουν την κατανομή που φαίνετα  στο ι

 ό  η

 υ τ

Σχήμα  2-13. Όπως φαίνεται 

από το σχήμα αυτ , το πεδίο αυξάνεται καθώς κινείται κανείς από τη βάσ  του 

επιστρώματος φραγμού, από την καμπύλη ΑΒ δηλαδή, προς τη βάση το  πόρου, προς ην 

καμπύλη ΓΔ, όπου η πυκνότητα των δυναμικών γραμμών είναι αυξημένη. 

 

 

Σχήμα  2-13: Κατα νομή των δυναμικών γραμμών του ηλεκτρικού πεδίου στο επίστρωμα 
. 

, τ ώ

συσσωμάτωσης 

(close-packed). Έτσι, ενώ η έναρξη των πόρων λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια, η τελική 

κατανο

φραγμού

 

Ενώ κατά μήκος της καμπύλης ΑΒ το ηλεκτρικό πεδίο είναι τέτοιο που να ευνοεί την 

ανάπτυξη νέου οξειδίου στη διεπιφάνεια με το υποκείμενο αλουμίνιο, τοπικά στη βάση 

του πόρου, κατά μήκος της καμπύλης ΓΔ  γίνεται πια αρκε ά ισχυρό στε να ευνοεί 

περισσότερο τη διάλυση της αλουμίνας παρά το σχηματισμό νέας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αυξημένη πυκνότητα ρεύματος τοπικά στη βάση του πόρου. Εδώ 

υπεισέρχεται ο χαρακτήρας «αυτο-συντήρησης» των πόρων. Ένας πόρος, κατά τη 

δημιουργία του, «τραβάει» ρεύμα από την περιοχή γύρω του. Όταν λοιπόν έχουν αρχίσει 

να αναπτύσσονται κάποιοι πόροι, για να δημιουργηθούν νέοι πρέπει να μπορούν να 

«ανταγωνιστούν» τους ήδη υπάρχοντες για ρεύμα. Δεδομένου και του ημισφαιρικού 

σχήματος που αποκτά το επίστρωμα φραγμού κάτω από κάθε πόρο, η πιο πιθανή 

κατανομή των πόρων που επιβιώνουν είναι τελικά η δομή συμπαγούς 

μή τους διαμορφώνεται στη βάση του υμενίου της πορώδους αλουμίνας, στη 

διεπιφάνεια με τον ηλεκτρολύτη. Επιπλέον, μεγάλη τάση ανοδίωσης, οδηγεί σε 

επιστρώματα φραγμού μεγαλύτερου πάχους, γεγονός που σημαίνει πως οι πόροι θα 

αναπτυχθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους και σε μικρότερη πυκνότητα.      

 37



 

Το 1998 οι Jessensky και συνεργάτες [21] και Li και συνεργάτες [22] (από την 

ομάδα του U. Gösele) εισήγαγαν ένα μοντέλο μηχανικών τάσεων για να ερμηνεύσουν την 

εξαγωνική διάταξη των πόρων. Η ατομική πυκνότητα του αλουμινίου στο μεταλλικό 

αλουμίνιο είναι διπλάσια από την ατομική πυκνότητα του αλουμινίου στην αλουμίνα. 

Αυτό έχει ως συνέπεια ο όγκος της σχηματιζόμενης αλουμίνας να είναι διπλάσιος από τον 

αρχικό. Στην πράξη όμως, στην περίπτωση της πορώδους αλουμίνας, λόγω της διάλυσης 

ενός ποσοστού της σχηματιζόμενης αλουμίνας κατά τον σχηματισμό των πόρων και της 

μικρής απόδοσης ρεύματος (~ 60%), ο όγκος δεν αυξάνεται ποτέ κατά έναν παράγοντα 2, 

αλλά συνήθως αυξάνεται κατά έναν παράγοντα από 0.8 έως 1.7, που εξαρτάται από τις 

συνθήκες ανοδίωσης. Σύμφωνα με το μοντέλο των μηχανικών τάσεων, η αύξηση αυτή 

του όγκου προκαλεί μηχανικές τάσεις στη διεπιφάνεια του οξειδίου με το μέταλλο κατά 

τη διάρκεια της ανοδίωσης, η οποία ωθεί τα τοιχώματα αλουμίνας των πόρων προς τα 

πάνω, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί απωστικές δυνάμεις μεταξύ γειτονικών πόρων, που 

αρατήρηση πως το μέγεθος των περιοχών που χαρακτηρίζονται από τέλεια περιοδική 

δομή εξαρτάται ισχυρά από την τάση ανοδίωσης. Η ομάδα του Gösele παρατήρησε πως 

ις, 

οδηγούν τελικά σε εξαγωνική κατανομή. Το μοντέλο αυτό ενισχύθηκε και από την 

π

και ο συντελεστής διόγκωσης του αλουμινίου κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης εξαρτάται 

από την τάση ανοδίωσης και συνέδεσε τα δύο φαινόμενα μεταξύ τους. 

 

Πράγματι, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τους τρεις κυριότερους 

ηλεκτρολύτες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πορώδους αλουμίνας, δηλαδή 

θειικό, οξαλικό και φωσφορικό οξύ, κατά τα οποία φύλλα αλουμινίου ανοδιώθηκαν στις 

συνθήκες στις οποίες είχε βρεθεί από τον Masuda το 1995 ότι λαμβάνονται οι 

ιδανικότερες εξαγωνικές δομές, καθώς και σε γειτονικές συνθήκες. Η διάρκεια ανοδίωσης 

ήταν σε όλες τις περιπτώσεις 2-4 μέρες, και οι τάσεις ανοδίωσης ήταν από 120 έως 195 V 

για την περίπτωση του φωσφορικού οξέος, από 30 έως 60 V για την περίπτωση του 

οξαλικού οξέος και από 18 έως 25 V για την περίπτωση του θειικού οξέος. Σε κάθε 

περίπτωση μετρήθηκε η διόγκωση του υλικού και τα δείγματα παρατηρήθηκαν με 

ηλεκτρονική μικροσκοπία ώστε να εξεταστεί η ομοιομορφία στην κατανομή των πόρων 

και να συσχετιστεί με την τάση ανοδίωσης (οπότε και με το βαθμό διόγκωσης). 

Παρατηρήθηκε καταρχήν πως η διόγκωση αυξάνεται με την τάση ανοδίωσης, και κατά 

δεύτερο λόγο πως η καλύτερη κατανομή πόρων λαμβάνεται στις ενδιάμεσες τάσε
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δηλαδή  160 V για το φωσφορικό οξύ, στα 40 V για το οξαλικό οξύ και στα 18.7 V για 

το θειικ

 
ν ν η λ

 στα

ό οξύ (αποτελέσματα που συμπίπτουν με αυτά του Masuda). Αυτό σημαίνει πως η 

καλύτερη κατανομή πόρων λαμβάνεται για μεσαίας τάξεως διόγκωση του υλικού. Μικρή 

ή πολύ μεγάλη διόγκωση οδηγεί σε μεγαλύτερη αταξία. Για την ακρίβεια υπολογίστηκε 

πως και για τους τρεις ηλεκτρολύτες, η μεγαλύτερη ομοιομορφία επιτεύχθηκε για αύξηση 

του όγκου κατά έναν παράγοντα 1.4 περίπου, ανεξαρτήτως ηλεκτρολύτη και συνθηκών 

ανοδίωσης, αρκεί οι συνθήκες αυτές να απέδιδαν αυτή τη διόγκωση περίπου. Μάλιστα, σε 

όλες τις περιπτώσεις, αν και οι αποστάσεις μεταξύ των πόρων είναι πολύ διαφορετικές για 

τους τρεις ηλεκτρολύτες (60, 95 και 420 nm για θειικό, οξαλικό και φωσφορικό οξύ 

αντίστοιχα), το μέγεθος των περιοχών που φέρουν απόλυτα περιοδική κατανομή πόρων 

ήταν από 1-4 μm σε όλες τις περιπτώσεις. Απλά μεταβάλλεται ο αριθμός των πόρων της 

κάθε περιοχής για κάθε ηλεκτρολύτη. Το 2002 παρατηρήθηκε [24] πως τα υμένια της 

πορώδους αλουμίνας τα οποία εμφανίζουν την ιδανικότερη περιοδική δομή 

χαρακτηρίζονται από πορώδες περίπου 10%, ανεξάρτητα από τον χρησιμοποιούμενο 

ηλεκτρολύτη και την περίοδο που χαρακτηρίζει την κατανομή των πόρων.   

 

2.11 Γιατί συγκεκριμένες συνθήκες ανοδίωσης οδηγούν σε 

συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά; 

Όπως ήδη α αφέρθηκε, ο σχηματισμός του υμε ίου τ ς πορώδους α ουμίνας στη 

φάση της ισορροπίας εξελίσσεται με σταθερό ρυθμό, ο οποίος καθορίζεται από το μέσο 

ηλεκτρικό πεδίο σε συνδυασμό με την, ενισχυόμενη από το ηλεκτρικό πεδίο (field-

assisted), διάλυση που πραγματοποιείται τοπικά στη βάση των πόρων, με ένα ρυθμό που 

καθορίζεται από το τοπικό πεδίο, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από την ακτίνα 

καμπυλότητας που έχει διαμορφωθεί στη βάση των πόρων. Η ακτίνα καμπυλότητας 

διατηρεί μια «αυτο-ρυθμιζόμενη» δράση, στην οποία οφείλεται η σταθερότητα της 

διαμέτρου των πόρων και των κυψελίδων για συγκεκριμένες συνθήκες ανοδίωσης [3][4]. 

Οποιαδήποτε τάση των πόρων να αποκτήσουν διάμετρο πιο μεγάλη ή πιο μικρή από αυτή 

που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες συνθήκες ανοδίωσης, συνοδεύεται από αντίστοιχη 

αύξηση ή μείωση της ακτίνας καμπυλότητας. Αύξηση της ακτίνας καμπυλότητας 

σημαίνει μείωση του ηλεκτρικού πεδίου στη βάση του πόρου, με αποτέλεσμα να 

επιβραδύνεται ο ρυθμός διάλυσης της αλουμίνας τοπικά, οπότε επιτρέπεται τελικά η 
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αύξηση της διαμέτρου των πόρων, ενώ μείωση της ακτίνας καμπυλότητας σημαίνει 

αύξηση της πυκνότητας των δυναμικών γραμμών τοπικά στη βάση του πόρου, και 

συνεπώς αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου, δηλαδή αυξημένο ρυθμό διάλυσης της 

αλουμίνας στη βάση του πόρου και αύξηση της διαμέτρου του, μέχρι να αποκατασταθεί 

ξανά η ισορροπία.    
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3 Λεπτά υμένια πορώδους αλουμίνας πάνω σε 

υπόστρωμα πυριτίου 

 

3.1 Εισαγωγή 

Όπως περιγράφηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στη βιβλιογραφία συναντάται 

ηθώρα εργασιών που αφορούν στην ανοδίωση φύλλων αλουμινίου εκτεταμένου όγκου. 

την επιφάνειά τους μπορούν να σχηματιστούν υμένια πορώδους αλουμίνας 

οιουδήποτε πάχους, το οποίο εξαρτάται μόνο από τη διάρκεια της ανοδίωσης. 

ναφορές που αφορούν στην παρασκευή πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα 

ριτίου εμφανίστηκαν πιο πρόσφατα [35]-[38], με ανοδίωση υμενίων αλουμινίου που 

 εναποτεθεί πάνω σε δισκίδια πυριτίου. Ωστόσο, και στις εν λόγω αναφορές, το 

κρότερο πάχος του προς ανοδίωση αλουμινίου ήταν της τάξης των 400 nm, ενώ πιο 

συχνά έφτανε τα 1-2 μm.  

  

 Στα πλαίσια του παρόντος διδακτορικού έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία 

ρασκευής πολύ λεπτών υμενίων αλουμίνας, συμπαγούς και πορώδους, πάνω σε 

όστρωμα πυριτίου, με ανοδίωση υμενίων αλουμινίου πάχους 10-500 nm υπό σταθερή 

ση. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η παρασκευή των υμενίων και θα παρουσιαστεί ο 

δομικός χαρακτηρισμός τους με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και διερχόμενης 

δέσμης. Επιπλέον, θα αναφερθεί η επίδραση της θερμικής ανόπτησης στη δομή του 

υλικού.   

 

 

πλ

Σ

οπ

Α

πυ

έχουν

μι

πα

υπ

τά
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3.2  Παρασκευή δειγμάτων 

1 Δείγματα προς ανοδίωση 

 

3.2.
 

Για την παρασκευή πολύ λεπτών υμενίων πορώδους αλουμίνας πάνω σε πυρίτιο 

εναποτέθηκαν, με εξάχνωση από κανόνι ηλεκτρονίων, πολύ λεπτά υμένια αλουμινίου 

πάνω σε δισκίδια πυριτίου τύπου p, κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης (100) και 

ωγιμότητας στην περιοχή 1-10 Ohm·cm. Τα πάχη αλουμινίου που εναποτέθηκαν ήταν: 

0, 300, 100, 50, 30, 15 και 10 nm. Στόχος ήταν η επιτυχής ανοδίωση των πολύ λεπτών 

υμενίων, στο εύρος 10-50 nm, ωστόσο στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν προς ανοδίωση 

ια  κατά μία τάξη μεγέθους, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως 

ναφορά. Προκειμένου να δημιουργηθεί ωμική επαφή στην πίσω πλευρά του δισκιδίου 

για τη

σ

ια ακόμα παράμετρος που εξετάστηκε ήταν η επίδραση της θερμικής ανόπτησης 

υ αλ α

ιερευνήθηκε αν το γεγονός αυτό ισχύει και στην περίπτωση των πολύ λεπτών 

υμενίω αλουμινίου πάνω στο υπόστρωμα του πυριτίου. Για το λόγο αυτό, τα δισκίδια 

των δύο προηγούμενων κατηγοριών τεμαχίστηκαν στη μέση, και το ένα τεμάχιο αφέθηκε 

ως είχε, ενώ στο δεύτερο πραγματοποιήθηκε θερμική ανόπτηση αλουμινίου σε ειδικό 

αγ

50

υμέν αλουμινίου παχύτερα

α

ν εφαρμογή του πεδίου, πραγματοποιήθηκε ιοντική εμφύτευση βορίου και 

ακολούθησε θερμική ανόπτηση στους 950 οC για 30 λεπτά. Επιπλέον, για να μελετηθεί η 

επίδραση στην ηλεκτροχημική διαδικα ία της χρήσης κράματος αλουμινίου με 1% 

πυρίτιο, παρασκευάστηκε και μια δεύτερη κατηγορία υμενίων προς ανοδίωση. Στην 

περίπτωση αυτή εναποτέθηκε όχι καθαρό αλουμίνιο πάνω στο υπόστρωμα του πυριτίου 

αλλά κράμα αλουμινίου με 1% πυρίτιο και δημιουργήθηκαν υμένια στα ίδια πάχη με το 

καθαρό αλουμίνιο και πάνω σε ακριβώς ίδιου τύπου υπόστρωμα, ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα άμεσης σύγκρισης.  

 

 

το ουμινίου πριν την ανοδίωση στην μορφολογί  της πορώδους αλουμίνας. Έχει 

αναφερθεί πως στην περίπτωση ανοδίωσης φύλλων αλουμινίου, η θερμική ανόπτηση του 

υλικού κοντά στη θερμοκρασία τήξης του, περίπου στους 450 

Μ

οC, ευνοεί την παρασκευή 

πορώδους αλουμίνας με πόρους πιο ομοιόμορφους μεταξύ τους σε μέγεθος και σχήμα, 

καθώς και πιο ομοιόμορφα κατανεμημένους. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην πιο 

ομοιογενή δομή που λαμβάνει το αλουμίνιο μετά τη θερμική ανόπτηση. Στην παρούσα 

εργασία δ

ν 
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οφούρνο, στους 450 C για 30 λεπτά. Εν συνεχεία, όλα τα δείγματα ανοδιώθηκαν σε 

ανομοιότυπες συνθήκες ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους. Στο διάγραμμα Σχήμα  3-1 

φαίνονται συγκεντρωτικά οι κατηγορίες των προς ανοδίωση δειγμάτων.   

που

Η κυψελίδα ανοδίωσης, της οποίας 

αναλυτικό διάγραμμα φαίνεται στο Σχήμα  

π

    

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Αμιγές Al  
πάνω σε υπόστρωμα Si 

 
Πάχος , 300, 100, 50, 30, 15, 10 nm

Κράμα Al(1% Si)  
πάνω σε υπόστρωμα Si 

 
Πάχος , 300, 100, 50, 30, 15, 10 nm : 500: 500

 

Σχήμα  3-1: Οι κατηγορίες των δειγμάτων  παρασκευάστηκαν για να ανοδιωθούν στη 
συνέχεια. 

 

3.2.2 Σύστημα ανοδίωσης 
 

Χωρίς θερμική 
ανόπτηση 

Θερμική ανόπτηση
στους 450 

 Χωρίς θερμική 
ανόπτηση 

Θερμική ανόπτηση 
στους 450 oo C για 30 minC για 30 min

3-2,  είναι μονής δεξαμενής (single tank) 

και έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε μόνο η μία πλευρά του δείγματος να 

βρίσκεται σε επαφή με τον ηλεκτρολύτη 

κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης. 

Αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο 

από τεφλόν, εσωτερικής διαμέτρου 4 

ιντσών, του οποίου η βάση διαθέτει μια 

κυκλική οπή που επιτρέπει την επαφή του 

δείγματος με το λουτρό της ανοδίωσης. Η 

βάση αποσπάται, και στη θέση της 

 

Σχήμα  3-2: Η κυψελίδα ανοδίωσης. 

 43



μπορούν να τοποθετηθούν είτε ολόκληρα δισκίδια διαμέτρου τριών ή τεσσάρων ιντσών, 

με σκοπό να ανοδιωθούν σε ολόκληρη την επιφάνειά τους, είτε άλλες βάσεις με οπές 

διαφορετικής διαμέτρου. Το δείγμα τοποθετείται κάτω από την οπή, με την πρόσθια 

υρά (αλουμίνιο) προς αυτήν, ενώ η οπίσθια πλευρά (πυρίτιο) βρίσκεται σε επαφή με 

έναν δίσκο αλουμινίου, ο οποίος αποτελεί την επαφή της ανόδου. Ως κάθοδος 

χρησιμοποιείται ένα πλέγμα πλατίνας, σε μορφή κυκλικού δίσκου διαμέτρου λίγο 

μικρότερης της διαμέτρου της κυψελίδας, το οποίο τοποθετείται σε απόσταση περίπου 

ενός εκατοστομέτρου από την επιφάνεια του δείγματος. Το όλο σύστημα στηρίζεται σε 

κατάλληλη βάση αλουμινίου και εν συνεχεία συνδέεται η άνοδος με τον θετικό πόλο και η 

κάθοδος με τον αρνητικό πόλο τροφοδοτικού σταθερής τάσης. Σε σειρά συνδέεται και ένα 

πολύμετρο το οποίο καταγράφει το ρεύμα κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης. 

 

3.2.3 Ηλεκτρολυτικά διαλύματα 
 

με τις οποίες επιτυγχάνεται η πιο ομοιόμορφη κατανομή πόρων στην πορώδη αλουμίνα 

ίναι υδατικό διάλυμα θειικού οξέος (H2SO4) περιεκτικότητας 0.5 Μ (2.7% κ.ο.), υπό 

ικό διάλυμα οξαλικού οξέος (H2C2O4) 0.3 Μ (2.7% κ.β.), 

υπό σταθερή τάση 40 V. Συνεπώς, τα δύο αυτά  διαλύματα είναι και τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα. Στην παρούσα εργασία χρησιμοπ

καθώς και τα διαλύματα διπλάσιας περιεκτικότ

Μ (6% κ.ο.) και οξαλικό οξύ περιεκτικότητα

συμπαγούς αλουμίνας ο ηλεκτρολύτης που επ

οξέος (H8C6O7) περιεκτικότητας 1% κ.β. 

 

3.2.4 Διαδικασία ανοδίωσης 
 

Τα δείγματα των λεπτών υμενίων αλου

ανοδιωθούν, τοποθετήθηκαν στην άνοδο της η

σε επαφή με το ηλεκτρολυτικό διάλυμα, και 

από τον χρ

πάχος του υμενίου του αλουμινίου. Παρατηρή ό πάχος α ν

πλε

Μετά από εκτεταμένη διερεύνηση [21] διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες ανοδίωσης 

ε

σταθερή τάση 25 V, και υδατ

 υδατικά

οιήθηκαν τα εν λόγω διαλύματα, 

ητας, δηλαδή θειικό οξύ περιεκτικότητας 1 

ς 0.6 Μ (6% κ.β.). Για τον σχηματισμό 

ιλέχτηκε ήταν υδατικό διάλυμα κιτρικού 

μινίου πάνω στο πυρίτιο, προκειμένου να 

λεκτροχημικής κυψελίδας με το αλουμίνιο 

στη συνέχεια εφαρμόστηκε στο σύστημα 

ησιμοποιούμενο ηλεκτρολύτη και από το 

θηκε τι για κάθε  του λουμι ίου 

σταθερή τάση, η οποία εξαρτάται 
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υπήρχε μια μέγιστη σταθερή τάση που μπορούσε να εφαρμοστεί ώστε να εξελιχθεί 

επιτυχώς η ανοδίωση. Σε μεγαλύτερες τάσεις η σχηματιζόμενη αλουμίνα διαλυόταν 

άμεσα. Τα περισσότερα υμένια αλουμίνας παρασκευάστηκαν με εφαρμογή της 

ισχυρότερης τάσης που ήταν δυνατή χωρίς να προκληθεί κατάρρευσή τους, ωστόσο 

υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν χαμηλότερες τάσεις, δίως για 

την παρασκευή πορώδους αλουμίνας, ώστε να μειωθεί η διάμετρος των σχηματιζόμενων 

πόρων αφού, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η διάμετρος και η απόσταση 

των πόρων είναι ανάλογες της τάσης ανοδίωσης.  

       Πίνακας 1: Συνθήκες ανοδίωσης.  

Ηλεκτρολυτικό 
Διάλυμα Οξαλικό οξύ Θειικό οξύ Κιτρικό

ι

α τα υμένια πάχους 10 nm. Όσον αφορά στις 

ανοδιώσεις σε θειικό οξύ, οι τάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 20 V και 25 V για τα 

υμένια πάχους 20-500 nm, ενώ για την περίπτωση των υμενίων των 15 nm και των 10 nm 

εις, στο εύρος 5-15 V. Για το σχηματισμό συμπαγούς 

λουμίνας χρησιμοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, διάλυμα κιτρικού οξέος. Στην 

περίπτω

Πάχος Al 
 οξύ 

500 nm 40-50 V 20-25 V _ 

300 nm 50 V 20-25 V _ 

100 nm 50 V 20 V _ 

50 nm 50 V 20 V 50-70 V 

30 nm 30 V 20 V 30-50 V 

15 nm 15 V 15 V 30 V 

10 nm 10 V 5-10 V _ 

  

Για τα υμένια αλουμινίου πάχους 50 nm και άνω, που ανοδιώθηκαν σε οξαλικό 

οξύ, εφαρμόστηκαν τάσεις 40 V και 50 V, για τα λεπτότερα υμένια όμως οι τάσεις αυτές 

αποδείχτηκαν πολύ ισχυρές και προκαλούσαν άμεση διάλυση του δημιουργούμενου 

υμενίου της αλουμίνας. Για το λόγο αυτό η εφαρμοζόμενη τάση μειώθηκε στα 30 V για τα 

υμένια πάχους 30 nm, και στα 10 V γι

εφαρμόστηκαν χαμηλότερες τάσ

α

ση αυτή μας ενδιέφεραν μόνο τα πολύ λεπτά πάχη, και για το λόγο αυτό 

πραγματοποιήθηκε ανοδίωση μόνο στα πολύ λεπτά υμένια αμιγούς αλουμινίου και 

κράματος αλουμινίου με 1% πυρίτιο, και συγκεκριμένα σε πάχη από 15 έως 50 nm. Στις 

εν λόγω ανοδιώσεις λοιπόν, εμφανίστηκε ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία της μέγιστης 
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δυνατής εφαρμοζόμενης τάσης στο πάχος του υμενίου. Οι μέγιστες τάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν 70 V για τα υμένια πάχους 50 nm, στα υμένια πάχους 30 nm 

εφαρμόστηκαν 50 V, ενώ στα λεπτότερα υμένια χρησιμοποιήθηκε τάση 30 V. Οι 

πειραματικές συνθήκες συνοψίζονται στον       Πίνακας 1. 

 

 Κατά τη διάρκεια της ηλεκτροχημικής διαδικασίας λάμβανε χώρα καταγραφή του 

ρεύματος της ανοδίωσης ως προς τον χρόνο. Στις λαμβανόμενες καμπύλες δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές για τα διαφορετικά αρ

  

χικά υμένια Al που χρησιμοποιήθηκαν 

ή ανόπτηση του αλουμινίου. Τα υμένια τόσο του 

καθαρού  και του κράματος αλουμινίου με 1% πυρίτιο, είτε είχαν 

υποβληθεί σε θε όπ επέδε ς την ίδ ρά κατά 

τη διάρκεια της ανοδίωσης. Όσον αφορά στη συμπαγή αλουμίνα, δεν υπήρξαν 

διαφοροποιήσεις  μορφή της  ούτε προς το πάχο Σε όλες τις 

περιπτώσεις  έφτανε σε  μέγιστη τιμή  συνέχεια μειωνόταν εκθετικά 

προς το μη  μεταβολή  υπεισήλθε με  του πάχους  ο χρόνος 

ανοδίωσης ιώνεται με μ  του πάχους αναμένεται. ορά όμως 

στην πορώ ουμίνα, μεγά  παρατηρήθηκαν για διαφορετικά πάχη 

υμενίων. ειωνόταν το ος του υμ η ηλεκτροχημική διαδικασία 

 όλο και ταχύτερα και η φάση ισορροπίας γινόταν όλο και συντομότερη, 

μέχρι π

(με ή χωρίς Si), με ή χωρίς θερμικ

αλουμινίου, όσο

ρμική αν τηση είτε όχι, ιξαν ακριβώ ια συμπεριφο

 στη  καμπύλης  ως ς. 

, το ρεύμα  μια και στη

δέν. Η μόνη  που  τη μείωση  ήταν

 που με είωση όπως Όσον αφ

δη αλ λες διαφορές

Όσο μ  πάχ ενίου 

ολοκληρωνόταν

ου για τα πολύ λεπτά υμένια εξαφανίστηκε εντελώς και η καμπύλη ρεύματος-

χρόνου θύμιζε περισσότερο παρασκευή συμπαγούς αλουμίνας. Στο διάγραμμα του 

Σχήματος

 

Σχήμα  3-3: Καμπύλες του ρεύματος της ανοδίωσης ως προς τον χρόνο για υμένια (α) 
μεγαλύτερου πάχους (> 100 nm) και (β) μικρότερου πάχους (< 50 nm). 

Σχήμα  3-3(α) παρουσιάζεται ενδεικτικά μια γραφική παράσταση του ρεύματος 
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της ανοδίωσης ως προς τον χρόνο, ενός υμενίου καθαρού αλουμινίου πάχους 500 nm, το 

οποίο ανοδιώθηκε σε θειικό οξύ 1Μ, υπό σταθερή τάση 20 V.  

 

Διακρίνονται οι τρεις χαρακτηριστικές φάσεις που περιγράφηκαν στο πρώτο 

εφάλαιο, δηλαδή η μείωση του ρεύματος που αντιστοιχεί στο σχηματισμό ενός 

α

θ ή γ κ

 Όσο το πάχος του υμενίου αλουμινίου πάνω στο πυρίτιο μειώνεται, η διάρκεια της 

φάσης ισορροπίας μειώνεται επίσης. Για πάχος 100 nm φτάνει τα λίγα δευτερόλεπτα, ενώ 

στα 50 nm το ρεύμα απλώς αυξάνεται μέχρι κάποια τιμή και αρχίζει να μειώνεται άμεσα, 

χωρίς να σταθεροποιηθεί καθόλου. Στα μικρότερα πάχη δεν υπάρχει καν σαφώς το στάδιο 

της αύξησης του ρεύματος που υποδεικνύει την έναρξη της δημιουργίας των πόρων, αλλά 

αντίθετα, το ρεύμα πέφτει συνεχώς, με μια μόνο μικρή άνοδο που σχηματίζει μια μικρή 

κορυφή. Στο Σχήμα  3-3(β) παρατηρούμε το διάγραμμα του ρεύματος ως προς το χρόνο 

που προέκυψε από την ανοδίωση σε οξαλικό οξύ 0.6 Μ ενός υμενίου αλουμινίου πάχους 

μόλις 30 nm πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου. Παρατηρούμε ότι, παρά την εμφανή 

διακρίνονται και εδώ τρεις περιοχές, οι οποίες διαχωρίζονται από τη μικρή κορυφή που 

κ

συμπαγούς στρώματος αλουμίνας στο πρωταρχικό στάδιο της διαδικασίας, η διαδοχική 

αύξησή του, που αντιστοιχεί στην έναρξη του σχηματισμού των πόρων, και η φάση 

σταθεροποίησης του ρεύματος κατά την οποία το πορώδες υμένιο λαμβάνει την τελική 

του χαρακτηριστική δομή. Ωστόσο, στην περίπτωση της ανοδίωσης φύλλου αλουμινίου, η 

διάρκεια της διαδικασίας ελέγχεται πλήρως εξωτερικά, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος 

του σχηματιζόμενου υμενίου της πορώδους αλουμίνας. Αντίθετα, στην περίπτωση της 

ανοδίωσης λεπτού αλουμινίου πάνω σε πυρίτιο, τίθεται ένας περιορισμός πό το ίδιο το 

πάχος του υμενίου. Έτσι, μόλις καταναλωθεί πλήρως το αλουμίνιο και μετατραπεί σε 

πορώδη αλουμίνα, το ρεύμα της ανοδίωσης ελαττώνεται απότομα και λαμβάνει μια 

κατώτατη τιμή, στην οποία και διακόπτουμε την παροχή της σταθερής τάσης. Αν 

αφήσουμε την ηλεκτροχημική διαδικασία να εξελιχθεί και άλλο, θα παρατηρήσουμε πως 

το ρεύμα αρχίζει να αυξάνεται ξανά. Το στάδιο αυτό θα συζητηθεί εκτενώς στο τέταρτο 

κεφάλαιο, όπου α δούμε ότι χρησιμοποι θηκε μάλιστα ια άποιες πολύ ενδιαφέρουσες 

εφαρμογές.  

 

αναφέρθηκε, και από ένα σκαλοπάτι στο οποίο το ρεύμα υφίσταται μιαν απότομη μείωση 

και μετά συνεχίζει να μειώνεται με ομαλό ρυθμό.  Όπως θα δούμε αναλυτικότερα στην 

διαφοροποίηση στη μορφή της καμπύλης σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση, 
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παράγραφο 3.5.4, οι τρεις αυτές περιοχές αντιστοιχούν επίσης σε διαφορετικές φάσεις του 

σχηματιζόμενου υλικού. Στην πρώτη περιοχή, σχηματίζεται ένα πολύ λεπτό, συμπαγές 

μένιο αλουμίνας στην επιφάνεια, ενώ παραμένει ακόμα ένα μεγάλο μέρος του υμενίου 

του αλο

η στην υψηλή διακριτική ικανότητα που προσφέρει, η οποία σε κάποιες 

διερχόμενα ,  

υ

υμινίου από κάτω, στη δεύτερη περιοχή αρχίζει ο σχηματισμός των πόρων και το 

υμένιο της πορώδους αλουμίνας φτάνει στη διεπιφάνεια με το πυρίτιο, ωστόσο 

παραμένουν ακόμα κάποια σημεία με αλουμίνιο, πιθανότατα μεταξύ των σχηματιζόμενων 

πόρων, και τέλος, στην τρίτη περιοχή, έχει καταναλωθεί πλήρως το αλουμίνιο και έχει 

μετατραπεί όλο σε αλουμίνα, και το υμένιο λαμβάνει την τελική του μορφή.  

 

3.3  Δομικός χαρακτηρισμός με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης 

Δέσμης (ΤΕΜ) 

 

3.3.1 Γενικά 
 

Ένα μεγάλο μέρος των δειγμάτων που παρασκευάστηκαν χαρακτηρίστηκαν 

δομικά με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης (ΤΕΜ). Η ηλεκτρονική 

μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης αποτελεί βασική μέθοδο δομικού χαρακτηρισμού των 

υλικών, χάρ

περιπτώσεις ξεπερνάει τα 0.2 nm, καθώς και στη δυνατότητα λήψης τόσο τοπογραφικής 

εικόνας όσο και εικόνας περίθλασης ηλεκτρονίων που δίνει πληροφορίες για τη δομή των 

υλικών. Για την παρατήρησή τους με αυτό το είδος μικροσκοπίας, τα δείγματα 

τοποθετούνται σε κενό και βομβαρδίζονται με μία ισχυρά εστιασμένη, μονοενεργειακή, 

δέσμη ηλεκτρονίων. Η εν λόγω δέσμη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να διαπερνά ολόκληρο 

το δείγμα, το οποίο άλλωστε για αυτόν τον σκοπό έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία 

ώστε στην περιοχή της παρατήρησης να μειωθεί το πάχος του σε λιγότερο από 200 nm. 

Μια σειρά από ηλεκτρομαγνητικούς φακούς στη συνέχεια μεγεθύνουν το σήμα από τα 

διερχόμενα ηλεκτρόνια. Η μεγέθυνση αυτή μπορεί να κυμαίνεται από 50 φορές έως και 

1.000.000 φορές. Από τα  ηλεκτρόνια λόγω αλληλεπίδρασής τους με το προς 

εξέταση υλικό, λαμβάνεται τελικά εικόνα μιας περιοχής του δείγματος μόλις μερικών 

δεκάδων τετραγωνικών νανομέτρων, η οποία παρέχει πληροφορίες για τη δομή του 

υλικού καθώς και για την ύπαρξη δομικών ατελειών. Μπορεί επίσης να σχηματιστεί η 
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εικόνα περίθλασης ηλεκτρονίων, η οποία δίνει πληροφορίες για την κρυσταλλογραφική 

δομή του δείγματος. Επιπλέον, λόγω της αλληλεπίδρασης της ισχυρής αυτής δέσμης με το 

υλικό, παράγονται σωματίδια και χαρακτηριστική ακτινοβολία, των οποίων η ανίχνευση 

και επεξεργασία αποτελούν επιπλέον μεθόδους χαρακτηρισμού. 

 

3.3.2 Προετοιμασία δειγμάτων για παρατήρηση για ΤΕΜ 
 

Μεγάλο μέρος της παρούσας διατριβής αποτελεί η ηλεκτρονική μικροσκοπία 

 δέσμης (ΤΕΜ), που χρησιμοποιήθηκε για τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων. 

για  ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης, απαιτείται το 

δείγμα να έχει πάχος μικρότερο από 200 nm στην περιοχή που προσπίπτει η δέσμη των 

λεκτρονίων. Συνήθως προετοιμάζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το συνολικό δείγμα να 

 δίσκο διαμέτρου 3 mm, στο κέντρο του οποίου το πάχος να μην 

επερνά τα 50-100 nm. Στην περιοχή αυτή λαμβάνει χώρα και η παρατήρηση. Υπάρχουν 

δύο εί

 

διερχόμενης

Για το λόγο αυτό θα γίνει πιο εκτενής αναφορά στην τεχνική αυτή. Όπως προαναφέρθηκε, 

 την παρατήρηση με

η

αποτελεί έναν κυκλικό

ξ

δη προετοιμασίας: στην πρώτη περίπτωση, το δείγμα προετοιμάζεται για 

παρατήρηση σε κάτοψη, ενώ στην δεύτερη περίπτωση, για παρατήρηση σε διατομή, που η 

διαδικασία είναι πιο επίπονη και πιο χρονοβόρα. Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο, η 

διαδικασία της προετοιμασίας περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο, 

το δείγμα κόβεται κατάλληλα ώστε να σχηματιστεί ένας κυκλικός δίσκος διαμέτρου 3 

mm, ο οποίος στη συνέχεια προετοιμάζεται κατάλληλα για να εισαχθεί στο ΤΕΜ. Ο λόγος 

που χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη διάμετρος είναι απλούστατα ο υποδοχέας του 

μικροσκοπίου για το δείγμα, ο οποίος έχει αυτή τη διάσταση. Στο δεύτερο στάδιο, το 

δείγμα αυτό των 3 mm λεπταίνεται και λειαίνεται μηχανικά με σκόνη διαμαντιού, σε 

κατάλληλο λειαντήριο. Στο στάδιο αυτό το πάχος του δείγματος φτάνει τα 80-100 μm. Εν 

συνεχεία, στο τρίτο στάδιο, τοποθετείται σε κατάλληλη συσκευή (dimpler) η οποία 

περιστρέφει οριζόντια το δείγμα, ενώ ταυτόχρονα ένας κυκλικός δίσκος, επικαλυμμένος 

επίσης με σκόνη διαμαντιού, περιστρέφεται κάθετα πάνω του δημιουργώντας μια 

κοιλότητα. Χρησιμοποιώντας διαδοχικά σκόνες διαμαντιού με ολοένα και μικρότερους 

κόκκους, η επιφάνεια της κοιλότητας λειαίνεται πλήρως. Στον πυθμένα της κοιλότητας το 

δείγμα έχει το μικρότερο πάχος, το οποίο δεν ξεπερνά τα 10-15 μm. Στο τέταρτο και 

τελευταίο στάδιο, το δείγμα εισάγεται σε θάλαμο κενού και βομβαρδίζεται εντοπισμένα 
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στον πυθμένα της κοιλότητας υπό γωνία, με ιόντα αργού, ώστε να λεπτύνει μέχρι τα 50 

nm περίπου. Τότε είναι έτοιμο να εισαχθεί στο μικροσκόπιο για παρατήρηση. 

 

3.4  Συμπαγής αλουμίνα πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου 

 

την ανοδική αλουμίνα είναι 

 στην ανοδίωση σε ηλεκτρολύτες που περιέχουν ισχυρά οξέα, όπως το 

φωσφορικό  το

. 

 

 

κρυστάλλων

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας το σχετικό με 

αφιερωμένο

, το οξαλικό και  θειικό οξύ. Στην παρούσα διατριβή, ένα από τα θέματα που 

μελετήθηκαν ήταν η ανοδίωση σε έναν πιο ήπιο όξινο ηλεκτρολύτη, και συγκεκριμένα σε 

υδατικό διάλυμα κιτρικού οξέος (H C O8 6 7) περιεκτικότητας 1% κ.β [39]. 

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων αρχικού υλικού: του αμιγούς 

αλουμινίου σε υπόστρωμα πυριτίου, και του κράματος αλουμινίου με 1% πυρίτιο, επίσης 

σε υπόστρωμα πυριτίου Και στις δύο περιπτώσεις εναποτέθηκαν πολύ λεπτά υμένια, από 

50 έως 15 nm. Τα δείγματα, μετά την ανοδίωση, προετοιμάστηκαν για παρατήρηση σε 

διατομή, με ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης.  

 

 Στο Σχήμα  3-4 φαίνονται τα υμένια αλουμίνας που παρασκευάστηκαν από την 

ανοδίωση υμενίων αμιγούς αλουμινίου πάχους  (α) 50 nm, (β) 30 nm  και (γ) 15 nm, 

πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου. Σε όλες τις περιπτώσεις η αλουμίνα που προέκυψε ήταν 

συμπαγής. Σε καμία περίπτωση ωστόσο το αλουμίνιο δεν καταναλώθηκε πλήρως. Όπως 

διακρίνεται και στις φωτογραφίες του ΤΕΜ, στις τρεις πρώτες περιπτώσεις παρέμειναν 

ολόκληρα υμένια αλουμινίου, ενώ υπήρξε εναπομένον αλουμίνιο υπό την μορφή 

μεμονωμένων  ακόμα και στην περίπτωση των 15 nm. 
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Σχήμα  3-4: Υμένια συμπαγούς αλουμίνας προερχόμενα από ανοδίωση σε κιτρικό οξύ 
υμενίων αμιγούς αλουμινίου πάχους (α) 50 nm, (β) 30 nm και (γ) 15 nm. Σε όλες τις 
περιπτώσεις παρέμεινε αλουμίνιο που δεν οξειδώθηκε. 

 

 Αντιθέτω , όταν τα ια πειράματα πραγματοποιήθηκαν με αρχικό υλικό το κράμα 

αλουμινίου με 1% πυρίτιο, σε όλες τις περιπτώσεις το αλουμίνιο ανοδιώθηκε πλήρως. Στο 

ς ίδ

 αλουμίνα ήταν συμπαγής.  

Σχήμα  3-5 φαίνονται για παράδειγμα τα υμένια της αλουμίνας που προέκυψαν από την 

ανοδίωση του κράματος πάχους (α) 30 nm  και (β) 15 nm. Είναι εμφανές και στις δύο 

περιπτώσεις πως η αλουμίνα φθάνει μέχρι το υπόστρωμα πυριτίου, ενώ δεν διακρίνονται 

ούτε μεμονωμένοι κρύσταλλοι. Και σε αυτήν την περίπτωση η

 

Πίνακας 2 συνοψίζονται οι συνθήκες ανοδίωσης και το πάχος της παρασκευαζόμενης 

αλουμίνας καθώς και του εναπομένοντος αλουμινίου, όπου αυτό υπήρχε.  

 

 

Σχήμα  3-5: Υμένια πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου προερχόμενα 
από ανοδίωση σε κιτρικό οξύ κράματος αλουμινίου με 1% πυρίτιο πάχους (α) 30 nm 
και (β) 15 nm. 
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Πίνακας 2: Πάχος σχηματιζόμενης συμπαγούς αλουμίνας προερχόμενης από αμιγές 
αλουμίνιο και από κράμα αλουμινίου με 1% πυρίτιο, για διάφορες τάσεις ανοδίωσης. 

Αρχικό πάχος του 
Al πριν την 
ανοδίωση 

Τάση 
ανοδίωσης 

Πάχος της 
σχηματιζόμενης 

Al2O3

Λόγος πάχους της 
συμπαγούς Al2O3 ως 

προς την τάση 

Πάχος 
εναπομένοντος 
υμενίου Αl 

Αρχικό υλικό: αμιγές Al 

50 nm 50 V 48 nm 0.96 22 nm 

30 nm 50 V 62 nm 1.24 4 nm 

15 nm 30 V 29 nm 0.96 Κάποιοι διακριτοί 
νανοκρύσταλλοι Al 

Αρχικό υλικό: κράμα Al (1% Si) 

50 nm 70 V 98 nm 1.4 - 

30 nm 50 V 62 nm 1.24 - 

15 nm 30 V 37 nm 1.23 - 

  

Και στις δύο περιπτώσεις υπολογίστηκε ο λόγος του πάχους της συμπαγούς

αλουμίνας που σχηματίστηκε προς την τάση ανοδίωσης, ο οποίος ουσιαστικά μας 

 

ποδεικνύει πόσα nm οξειδίου σχηματίζονται ανά Volt. Όπως βλέπουμε, σε όλες τις 

.1. 

 

Στο Σχήμα  3-6 παρουσιάζονται δύο εικόνες ΤΕΜ υψηλής μεγέθυνσης, οι οποίες 

εστιάζουν στη διεπιφάνεια της σχηματιζόμενης αλουμίνας με το υπόστρωμα του πυριτίου. 

Το Σχήμα  3-6(α) αντιστοιχεί σε αλουμίνα προερχόμενη από αμιγές αλουμίνιο, ενώ το 

Σχήμα  3-6(β) αντιστοιχεί σε αλουμίνα προερχόμενη από κράμα Al(1%Si). Και στις δύο 

περιπτώσεις το πάχος του προς ανοδίωση αλουμινίου ήταν 30 nm και οι συνθήκες 

ανοδίωσης ήταν πανομοιότυπες, ενώ η διαδικασία της ανοδίωσης διακόπηκε στο ίδιο 

σημείο ακριβώς. Παρατηρείται πως στην περίπτωση του αμιγούς αλουμινίου παρέμεινε 

ένα στρώμα αλουμινίου πάχους 4 nm μεταξύ πυριτίου και αλουμίνας, ενώ αντίθετα στην 

περίπτωση του κράματος η αλουμίνα έφθασε στο υπόστρωμα. Και στις δύ εικόνες 

δι

 

υ

περιπτώσεις είναι στο εύρος από 0.96 έως 1.4 nm/V, συμπίπτει δηλαδή με τα 

αναμενόμενα από τη βιβλιογραφία, που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.3

ο 

ακρίνεται το native oxide του πυριτίου.   
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Σχήμα  3-6: Διεπιφάνει -υποστρώ  πυριτίου, όταν  αρχικό 
υλικό ) αμιγές ίνιο κα ράμα Al(1%S την περίπτωση του αμιγούς 
αλουμινίου το υμένιο δεν ανοδιώθηκε πλήρως αλλά παρέμεινε ένα υμένιο αλουμινίου πάχους 
4 nm, ε ν περίπτω υ κράμα αλουμίνιο ανοδιώθηκε πλήρως.  

 νέου, πιο 

διεξοδική, πειραματική μελέτη, η οποία θα περιγραφεί αναλυτικά στην παράγραφο 3.8, 

και η ο

 περιγραφή της μορφολογίας λεπτών 

μενίων πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, και θα συγκριθούν τα 

χαρακτηριστικά τους ως προς το πάχος, τις συνθήκες ανοδίωσης (ηλεκτρολυτικό διάλυμα 

και τάση ανοδίωσης), το αρχικό υλικό, και την ύπαρξη ή όχι θερμικής ανόπτησης του 

α συμπαγούς αλουμίνας ματος  το
είναι (α  αλουμ ι (β) κ i). Σ

νώ στη ση το τος, το 

 

Με προσεκτική μελέτη των εικόνων ΤΕΜ υψηλής ανάλυσης, διακρίνονται 

κρυσταλλικά επίπεδα στο υλικό της αλουμίνας, σε όλα τα πάχη, και για τα δύο αρχικά 

υλικά, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη κρυσταλλιτών στο υμένιο. Ωστόσο, όταν τα 

ίδια δείγματα μελετήθηκαν με ακτίνες Χ δεν επιβεβαιώθηκε ο κρυσταλλικός τους 

χαρακτήρας. Το αμφισβητούμενο αυτό αποτέλεσμα μας οδήγησε σε μια εκ

ποία απέδειξε πως η αρχικώς παρασκευαζόμενη ανοδική αλουμίνα είναι άμορφη, 

ενώ η κρυστάλλωσή της προήλθε τόσο από την ακτινοβόληση του δείγματος με ιόντα 

αργού κατά την προετοιμασία του δείγματος για παρατήρηση με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο, όσο και από την παρατήρηση την ίδια, κατά την οποία το δείγμα 

ακτινοβολείται τοπικά με την δέσμη των ηλεκτρονίων.    

 

3.5  Πορώδης αλουμίνα πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου 

 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αναλυτική

υ
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αλουμινίου πριν την ανοδίωση [40][41].  Για την αποσαφήνιση των αριθμητικών τιμών 

για το μέγεθος και την απόσταση των πόρων επισημαίνεται πως επειδή οι πόροι σε 

κάποιες περιπτώσεις δεν είναι πλήρως κυκλικοί αλλά επιμήκεις, όταν αναφέρεται η 

διάσταση του πόρου, εννοείται η μεγαλύτερη διάστασή του. Επιπλέον, όταν γίνεται 

αναφορά στην απόσταση μεταξύ των πόρων, εννοείται η απόσταση από κέντρο σε κέντρο. 

 

3.5.1 Πορώδης αλουμίνα μεγάλου πάχους (ανοδίωση Al πάχους 500 nm) 
 

Πρώτα παρατηρήθηκε με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης η πορώδης 

αλουμίνα που παρασκευάστηκε πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου με ανοδίωση αλουμινίο  

 υπό τάση 25 

Τα αποτελέσματα των ανοδιώσεων φαίνονται στις εικόνες κάτοψης φωτεινού πεδίου 

του Σχήμα και

προήλθε με ώστε

οξέος  

στα

λόγω ήταν

περίπτωση, 

  παραπάνω αποτελέσματα είναι πολύ κοντά στα αναφερόμενα στη 

 ίδιες συνθήκες. Στην 

ερίπτωση του οξαλικού οξέος, οι διάμετροι πόρων που αναφέρονται για ανοδίωση υπό 

τάση 4

υ

πάχους 500 nm. Αρχικά, οι συνθήκες ανοδίωσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενες στην βιβλιογραφία, δηλαδή ηλεκτρολυτικό διάλυμα οξαλικού 

 0.3 Μ υπό τάση 40 V και ηλεκτρολυτικό διάλυμα θειικού οξέος 0.5 Μοξέος

V. 

  3-7. Στις (α)  (β) παρατηρούμε την πορώδη αλουμίνα που προήλθε από το 

οξαλικό οξύ, σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις, ενώ στις (γ) και (δ) την πορώδη αλουμίνα 

που  από το θειικό οξύ, σε ίδιες μεγεθύνσεις αντιστοίχως τις (α) και (β)  

να υπάρχει απευθείας σύγκριση. Στην περίπτωση του οξαλικού , το μέγεθος των 

πόρων κυμάνθηκε από 35 έως 50 nm, με μέσο όρο στα 38 nm, ενώ η απόσταση μεταξύ 

τους ήταν κατά μέσο όρο 88 nm. Η πυκνότητά τους ήταν περίπου 2x1010 /cm2. 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση του θειικού οξέος, η διάσταση των πόρων κυμαίνεται από 16 

έως 36 nm, με μέσο όρο  27 nm, και μέση απόσταση μεταξύ των πόρων περίπου 62 

nm. Στην εν περίπτωση, η πυκνότητα των πόρων  διπλάσια από ότι στην 

προηγούμενη δηλαδή 4x1010 /cm2.  

  

Τα

βιβλιογραφία για ανοδίωση αλουμινίου εκτεταμένου όγκου στις

π

0 V είναι στο εύρος από 30 έως 50 nm [16]. Η διακύμανση αυτή υπάρχει γιατί 

κάποιες ομάδες αναφέρουν τη διάμετρο που λαμβάνουν μετά από διάνοιξη των πόρων σε 

φωσφορικό οξύ, σε διάφορους χρόνους και συγκεντρώσεις, που δεν συμπίπτουν από 

ομάδα σε ομάδα. Ωστόσο, ως πιο αναμενόμενο αποτέλεσμα θεωρείται η διάμετρος 40 nm, 
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με την οποία πρακτικά συμπίπτει το δικό μας αποτέλεσμα. Μια μικρή απόκλιση υφίσταται 

στην απόσταση μεταξύ των πόρων, η οποία για τις συγκεκριμένες συνθήκες ανοδίωσης 

αναφέρεται πάντα ίση με 100 nm στη βιβλιογραφία [16][20][22], ενώ στην παρούσα 

εργασία βρέθηκε κατά μέσο όρο 88 nm, ελαφρώς μικρότερη δηλαδή. Όσον αφορά στην 

περίπτωση του θειικού οξέος, εκεί τα αποτελέσματά μας συμπίπτουν απόλυτα με αυτά της 

βιβλιογραφίας [21][22], όπου για ανοδίωση υπό τάση 25 V, η διάμετρος των πόρων 

αναφέρεται περίπου ίση με 24-25 nm, ενώ η απόστασή τους ίση με 60-63 nm.  

 

 

Σχήμα  3-7: Πορώδης αλουμίνα πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, από ανοδίωση σε (α), (β) 
οξαλικό οξύ 0.3 Μ και σε (γ), (δ) θειικό οξύ 0.5 Μ. 
 
 Στη συνέχεια διερευνήθηκε η περίπτωση του διπλασιασμού της συγκέντρωσης 

των ηλεκτρολυτών. Για την ακρίβεια πραγματοποιήθηκαν ανοδιώσεις σε υμένια 

αλουμινίου του ίδιου πάχους, σε διάλυμα οξαλικού οξέος 0.6 Μ και σε διάλυμα θειικού 
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οξέος 1 Μ. Για την ανοδίωση σε οξαλικό οξύ εφαρμόστηκαν και τρεις διαφορετικές 

τάσεις, και συγκεκριμένα 30 V, 40 V και 50 V, ώστε να διαπιστωθεί αν αυξάνεται η 

διάμετρος και η απόσταση των πόρων με την αύξηση της τάσης, όπως αναμένεται από τη 

βιβλιογραφία. Τα δείγματα αυτά παρατηρήθηκαν διεξοδικά με ηλεκτρονική μικροσκοπία 

σάρωσης (SEM). Πρέπει να σημειωθεί πως με το SEM, οι διαστάσεις των πόρων 

φαίνονται εν γένει μικρότερες από ότι με το ΤΕΜ. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό βάθος 

από το οποίο λαμβάνεται εικόνα σε κάθε περίπτωση. Με το ΤΕΜ εστιάζουμε σε βάθος 

έσα στο υμένιο που παρατηρούμε, και όχι στην επιφάνειά του, με αποτέλεσμα να 

βλέπουμε τους πόρους κοντά στη βάση τους. Αυτή η εικόνα των πόρων είναι και η πιο 

πραγματική. Αντίθετα, με το SEM λαμβάνεται εικόνα από την επιφάνεια του δείγματος, 

όπου οι πόροι είναι γενικά στενότεροι γιατί η αλουμίνα στην επιφάνειά τους ενυδατώνεται 

λόγω της επαφής της με τον ηλεκτρολύτη και διογκώνεται. Για το λόγο αυτό, οι πόροι 

συνήθως δεν διακρίνονται καθαρά αν παρατηρήσουμε το δείγμα όπως έχει 

παρασκευαστεί, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθεί μια διάνοιξη με χημικό τρόπο ώστε να 

είναι ευκολότερη η παρατήρηση.  Για το σκοπό αυτό τα δείγματα εμβαπτίστηκαν σε 

υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος, 5% κ.β., για 20 λεπτά. Μετά από αυτή τη 

διαδικασία, οι διαστάσεις που μετρήθηκαν ήταν κατά μέσο όρο 20 nm για τάση 

ανοδίωσης 30 Volt, 27 nm για τάση ανοδίωσης 40 Volt, και 34 nm για τάση ανοδίωσης 50 

Volt. Τα μεγέθη αυτά όπως επισημάναμε ήδη είναι ελαφρώς μικρότερα από τα 

 δείγμα αυτό ήταν το υμένιο πορώδους 

 

Σχήμα  3-8: Πορώδης αλουμίνα πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου από ανοδίωση σε οξαλικό οξύ 
0.6 Μ, υπό τάση 50 V, σε τρεις διαφορετικές μεγεθύνσεις. 

μ

1 μm 

πραγματικά. Για να εκτιμηθεί πόση ακριβώς είναι αυτή η διαφορά, ένα από αυτά τα 

δείγματα παρατηρήθηκε επίσης με το ΤΕΜ.  Το

αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, προερχόμενο από ανοδίωση σε οξαλικό οξύ 0.6 

Μ, υπό τάση 50 V, και παρουσιάζεται στις εικόνες κάτοψης φωτεινού πεδίου του 

ΣχήματοςΣχήμα  3-8, σε τρεις διαφορετικές μεγεθύνσεις. 

100 nm 50 nm
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Στις χαμηλότερες μεγεθύνσεις παρατηρείται η ομοιόμορφη κατανομή των πόρων σε όλη 

την επιφάνεια του δείγματος, ενώ στη μεγαλύτερη μεγέθυνση φαίνεται καθαρότερα η 

εξαγωνική τους διάταξη. Το μέγεθος των πόρων που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες 

συνθήκες ανοδίωσης κυμαίνεται σε ένα εύρος από  23 έως 54 nm, με μέσο όρο στα 39 

nm, ενώ οι αποστάσεις τους είναι κατά μέσο όρο 100 nm και η πυκνότητά τους 1010 /cm2.  

 

 Οι πόροι λοιπόν που από το SEM εκτιμήθηκαν ίσοι με 34 nm κατά μέσο όρο, στο 

ΤΕΜ φαίνονται ίσοι με 39 nm κατά μέσο όρο, παρατηρείται δηλαδή μία διαφορά της 

τάξης των 5 nm. Κατά συνέπεια θα θεωρήσουμε πως, στα δείγματα που παρατηρήθηκαν 

με SEM, η πραγματική διάμετρος των πόρων είναι μεγαλύτερη κατά 5 nm. Έτσι, για τα 

υμένια που προέκυψαν από ανοδίωση σε οξαλικό οξύ 0.6 Μ, υπό τάση 30, 40 και 50 V, οι 

διάμετροι των πόρων είναι 25, 32 και 39 nm κατά μέσο όρο, αντίστοιχα. Είναι εμφανής η 

γραμμική αύξη η της διαμέτρου των πόρων με την τάση ανοδίωσης, ε σταθερά 

αναλογίας ίση με 0.8 nm/V, δηλαδή: 

 

d = 0.8 V 

 

Όσον αφορά τις αποστάσεις των πόρων, και αυτές παρουσιάζουν γραμμική αύξηση με την 

τάση ανοδίωσης, με ένα συντελεστή 2 nm/V περίπου. Μετρήθηκαν ίσες με 62, 81 και 100 

 

 Στις εικόνες ΤΕΜ κάτοψης φωτεινού πεδίου του Σχήμα  3-9, βλέπουμε ένα 

υμένιο πορώδους αλουμίνας που αναπτύχθηκε σε υπόστρωμα πυριτίου από ανοδίωση σε 

θειικό οξύ 1 Μ, υπό τάση 20 V. Σε αυτήν την περίπτωση οι πόροι έχουν μικρότερη 

διάσταση, στην κλίμακα 12 έως 27 nm, με μέσο όρο στα

σ μ

nm για τάσεις ανοδίωσης 30, 40 και 50 V αντίστοιχα:  

 

D = 2 V 

 

 Αν συγκρίνουμε λοιπόν τα υμένια πορώδους αλουμίνας που παρασκευάστηκαν με 

ανοδίωση σε οξαλικό οξύ διαφορετικής συγκέντρωσης, 0.3 Μ και 0.6 Μ, υπό την ίδια 

τάση 40 V, θα παρατηρήσουμε πως η απόσταση μεταξύ των πόρων διατηρήθηκε σταθερή

 18 nm, ενώ οι αποστάσεις 

, 

στα 85-88 nm, ενώ η διάμετρος των πόρων παρουσίασε μικρή μείωση, από 38 σε 32 nm, 

με το διπλασιασμό της συγκέντρωσης.  
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μεταξύ τους είναι περίπου 40 nm. Σ’ αυτήν την περίπτωση η μείωση της τάσης ανοδίωσης 

και η αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη οδήγησε σε μείωση τόσο της 

διαμέτρου όσο και της απόστασης των πόρων, που είναι επίσης πολύ μικρότερες και από 

τις αντίστοιχες για το οξαλικό οξύ, όπως αναμενόταν άλλωστε και από τη βιβλιογραφία. 

Ως συνέπεια, η πυκνότητα των πόρων είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με την 

περίπτωση του οξαλικού οξέος, φθάνοντας στα 8x1010 /cm2. 

 

χήμα  3-9: Πορώδης αλουμίνα πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου από ανοδίωση σε θειικό οξύ 1 
Μ, υπό τάση 20 V, σε τρεις διαφορετικές . 

σε οξαλικό οξύ 0.6 Μ, υπό σταθερή τάση 50 V. Είναι εμφανές ότι οι πόροι είναι 

ομοιόμορφοι και παράλληλοι μεταξύ τους ετοι στο υπόστρωμα του πυριτίου, ενώ 

διακρίνονται και τα όρια των κυψελίδων ς του υμενίου είναι 770 nm, δηλαδή ο 

 Pillin

παχών  1.54, 

, με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από αυτή 

 φραγμού και της κοιλότητας ισούται με 

. Στο θέμα αυτό θα αναφερθούμε εκτενώς στην επόμενη παράγραφο. 

  

0.5 μm 100 nm 50 nm

Σ
μεγεθύνσεις

  

 Τα δείγματα αυτά παρατηρήθηκαν επίσης και σε διατομή. Στις εικόνες φωτεινού 

πεδίου του Σχήμα  3-10 παρουσιάζεται σε διατομή, σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις, ένα 

υμένιο αλουμίνας που παρασκευάστηκε από ανοδίωση ενός υμενίου αλουμινίου πάχους 

500 nm 

 και κάθ

. Το πάχο

λόγος g-Bedworth (ο λόγος του όγκου του σχηματιζόμενου οξειδίου προς τον όγκο 

του καταναλισκόμενου μετάλλου, που στην περίπτωσή μας συμπίπτει με το λόγο των 

αντίστοιχων ) είναι που συμπίπτει απόλυτα με τη βιβλιογραφία, όπου 

αναφέρεται ίσος με 1.5 [36]. Παρατηρούμε επίσης πως στο επίστρωμα φραγμού, κάτω 

από κάθε πόρο, έχει σχηματιστεί μια κοιλότητα

του πόρου. Το συνολικό πάχος του επιστρώματος

38  nm

 

 

 

 58



 

Σχήμα  3-10: Φωτογραφίες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου σε τομή υμενίου πορώδους αλουμίνας 
πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις. 

 

3.5.2 Διεπιφάνεια πορώδους αλουμίνας – υποστρ 
 

ώματος πυριτίου 

διατομή ένα 

μένιο πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, για το οποίο όμως η 

ιαδικασία ανοδίωσης διακόπηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει η αλουμίνα στο 

πόστρωμα. Ως αποτέλεσμα, έχει παραμείνει  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της διεπιφάνειας της πορώδους 

αλουμίνας με το υπόστρωμά της, όταν αυτό είναι αλουμίνιο και όταν είναι πυρίτιο. Όπως 

είδαμε και στο πρώτο κεφάλαιο, η αλουμίνα, όταν αναπτύσσεται πάνω στο αλουμίνιο, 

σχηματίζει στη διεπιφάνεια Al2O3/Al ένα επίστρωμα φραγμού συμπαγούς οξειδίου σε 

επαφή με το αλουμίνιο, με χαρακτηριστική «δαντελωτή» μορφή. Το πάχος του 

επιστρώματος αυξάνεται γραμμικά με την τάση ανοδίωσης. Στην παρούσα εργασία, όπου 

η πορώδης αλουμίνα αναπτύχθηκε πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, η διεπιφάνεια των δύο 

υλικών εμφάνισε διαφορετική μορφολογία. Ήταν επίπεδη, ενώ μια κοιλότητα 

σχηματίστηκε κάτω από κάθε πόρο, μεταξύ του επιστρώματος φραγμού και του 

υποστρώματος του πυριτίου. Η εν λόγω κοιλότητα είναι διαμέτρου λίγο μεγαλύτερης από 

αυτή του πόρου και εμφανίστηκε συστηματικά κάτω από κάθε πόρο. Στο Σχήμα  3-11 

παρουσιάζεται η διεπιφάνεια στις δύο περιπτώσεις. Στο Σχήμα  3-11(α) βλέπουμε μια 

εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, όπου παρατηρείται σε 

υ

δ

υ
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Σχήμα  3-11: Η διεπιφάνεια πορώδους αλουμίνας και υποστρώματος, όταν το υπόστρωμα 
είναι (α) αλουμίνιο και (β) πυρίτιο. 

 

ένα λεπτό στρώμα αλουμινίου, πάνω στο οποίο υπέρκειται η πορώδης αλουμίνα. Σε αυτήν 

 εικόνα λοιπόν είναι εμφανής η γνωστή μας από τη βιβλιογραφία «δαντελωτή» μορφή 

 διεπιφάνειας πορώδους αλουμίνας - αλουμινίου. Στο Σχήμα  3-11(β) βλέπουμε μια 

 σμης, εστιασμένη 

άνω στη διεπιφάνεια του υμενίου της πορώδους αλουμίνας με το υπόστρωμα του 

πυριτίο

 

 , α

την

της

εικόνα φωτεινού πεδίου από ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέ

π

υ, στην περίπτωση που το αλουμίνιο έχει καταναλωθεί πλήρως. Διακρίνονται 

σαφέστατα η κοιλότητα που έχει σχηματιστεί στο επίστρωμα φραγμού, το εναπομείναν 

επίστρωμα φραγμού που τη διαχωρίζει από τον πόρο, καθώς και το γεγονός ότι η 

επιφάνεια του πυριτίου έχει διατηρηθεί εντελώς επίπεδη. Επιπλέον, η καμπυλότητα του 

επιστρώματος μεταξύ πόρου και κοιλότητας φαίνεται να έχει αναστραφεί.  

 

Ο σχηματισμός της εν λόγω κοιλότητας στο επίστρωμα φραγμού, καθώς και η 

αναστροφή της καμπυλότητας του επιστρώματος έχει επίσης αναφερθεί πό τους Crouse 

και συνεργάτες [35], οι οποίοι πραγματοποίησαν ανοδιώσεις υμενίων αλουμινίου πάχους 

2 μm που εναποτέθηκαν πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου με ιονοβολή (sputtering), καθώς 

και από τους Chu και συνεργάτες [36], οι οποίοι επίσης ανοδίωσαν υμένια αλουμινίου 

πάχους 2 μm, αλλά χρησιμοποίησαν διαφορετικό υπόστρωμα, και συγκεκριμένα οξείδιο 

του ινδίου εμπλουτισμένο με κασσίτερο (ΙΤΟ) πάνω σε γυαλί.  
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Η μορφολογία αυτή του επιστρώματος φραγμού αποδίδεται στις μηχανικές τάσεις 

που το ανυψώνουν προς τα πάνω, καθώς το επίστρωμα φτάνει στο υπόστρωμα 

διαφορετικού υλικού. Ο μηχανισμός περιγράφεται σχηματικά στο Σχήμα  3-12. Πράγματι, 

το επίστρωμα φραγμού όπως είδαμε, με τη συνήθη δαντελωτή του μορφή, κινείται προς 

το υπόστρωμα του πυριτίου καθώς καταναλώνεται το ενδιάμεσο αλουμίνιο. Κάποια 

στιγμή, τα κατώτατα σημεία του επιστρώματος αγγίζουν το υπόστρωμα, ενώ μεταξύ των 

κυψελίδων υπάρχουν ακόμα νησίδες αλουμινίου. Οι νησίδες αυτές αρχίζουν να 

οξειδώνονται επίσης, με αποτέλεσμα η βάση του επιστρώματος φραγμού στη διεπιφάνεια 

με το πυρίτιο να αρχίσει να γίνεται επίπεδη, ενώ ταυτόχρονα γίνεται επίπεδη και η βάση 

των πόρων, στη διεπιφάνεια της αλουμίνας με τον ηλεκτρολύτη.  Καθώς όμως οι νησίδες 

λουμίνα, ο όγκος τους αυξάνεται και μηχανικές τάσεις αρχίζουν να ασκούνται στο 

 διάλυση της 

λουμίνας τοπικά στην περιφέρεια της βάσης των πόρων, αφήνοντας το κέντρο της βάσης 

των πό

αλουμινίου μεταξύ των κυψελίδων συνεχίζουν να οξειδώνονται και να μετατρέπονται σε 

α

επίστρωμα κάτω από κάθε πόρο. Οι τάσεις αυτές οδηγούν σε ανύψωση του επιστρώματος 

φραγμού και δημιουργία κοιλότητας μεταξύ αυτού και του υποστρώματος πυριτίου. 

Ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτόνωσης των τάσεων αυτών, αφού λόγω της 

εξαγωνικής κατανομής των πόρων ασκούνται πιέσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Η μόνη 

διέξοδος είναι προς τα πάνω. Ταυτόχρονα, η αναστροφή της καμπυλότητας ευνοείται και 

από το γεγονός ότι πλέον θα παρατηρείται αυξημένη διάλυση της αλουμίνας στη γωνία 

που δημιουργούν τα τοιχώματα των πόρων με τη βάση των πόρων. Τα σημεία αυτά 

υποδεικνύονται με  Α στο Σχήμα  3-12. Καθώς η βάση των πόρων γίνεται επίπεδη, 

σχηματίζει γωνία με τα τοιχώματα των πόρων. Στη γωνία αυτή θα συγκεντρώνονται 

περισσότερες δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου και θα ενισχύουν τη

α

ρων υπερυψωμένο. Καθώς λοιπόν οι μηχανικές τάσεις ωθούν το επίστρωμα προς 

τα πάνω και η ηλεκτροχημική διάλυση στην περιφέρεια προς τα κάτω, προκύπτει η 

ανεστραμμένη καμπυλότητα του επιστρώματος φραγμού και η κοιλότητα μεταξύ αυτού 

και του υποστρώματος.  
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Σχήμα  3-12: Η διαδικασία σχηματισμού της κοιλότητας στο επίστρωμα φραγμού. 

 

        Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διερεύνηση του πάχους του επιστρώματος φραγμού 

ανάλογα με το υπόστρωμα. Οι O’Sullivan και Wood [3] αναφέρουν πως το πάχος του 

επιστρώματος φραγμού στην περίπτωση Al O2 3/Al είναι ανάλογο της τάσης ανοδίωσης, με 

σταθερά αναλογίας ίση με 1.04 nmV-1, ενώ οι Hunter και Fowle [5] για την ίδια 

περίπτωση έχουν αναφέρει την ίδια σταθερά ίση με 1.19 nmV-1. Μετρήσαμε το πάχος του 

επιστρώματος φραγμού του υμενίου πορώδους αλουμίνας που παρουσιάζεται στο Σχήμα  

3-11(α), το οποίο δεν έχει φθάσει στο πυρίτιο, αλλά βρίσκεται ακόμα πάνω σε αλουμίνιο, 

και είναι ίσο με 57 nm. Το εν λόγω δείγμα παρασκευάστηκε με ανοδίωση αλουμινίου 

πάχους 500 nm σε οξαλικό οξύ 0.6 Μ, υπό τάση 50 V. Ο λόγος λοιπόν πάχους/τάσης 

ισούται με 1.14 nmV-1, συμπίπτει δηλαδή απόλυτα με τα αναμενόμενα από τη 

βιβλιογραφία. Στην περίπτωση ωστόσο της αλουμίνας πάνω σε πυρίτιο, που φαίνεται στο 

Σχήμα  3-11(β) και το οποίο παρασκευάστηκε με ακριβώς ίδιες συνθήκες ανοδίωσης,  

μετρώντας από τις φωτογραφίες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου συνολικά το πάχος της 

κοιλότητας και του υποστρώματος φραγμού που έχει παραμείνει υπερκείμενο αυτής, αν 

και κανείς θα το ανέμενε μεγαλύτερο από αυτό της προηγούμενης περίπτωσης, εντούτοις, 

το βρίσκουμε ίσο με 38 nm, σημαντικά μικρότερο δηλαδή. Αντίστοιχα προκύπτει 

μικρότερος και ο λόγος πάχους/τάσης (όπου ως «πάχος» εννοούμε πάντα την απόσταση 

από τη βάση των πόρων μέχρι τη διεπιφάνεια του πυριτίου, το επίστρωμα φραγμού 

δηλαδή μαζί με την κοιλότητα), ίσος με 0.76 nmV-1. Και άλλα δείγματα 

παρασκευαζόμενα με ακριβώς τις ίδιες συνθήκες έδωσαν το αυτό αποτέλεσμα. 

Πιθανότατα το μικρότερο αυτό πάχος να οφείλεται στο γεγονός ότι, στο χρονικό διάστημα 

που το κάτω άκρο του επιστρώματος φραγμού φθάνει στο υπόστρωμα πυριτίου και 
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γίνεται σταδιακά επίπεδο, στο πάνω άκρο συνεχίζεται η διάλυση της αλουμίνας, με 

μειωμένο ρυθμό βέβαια δεδομένου ότι μειώνεται σταδιακά η καμπυλότητα της βάσης του 

πόρου μέχρι που γίνεται και αυτή επίπεδη. Στο πάνω άκρο λοιπόν έχουμε διάλυση 

αλουμίνας, στο κάτω άκρο όμως δεν έχουμε δημιουργία νέας αλουμίνας (παρά μόνο 

πλευρικά, στις νησίδες αλουμινίου μεταξύ των κυψελίδων, που αναφέρθηκαν πριν), με 

αποτέλεσμα τη μείωση του πάχους του επιστρώματος φραγμού. 

 

3.5.3 Λεπτή πορώδης αλουμίνα (ανοδίωση Al πάχους 50 και 100 nm) 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη δομή της 

 

α  

τ

 

πορώδους αλουμίνας καθώς μειώνεται το πάχος του αλουμινίου που ανοδιώνεται, 

εναποτέθηκαν πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου υμένια αλουμινίου πάχους μικρότερου κατά 

μισή και μια τάξη μεγέθους σε σχέση με τα προηγούμενα, δηλαδή 100 nm και 50 nm, και 

ανοδιώθηκαν σε υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος περιεκτικότητας 0.6 Μ. Η ανοδίωση 

πραγματοποιήθηκε υπό τρεις διαφορετικές τάσεις, 30, 40 και 50 V, ώστε να διερευνηθεί 

αν η γραμμικότητα μεταξύ τάσης ανοδίωσης και διαμέτρου πόρων υφίσταται και σε αυτά 

τα λεπτά πάχη. Στη συνέχεια εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα φωσφορικού οξέος 5% κ.β. για 

30 λεπτά ώστε να διευρυνθούν λίγο οι πόροι και να καταστεί ευκολότερη η παρατήρησή 

τους. Τα δείγματα, αφού παρασκευάστηκαν, παρατηρήθηκαν με ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης (SEM). Τα αποτελέσματα της παρατήρησης παρουσιάζονται στον 

Πίνακας 3, και εμφανίζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να επισημανθεί εδώ πως οι 

διάμετροι που αναφέρονται στον πίνακα είναι κατά 5 nm μεγαλύτερες από εκείνες που 

μετρήθηκαν, για το λόγο που εξηγήθηκε στην παράγραφο 3.5.1. Οι διάμετροι των πόρων 

είναι εν γένει στα αναμενόμενα πλαίσια, ενώ και για τα δύο πάχη η διάμετρος των πόρων 

αυξάνεται με την τάση. Ωστόσο, ενώ για τα παχύτερα δείγματα είχαν βρεθεί σταθεροί 

ρυθμοί αύξησης της διαμέτρου των πόρων και της απόστασης μεταξύ των πόρων με την 

τάση ανοδίωσης, ίσοι με 1.8 και 2 nm/V αντίστοιχα, εδώ παρατηρείται διαφορετική 

συμπεριφορά. Όσον αφορά τη διάμετρο των πόρων, είναι εμφανές ότι ο ρυθμός μειώνεται 

γραμμικά καθώς αυξάνετ ι η τάση, τόσο στην περίπτωση των 100 nm, όσο και στην 

περίπτωση των 50 nm, όπου το φαινόμενο είναι εντονό ερο. Όσον αφορά την απόσταση 

μεταξύ των πόρων, στην περίπτωση των 100 nm ο ρυθμός αύξησης με την τάση είναι 
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πρακτικά σταθερός, στην περίπτωση των 50 nm όμως μειώνεται γραμμικά καθώς 

αυξάνεται η τάση.  

 

Πίνακας 3: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά υμενίων πορώδους αλουμίνας προερχόμενων από 
πολύ λεπτά υμένια αλουμινίου. 

Τάση  Διάμετρος πόρων Απόσταση πόρων Ρυθμός αύξ

 

Τα αποτελέσματα αυτά ουσιαστικά σημαίνουν πως όσο μειώνεται το πάχος, ούτε η 

διάμετρος των πόρων ούτε η απόσταση μεταξύ τους (η διάμετρος της κυψελίδας 

ουσιαστικά) μπορούν να ακολουθήσουν την αύξηση με την τάση ανοδίωσης, όπως στα 

παχύτερα δείγματα. Το αινόμε ο αυτό μάλιστα γίνεται εντονότερο όσο αυξάνεται η τάση 

ανοδίωσης. Ειδικά η διάμετρος των πόρων στην περίπτωση του πάχους των 50 nm, 

συμπεριφέρεται σαν να φτάνει σε κόρο καθώς αυξάνεται η τάση ανοδίωσης. Αυτό 

συμβαίνει γιατί όσο αυξάνεται η τάση ανοδίωσης και μειώνεται το πάχος του αλουμινίου, 

ο ρυθμός σχηματισμού του υμενίου της πορώδους αλουμίνας γίνεται τόσο ταχύς, και η 

πορώδης αλουμίνα σχηματίζεται τόσο σύντομα, που το υλικό δεν προλαβαίνει να λάβει τα 

τελικά του γεωμετρικά χαρακτηριστικά, αυτά που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες τάσεις 

ανοδίωσης. Πράγματι, όπως διαπιστώθηκε και από την ανοδίωση των υμενίων αλουμινίου 

πάχους 500 nm, η διάμετρος και η απόσταση των πόρων φθάνουν στις τελικές τους 

διαστάσεις στα 2-3 λεπτά ανοδίωσης περίπου. Στην περίπτωση των λεπτών υμενίων 

αλουμινίου των 50 και 100 nm που διαπραγματευόμαστε στην παρούσα παράγραφο, όταν 

η τάση ανοδίωσης είναι 30 V, η διάρκεια ανοδίωσης είναι περίπου δύο λεπτά, οπότε η 

διάμετρος και η απόσταση των πόρων προλαβαίνουν οριακά να λάβουν διαστάσεις όμοιες 

φ ν

με αυτές των παχύτερων υμενίων, όπως φαίνεται και από τον πίνακα. Στα 40 και τα 50 V 

ανοδίωσης (μ.ο.) (μ.ο.) 

ησης 

της διαμέτρου 

Ρυθμός αύξησης 

της απόστασης 

Πάχος Al: 100 nm 

30 Volt 25 nm 51 nm 0.8 nm/V 1.7  nm/V 

40 Volt 29 nm 68 nm 0.73  nm/V 1.7  nm/V 

50 Volt 33 nm 86 nm 0.66  nm/V 1.72  nm/V 

Πάχος Al: 50 nm 

30 Volt 23 nm 51 nm 0.76  nm/V 1.7  nm/V 

40 Volt 25 nm 56 nm 0.63  nm/V 1.4  nm/V 

50 Volt 26 nm 61 nm 0.52  nm/V 1.22  nm/V 
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όμως, η διάρκεια της ανοδίωσης είναι μικρότερη από 2 λεπτά. Για τα υμένια Al πάχους 

100 nm είναι περίπου 1-1.5 λεπτό, ενώ για τα υμένια Al πάχους 50 nm ακόμα 

συντομότερη. Αυτό έχει ως συνέπεια οι πόροι και οι κυψελίδες να μην προλαβαίνουν να 

η ανομοιομορφία στην κατανομή των πόρων, που είναι 

αισ γαλ  α

3.5 ρλεπτη π ς αλουμίνα ωση Al πά αι 30 nm
 

ς από το ους της παρούσας διατριβή ρασκευ ων 

υμενίων πορώδους αλουμίνας πάν πό ανοδίωση υμενίων αλουμινίου 

πά ρικών δε νανομέτρω πόστρωμ Το εγχ τό 

παρουσιάζει ιδιαίτε σκολίες σε  με την παχύτε ων 

αλ τόσο για ίτευξη ομοιόμορφης κατανο ρων, όσ  

επιτυχή ανοδίωση αυτήν καθεαυτή, γιατί η σχηματιζόμενη αλουμίνα, όταν είναι πολύ 

λεπτή, 

φτάσουν στις διαστάσεις που αντιστοιχούν σε αυτές τις τάσεις. Μια επιπλέον συνέπεια 

του αυξημένου ρυθμού είναι 

θητά με ύτερη σε σχέση με τα παχύτερα υμένια είδαμε που στην π ράγραφο 3.5.1. 

    

.4 Υπέ ορώδη  (ανοδί χους 10 κ ) 

Ένα υς στόχ ς ήταν η πα ή υπέρλεπτ

ω σε πυρίτιο, α

χους με κάδων ν σε υ α πυριτίου. είρημα αυ

ρες δυ  σχέση  ανοδίωση ρων υμενί

ουμίνας,  την επ μής των πό ο και για την

 

διαλύεται άμεσα από το ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που επικρατεί κατά την διάρκεια 

της ηλεκτροχημικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, ήταν απαραίτητο να μειωθεί η τάση 

ανοδίωσης σε σχέση με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε στα παχύτερα υμένια.  

 

 Τα πιο λεπτά υμένια Al που εναποτέθηκαν πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου για να 

ανοδιωθούν στη συνέχεια, είχαν πάχος 30 nm και 10 nm. Οι ηλεκτρολύτες που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν υδατικά διαλύματα οξαλικού οξέος 0.6 Μ και θειικού οξέος 1 Μ. 

Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία [22] πως η βέλτιστη κατανομή πόρων λαμβάνεται για 

τάσεις ανοδίωσης από 30 V έως 60 V για το οξαλικό οξύ και από 18 V έως 25 V για το 

θειικό οξύ. Ωστόσο, για τα υπέρλεπτα υμένια αλουμινίου που επιχειρήσαμε να 

ανοδιώσουμε, οι τάσεις αυτές αποδείχθηκαν πολύ ισχυρές και προκάλεσαν την άμεση 

κατάρρευση της σχηματιζόμενης αλουμίνας. Οι υψηλότερες τάσεις υπό τις οποίες 

πραγματοποιήθηκε επιτυχής ανοδίωση ήταν, στην περίπτωση του οξαλικού οξέος, 30 V 

για το υμένιο των 30 nm και 10 V για το υμένιο των 10 nm, ενώ στην περίπτωση του 

θειικού οξέος, τα 20 V που εφαρμόστηκαν και στα παχύτερα υμένια ήταν ικανοποιητικά 

για τα υμένια των 30 nm. Για τα υμένια των 10 nm χρησιμοποιήθηκαν και σε αυτόν τον 

ηλεκτρολύτη 10 V. Οι συνθήκες αυτές συνοψίζονται στον Πίνακας 4. Είναι εμφανές πως 
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η μέγιστη δυνατή τάση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιτυχή ανοδίωση είναι τόσα 

Volt όσα nm είναι το πάχος του προς ανοδίωση αλουμινίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

πως το πάχος του επιστρώματος φραγμού είναι 1-1.2 nm/V. Ο χρόνος ανοδίωσης ήταν 

ελάχιστος σε όλες τις περιπτώσεις, 35-40 δευτερόλεπτα για τα υμένια των 30 nm και 

περίπου 10 δευτερόλεπτα για τα υμένια των 10 nm.  

 

Πίνακα  Συνθήκες ανοδίωσης υπέρλεπτων υμενίων. 

οδίωσης 

ς 4:

Ηλεκτρολύτης Πάχος προς ανοδίωση αλουμινίου Τάση αν

30 nm 30 V 
Οξαλικό οξύ 0.6 Μ 

10 nm 10 V 

30 nm 20 V 
Θειικό οξύ 1 Μ 

10 nm 10 V 

 

α) Φάσεις ανοδίωσης των υπέρλεπτων υμενίων αλουμινίου 

 

Η ανοδίωση των υμενίων αλουμινίου πάχους 30 nm διερευνήθηκε πολύ αναλυτικά 

ως προς τις διάφορες φάσεις της [41]. Όπως είδαμε και νωρίτερα, η καμπύλη ρεύματος 

νοδίωσης – χρόνου αποτελείται από τρεις διαφορετικές φάσεις: αρχικά, στην πρώτη 

άση, 

 

α

φ το ρεύμα φθάνει άμεσα σε μια μέγιστη τιμή και στη συνέχεια φθίνει με ταχύτατο 

ρυθμό προς μια κατώτερη τιμή. Όσο την πλησιάζει όμως, ο ρυθμός μειώνεται. Μετά από 

6-7 δευτερόλεπτα από την έναρξη της διαδικασίας, το ρεύμα αυξάνεται λίγο και αρχίζει 

αμέσως να μειώνεται πάλι, εμφανίζοντας μια κορυφή. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει η 

δεύτερη φάση, κατά την οποία το ρεύμα μειώνεται και πάλι, αλλά με σαφώς μικρότερη 

κλίση σε σχέση με την πρώτη φάση. Η τρίτη φάση ξεκινά στα 15 περίπου δευτερόλεπτα, 

με μια απότομη πτώση του ρεύματος, που σχηματίζει ένα σκαλοπάτι. Στη συνέχεια το 

ρεύμα συνεχίζει να μειώνεται με λίγο πιο αργό ρυθμό και κάποια στιγμή, κοντά στα 30 

δευτερόλεπτα αρχίζει να σταθεροποιείται σε μια κατώτατη τιμή. Σ’ αυτό το στάδιο 

διακόπτουμε τη διαδικασία της ανοδίωσης.  
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Σχήμα  3-13: Η καμπύλη ρεύματος ανοδίωση ως προς το χρόνο για την ανοδίωση υμενίου 
αλουμινίου πάχους 30 nm. Διακρίνονται 3 χαρακτηριστικές φάσεις. Για κάθε μία φάση 
παρασκευάστηκε και ένα δείγμα. Η καμπύλες ρεύματος-χρόνου των δύο πρώτων φαίνονται 

ροκειμένου να μελετήσουμε τη μορφή της αλουμίνας σε κάθε φάση ξεχωριστά, 

παρασκ

 έχει ελάχιστο πάχος, της τάξης των μερικών 

ι όσο κινούμαστε προς την περιφέρεια, το πάχος αυξάνεται. Η λέπτυνση 

του γίνεται φυσικά από πίσω προς τα μπροστά, από το υπόστρωμα δηλαδή προς το υμένιο 

που θέλουμε να παρατηρήσουμε. Πολύ κοντά στην οπή λοιπόν έχει παραμείνει μόνο το 

ς 

στο ένθετο.  

 
Π

ευάσαμε τρία διαφορετικά δείγματα, ένα για την καθεμία. Η ανοδίωση 

πραγματοποιήθηκε σε υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος, 0.6 Μ, υπό σταθερή τάση 30 V, 

και για το πρώτο δείγμα η διαδικασία διακόπηκε προς το τέλος της πρώτης φάσης, για το 

δεύτερο δείγμα στην αρχή της δεύτερης φάσης, και για το τρίτο δείγμα στην αρχή της 

τρίτης φάσης, όπως αποτυπώνεται και στο διάγραμμα του Σχήμα  3-13, στο ένθετο του 

οποίου βλέπουμε πού διακόπηκε η ανοδίωση για το δύο πρώτα δείγματα, ενώ στο κυρίως 

διάγραμμα φαίνεται σε ποιά χρονική στιγμή διακόπηκε για το τρίτο δείγμα.  

 

Εν συνεχεία τα δείγματα προετοιμάστηκαν για παρατήρηση με το ΤΕΜ σε 

κάτοψη. Ένα δείγμα που προορίζεται για παρατήρηση σε κάτοψη, προετοιμάζεται κατά 

τέτοιο τρόπο (όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 3.3.2), ώστε τελικά να έχει τη μορφή 

που φαίνεται στο Σχήμα  3-14. Στο κέντρο υπάρχει μια μικρή οπή διαμέτρου μερικών 

μικρομέτρων, στα όρια της οποίας το δείγμα

νανομέτρων, κα
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προς παρατήρηση υμένιο (η αλουμίνα στην προκειμένη περίπτωση), ενώ σε μεγαλύτερη 

απόσταση από το κέντρο παραμένει και το υπόστρωμα του πυριτίου.  

 

 

Σχήμα  3-14: Τελική μορφή δείγματος που προετοιμάζεται για παρατήρηση σε κάτοψη με 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης. 

 

, όπου υπάρχει μόνο το πολύ λεπτό υμένιο της αλουμίνας, και της 

μ , ο

μα αλουμίνιο 

που δεν έχει καταναλωθεί κάτω από το σχηματιζόμενο υμένιο της αλουμίνας. 

Συμπερ

Στα δείγματα των δύο πρώτων φάσεων οι εικόνες που ελήφθησαν είναι 

εστιασμένες πάνω στην οριακή γραμμή μεταξύ της εξαιρετικά λεπτής περιοχής του 

δείγματος του ΤΕΜ

παχύτερης περιοχής, όπου το υπόστρωμα του πυριτίου δεν είχε αφαιρεθεί πλήρως. Την 

λεπτότερη περιοχή, όπου διακρίνεται όνο η αλουμίνα την νομάζουμε στις φωτογραφίες 

ως περιοχή 1, ενώ την παχύτερη περιοχή όπου διακρίνεται και το υπόστρωμα του 

πυριτίου την ονομάζουμε περιοχή 2. Στο Σχήμα  3-15(α), όπου φαίνεται το δείγμα που 

αντιστοιχεί στην πρώτη φάση, παρατηρούμε στην περιοχή 1 πως το υμένιο της αλουμίνας 

είναι συμπαγές, οι πόροι δεν έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ακόμη. Στην περιοχή 2 

διακρίνονται κάποιοι μεγάλοι κρύσταλλοι, που όπως αποδείχτηκε από εικόνες 

περίθλασης, είναι κρύσταλλοι αλουμινίου. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ακό

αίνουμε ότι στην πρώτη φάση το αλουμίνιο δεν έχει οξειδωθεί ακόμα πλήρως σε 

αλουμίνα και οι πόροι δεν έχουν αρχίσει να σχηματίζονται. Στο Σχήμα  3-15(β), που 

αντιστοιχεί στη δεύτερη φάση, παρατηρούμε στην περιοχή 1 πως η αλουμίνα δεν είναι πια 

συμπαγής αλλά οι πόροι έχουν αρχίσει να σχηματίζονται. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο 

ένθετο, όπου βλέπουμε το υμένιο της αλουμίνας σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. Στην περιοχή 

2 διακρίνονται κάποιοι κρύσταλλοι αλουμινίου ακόμα, αλλά λιγότεροι σε αριθμό και 

μικρότεροι σε μέγεθος, γεγονός που σημαίνει ότι καταναλώθηκε επιπλέον αλουμίνιο, 

αλλά όχι όλο ακόμα. Στο Σχήμα  3-15(γ) παρουσιάζεται το δείγμα που αντιστοιχεί στην 
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αρχή της τρίτης φάσης. Σε αυτό το δείγμα δεν παρατηρήθηκε πουθενά, σε κανένα σημείο, 

εναπομείναν αλουμίνιο, γεγονός που σημαίνει πως έχει καταναλωθεί πλήρως, και 

πιπλέον οι πόροι έχουν πια σχηματιστεί και οδεύουν προς την τελική τους μορφή. 

 

δαντελωτή  ι

  αγγίξει   πυριτίου, 

υμένια

υμένια που προέκυψαν από ανοδίωση υμενίου αλουμινίου πάχους 30 nm στους δύο 

ε

Σχήμα  3-15: Η μορφολογία της ανοδικής αλουμίνας στις 3 φάσεις από τις οποίες διέρχεται 
η διαδικασία της ανοδίωσης υμενίου αλουμινίου πάχους 30 nm. Στην πρώτη φάση (α) η 
αλουμ  
φάση ( έχουν

ίνα είναι ακόμα συμπαγής, ενώ υπάρχει αρκετό εναπομείναν αλουμίνιο, στη δεύτερη 
β)  αρχίσει να σχηματίζονται οι πόροι ενώ υπάρχουν ακόμα κάποιοι 

μεμονωμένοι κρύσταλλοι αλουμινίου, ενώ στην τρίτη φάση (γ) το πορώδες υμένιο έχει 
αρχίσει να λαμβάνει την τελική του μορφή. 

 

 Από τις παραπάνω παρατηρήσεις φαίνεται πως η κορυφή μεταξύ πρώτης και 

δεύτερης φάσης υποδεικνύει την έναρξη του σχηματισμού των πόρων, όπως και στα 

παχύτερα δείγματα. Το απότομο βήμα πτώσης του ρεύματος μεταξύ δεύτερης και τρίτης 

φάσης αποδίδεται στην πλήρη κατανάλωση του αλουμινίου και μετατροπή του σε 

αλουμίνα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η διεπιφάνεια μεταξύ αλουμίνας και αλουμινίου έχει 

μια χαρακτηριστική « » μορφή. Όσο το αλουμίνιο καταναλώνετα  και η 

διεπιφάνεια προσεγγίζει το υπόστρωμα του πυριτίου, η διεπιφάνεια διατηρεί την εν λόγω 

μορφή. Μόλις η βάση των καμπυλών  το υπόστρωμα του μεταξύ τους θα 

παραμείνουν νησίδες αλουμινίου (βλ. Σχήμα  3-12). Μόλις καταναλωθούν και αυτές, τότε 

το ρεύμα μειώνεται απότομα, δημιουργώντας ένα βήμα το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη 

της τρίτης φάσης.  

 
β) Δομικά χαρακτηριστικά των υπέρλεπτων υμενίων πορώδους αλουμίνας 
 
 Τα υπέρλεπτα  πορώδους αλουμίνας που παρασκευάστηκαν με τις 

παραπάνω συνθήκες μελετήθηκαν επίσης με ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης 

δέσμης [41][42]. Στις εικόνες φωτεινού πεδίου του Σχήμα  3-16, φαίνονται σε κάτοψη τα 
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ηλεκτρολύτες. Το Σχήμα  3-16(α) αντιστοιχεί στο θειικό οξύ, ενώ το Σχήμα  3-16(β) 

αντιστοιχεί στο οξαλικό οξύ. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρούνται με σαφήνεια τα 

όρια των κυψελίδων γύρω από κάθε πόρο. Συγκρίνοντας τις διαστάσεις και την 

πυκνότητα των πόρων, γίνεται αμέσως αντιληπτό πως το οξαλικό οξύ οδηγεί σε 

μεγαλύτερους πόρους κατανεμημένους σε μικρότερη πυκνότητα σε σχέση με τους πόρους 

που προκύπτουν από το θειικό οξύ. Η τάση αυτή συμπίπτει με τα όσα συμβαίνουν και στα 

μεγαλύτερα πάχη, ωστόσο εδώ οι διαφορές στις διαστάσεις και τις πυκνότητες είναι 

μικρότερες. Για την ακρίβεια, το μέγεθος των πόρων που προέκυψαν από την ανοδίωση 

στο οξαλικό οξύ ήταν στο εύρος από 10 έως 30 nm, και ήταν κατανεμημένοι σε μια 

πυκνότητα της τάξης των 5x1010 /cm2, ενώ οι πόροι που προέκυψαν από ανοδίωση σε 

θειικό οξύ κυμαίνονταν από 8-14 nm και η πυκνότητα τους ήταν περίπου 8-8.5x1010 /cm2. 

Η  

γ  

χ  

ε  στη σμίκρυνση των πόρων και την 

ύξηση της πυκνότητάς τους. Αντίθετα, στην περίπτωση του θειικού οξέος που η τάση 

 μικρότερη διαφορά στις πυκνότητες σε σχέση με τα παχύτερα δείγματα οφείλεται στο

εγονός πως η ανοδίωση στο διάλυμα του οξαλικού οξέος πραγματοποιήθηκε σε

αμηλότερη τάση. Δεδομένου ότι οι διαστάσεις των πόρων και οι αποστάσεις μεταξύ τους

ίναι ανάλογες της τάσης, η μείωσή της οδήγησε

α

διατηρήθηκε στην ίδια τιμή με τα παχύτερα δείγματα, η πυκνότητα διατηρήθηκε και αυτή 

στα ίδια επίπεδα. Η διάμετρος των πόρων ωστόσο ήταν ελαφρώς μικρότερη, λόγω της 

πολύ μικρής διάρκειας ανοδίωσης, οπότε δεν προλαβαίνουν να σχηματιστούν πλήρως οι  

πόροι και η διεργασία να φθάσει στην κατάσταση ισορροπίας.  

 

Σχήμα  3-16: Υπέρλεπτα υμένια πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, από 
ανοδίωση υμενίου αμιγούς αλουμινίου πάχους 30 nm σε υδατικό διάλυμα (α) θειικού οξέος 1 
Μ και ( ) φωσφορικού οξέος 0.6 Μ. β
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Όσον αφορά στην ομοιομορφία, τόσο 

στην κατανομή όσο και στο μέγεθος των 

πόρων, αυτή είναι καλύτερη στην περίπτωση 

του θειικού οξέος, αντίθετα από ότι 

συμβαίνει στα παχύτερα υμένια, όπου 

συνήθως με το οξαλικό οξύ επιτυγχάνονται 

οι τελειότερες δομές. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα ωστόσο ήταν αναμενόμενο, 

αφού η τάση που εφαρμόστηκε για την 

ανοδίωση στο θειικό οξύ, ήταν μέσα στα 

όρια που αναφέρθηκαν πριν ως αυτά που 

δίνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, ενώ 

αντίθετα, στην περίπτωση του οξαλικού 

οξέος που χρειάστηκε να μειωθεί αρκετά η 

τάση, αυτή εξήλθε τελικά από την περιοχή 

των βέλτιστων συνθηκών. 

 

Στο Σχήμα  3-17 παρουσιάζονται τα 

ίδια δείγματα σε διατομή, αφού όμως πρώτα 

ελαφρώς οι πόροι σε 

υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος 5% κ.β. 

για 5 λεπτά. Οι δύο εικόνες φωτεινού πεδίου 

βρίσκονται στην ίδια μεγέθυνση και η (α) 

αντιστοιχεί σε ανοδίωση σε θειικό οξύ, ενώ η 

(β) σε ανοδίωση σε οξαλικό οξύ. 

Παρατηρείται πως και τα δύο υμένια πορώδους αλουμίνας έχουν το ίδιο πάχος, που είναι 

45 nm, και αντιστοιχεί επίσης σε λόγο Pilling-Bedworth ίσο με 1.5, όπως και στα 

παχύτερα δείγματα και σύμφωνα πάντα και με τη βιβλιογραφία [36]. Ωστόσο τα δύο 

υμένια έχουν πολύ διαφορετική μορφολογία μεταξύ τους. Στην περίπτωση του θειικού 

οξέος, έχουν σχηματιστεί ομοιόμορφοι, κυλινδρικοί πόροι, που φθάνουν μέχρι  

πλήρως από την εμβάπτιση στο φωσφορικό οξύ. Αντίθετα, στην περίπτωση του οξαλικού 

 
έχουν διανοιχτεί 

Σχήμα  3-17: Υπέρλεπτη πορώδης 
αλουμίνα πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, 
σε διατομή. Και τα δύο υμένια προέκυψαν 
από ανοδίωση ενός υμενίου αλουμινίου 
πάχους 30 nm σε (α) θειικό και (β) οξαλικό 
οξύ. 

το

υπόστρωμα του πυριτίου και είναι απόλυτα κάθετοι σε αυτό, ενώ το επίστρωμα φραγμού, 

στο οποίο και σε αυτήν την περίπτωση είχε δημιουργηθεί μια κοιλότητα, έχει διαλυθεί 
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οξέος, οι πόροι έχουν προχωρήσει μόνο μέχρις ενό

είναι περίπου το ίδιο για όλους τους πόρ

επίστρωμα φραγμού συμπαγούς αλουμίνας 

ενώ κάτω από κάθε πόρο έχει σχηματιστεί ό

μεγάλου πάχους. Οι διαφορές αυτές ο ς

περιπτώσεις. Στην περίπτωση του οξαλικού 

τάση που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο

Χρησιμοποιήθηκαν 30 Volt, υπό τα οποία η ε

μεγαλύτερο μέρος του αλουμινίου μετατρά σ

συνέχεια, μόλις άρχισαν να διαμορφώνοντα

και η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Αντίθετα

τάση ανοδίωσης ήταν 20 V, το σύστημα εξε π μ

 

Προκειμένου να εκτιμήσουμε το πά

κοιλότητας, παραθέτουμε στο ένθετο και μι

της πορώδους αλουμίνας που παρασκευά  τη διάλυση του 

επιστρώματος φραγής. Η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή λόγω κακής ποιότητας του 

δείγματος ΤΕΜ, αρκεί ωστόσο για να διακρίνουμε 

να εκτιμήσουμε την απόσταση από την ε

οξαλικού οξέος λοιπόν, το συνολικό πάχος κ

της κοιλότητας είναι ίσο με 30 nm περίπου, 

ι

κ

ν 

τώσεις λοιπόν έχουμε ταύτιση με την π ν τη γι

ς πολύ μικρού βάθους, το οποίο όμως 

ους και φθάνει τα 20 nm. Ένα πολύ παχύ 

εκτείνεται μέχρι το υπόστρωμα του πυριτίου, 

 επίσης μια κοιλότητα, πως και στα υμένια 

φείλονται στη διαφορά ρυθμών στι  δύο 

οξέος χρησιμοποιήθηκε η μεγαλύτερη δυνατή 

 συγκεκριμένο πάχος αλουμινίου των 30 nm. 

 ανοδίωση εξελίχθηκε μ  ταχύτατο ρυθμό. Το 

πηκε σε υμπαγή αλουμίνα αρχικά, και στη 

ι οι πόροι, το υμένιο έφτασε στο υπόστρωμα 

, στην περίπτωση του θειικού οξέος όπου η 

λίχθηκε ιο ο αλά. 

χος του επιστρώματος φραγής καθώς και της 

α εικόνα ΤΕΜ, η οποία απεικονίζει το υμένιο 

στηκε σε θειικό οξύ, πριν

τα όρια του επιστρώματος φραγής και 

πιφάνεια του πυριτίου. Στην περίπτωση του 

του παραμένοντος επιστρώματος φραγμού αι 

ο λόγος δηλαδή του πάχους του επιστρώματος 

 1 nmV-1φραγμού προς την τάση ανοδίωσης είνα

θειικού οξέος, ο συγκεκριμένος λόγος προ

πάχος του επιστρώματος φραγμού με τη

περιπ

. Αντίστοιχα, στην περίπτωση του 

ύπτει ίσος με 0.95 nmV-1, αφού το συνολικό 

κοιλότητα ισούται με 19 nm. Και στις δύο 

τιμή ου α αφέρεται σ  βιβλιογραφία α τα 

πολύ παχύτερα δείγματα 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως στα υμένια αυτά της αλουμίνας, επειδή ήταν πολύ λεπτά, 

η κοιλότητα που υπάρχει στο επίστρωμα φραγμού κάτω από κάθε πόρο φάνηκε και στις 

εικόνες κάτοψης, με κατάλληλη εστίαση. Πράγματι, στην εικόνα κάτοψης φωτεινού 

πεδίου του Σχήμα  3-18, όπου φαίνεται ένα υμένιο πορώδους αλουμίνας που προέκυψε 

από ανοδίωση αμιγούς αλουμινίου 30 nm σε θειικό οξύ, διακρίνεται ένας δακτύλιος γύρω 

από κάθε πόρο. Ο εν λόγω δακτύλιος είναι στην πραγματικότητα η κοιλότητα που 
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βρίσκεται κάτω από τον πόρο, και η οποία έχει διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από αυτήν του 

πόρου.  

 

Σχήμα  3-18: Πορώδης αλουμίνα πάνω σε πυρίτιο από 
ανοδίωση αλουμινίου πάχους 30 nm. Ο δακτύλιος που 
διακρίνεται γύρω από κάθε πόρο είναι στην 
πραγματικότητα η κοιλότητα που σχηματίζεται στο 
επίστρωμα φραγμού, κάτω από κάθε πόρο. 

  

 Στις εικόνες κάτοψης φωτεινού πεδίου του Σχήμα  3-19 παρατηρείται το υμένιο 

πορώδους αλουμίνας που σχηματίστηκε από ανοδίωση σε θειικό οξύ ενός υμενίου 

αλουμινίου πάχους 10 nm σε υπόστρωμα πυριτίου, σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις [42]. 

Οι πόροι καλύπτουν ομοιόμορφα ολόκληρη την επιφάνεια του δείγματος και το μέγεθός 

τους κυμαίνεται από 3.5 σε 6.5 nm, ενώ η πυκνότητά τους φτάνει τα 6.2x1011 /cm2. Στη 

μεγαλύτερη μεγέθυνση το σχήμα των πόρων φαίνεται παραμορφωμένο, λόγω του ότι το 

δείγμα που παρασκευάστηκε για να εισαχθεί στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο είναι 

εξαιρετικά λεπτό σε εκείνο το σημείο και έχει στρεβλωθεί.  

 

Σχήμα  3-19: Πορώδης αλουμίνα, σε δύο διαφορετικές μεγεθύνσεις, που προέκυψε από 
ανοδίωση υμενίου αλουμινίου πάχους μόλις 10 nm, σε υπόστρωμα πυριτίου, σε υδατικό 
διάλυμα θειικού οξέος 1 Μ, υπό τάση 10 V. Στο (β) οι πόροι φαίνονται παραμορφωμένοι 
επειδή το δείγμα του ΤΕΜ ήταν εξαιρετικά λεπτό στο σημείο της παρατήρησης και έχει 
στρεβλωθεί.   
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 Η διερεύνηση της μορφολογίας των υπέρλεπτων υμενίων πορώδους αλουμίνας 

πάνω στο υπόστρωμα πυριτίου κατέδειξε μια ομοιόμορφη κατανομή των πόρων σε 

ολόκληρη την επιφάνεια του δείγματος, η οποία ωστόσο δεν είναι παντού εξαγωνική, 

παρά μόνο σε μικρές περιοχές. Αυτό συμβαίνει για δύο βασικούς λόγους: ο πρώτος έχει 

αναφερθεί ήδη και αφορά στην εφαρμογή τάσεων ανοδίωσης πολύ μικρότερων από το 

εύρος των τιμών που αποδίδουν την βέλτιστη κατανομή πόρων. Ο δεύτερος λόγος αφορά 

στην ελάχιστη διάρκεια της διαδ

που ανοδιώνεται είναι πολύ λεπτ φ  γ

επιτευχθεί σημαντική ομοιομ ρφ

α ανοδίωσης, ώστε το σύστημα να έχει το χρόνο να αυτο-οργανωθεί όσο 

ο δυνα

υ οδήγησε στο σχηματισμό 

υμενίων πορώδους αλουμίνας με ένα σημαντικό πλεονέκτημα: πολύ μεγάλες πυκνότητες 

δομών, με έναν απλό, οικονομικό και ταχύτατο τρόπο. Λόγω του ελάχιστου χρόνου 

ανοδίωσης που δεν επιτρέπει στις διαμέτρους και τις αποστάσεις των πόρων να λάβουν τις 

διαστάσεις που αντιστοιχούν στις χρησιμοποιούμενες τάσεις ανοδίωσης, αλλά τις 

αναγκάζει να μείνουν σε πολύ μικρότερες τιμές, επιτυγχάνονται πολύ μεγαλύτερες 

πυκνότητες από αυτές που επιτυγχάνονται στα μεγαλύτερα πάχη. Αυτή η ιδιότητα είναι 

πολύ χρήσιμη για εφαρμογές στις οποίες η πυκνότητα των νανοδομών είναι 

σημαντικότερη από την απόλυτη περιοδικότητα.   

 

 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των υπέρλεπτων υμενίων πορώδους 

 μορφολογία της πορώδους αλουμίνας που προκύπτει από ανοδίωση 

ύλλων αλουμινίου σε διάφορα στάδια της ανοδίωσης. Παρατήρησαν πως οι πόροι 

ικασίας της ανοδίωσης, όταν το υμένιο του αλουμινίου 

ό. Όπως ανα έρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, ια να 

ία στο σχήμα και την κατανομή των πόρων, απαιτείται ο

μεγάλη διάρκει

τ τόν τελειότερα. Στην παρούσα περίπτωση όμως που τα υμένια είναι τόσο λεπτά, η 

διαδικασία γίνεται ταχύτατα και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να 

υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί ο ρυθμός της. Δεδομένου λοιπόν του ελάχιστου πάχους 

των υμενίων που ανοδιώνονται, που εισάγει παράγοντες που εμποδίζουν την εξαγωνική 

δομή σε μεγάλο εύρος, η κατανομή των πόρων που λαμβάνεται από την ανοδίωση των 

υπέρλεπτων υμενίων αλουμινίου κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 

 

 Η ανοδίωση των υπέρλεπτων υμενίων αλουμινίο

αλουμίνας που παρασκευάσαμε, με την πορώδη αλουμίνα που σχηματίζεται στα αρχικά 

στάδια της ανοδίωσης φύλλων αλουμινίου μεγάλου πάχους, δηλαδή στα 10 πρώτα 

δευτερόλεπτα περίπου της διαδικασίας. Οι Li και συνεργάτες [30] διερεύνησαν 

λεπτομερώς τη

φ
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αρχίζουν να σχηματίζονται πολύ νωρίς, μόλις στα 10 πρώτα δευτερόλεπτα της 

διαδικασίας, και η πυκνότητά τους σε αυτή τη φάση είναι πολύ μεγάλη, από 1010 /cm2 έως 

1012 /cm2, και καθώς η διαδικασία προχωρά, κάποιοι πόροι ενώνονται μεταξύ τους και 

σχηματίζουν μεγαλύτερους, κατανεμημένους σε μικρότερη πυκνότητα. Η μορφολογία 

των υμενίων αυτών στο πρώτο στάδιο του σχηματισμού τους θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τα 

δικά μας υπέρλεπτα υμένια που στον ίδιο χρόνο έχουν σχηματιστεί πλήρως. Με άλλα 

λόγια, η υπέρλεπτη πορώδης αλουμίνα είναι παρόμοια με την παχύτερη πορώδη αλουμίνα 

κατά την έναρξη του σχηματισμού της.    

 

3.6  Εκτίμηση της ομοιομορφίας κατ’αντιστοιχία με το πορώδες του 

υλικού 

 

Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, έχει βρεθεί [24] πως η ομοιομορφία της 

κατανομής των πόρων σχετίζεται με το πορώδες του υμενίου της πορώδους αλουμίνας, 

αι μάλιστα η μεγαλύτερη ομοιομορφία αντιστοιχεί σε πορώδες 10% περίπου. Στη 

 αποτελέσματα και το πορώδες που 

σ

 ομοιομορφί

π  

στα

κ

συνέχεια θα εκτιμήσουμε το πορώδες όλων των υμενίων που παρουσιάστηκαν ως τώρα, 

υπολογίζοντας το εμβαδόν που καταλαμβάνουν οι πόροι σε σχέση με τη συνολική 

επιφάνεια του δείγματος, βασιζόμενοι στην πυκνότητα που έχουμε βρει για κάθε 

περίπτωση. Θα θεωρήσουμε τους πόρους κυκλικούς και ως ακτίνα το μέσο όρο που 

επίσης έχουμε βρει για κάθε περίπτωση. Το ποσοστό του εμβαδού που καταλαμβάνουν 

μέσα σε 1 cm2 δείγματος ισούται με: 

Πορώδες = [Πυκνότητα] x  [π] x  [(ακτίνα)2] 

 

 Πίνακας 5 φαίνονται συγκεντρωτικά όλα ταΣτον

αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση. Όπως φαίνεται από αυτά τα στοιχεία, στα πλαίσια της 

παρούσας εργα ίας παρασκευάστηκαν υμένια πορώδους αλουμίνας πάνω σε πυρίτιο με 

διαμέτρους πόρων από 5 έως 39 nm και πυκνότητες από 1010 11 έως 6.2x10 /cm2, ενώ τα 

πάχη κυμάνθηκαν από ~ 20 έως 750 nm. Εάν λάβουμε ως κριτήριο για την α 

στην κατανομή των πόρων το πορώδες του υλικού, αρατηρούμε πως οι βέλτιστη 

κατανομή επιτυγχάνεται  ενδιάμεσα πάχη του προς ανοδίωση αλουμινίου, δηλαδή στα 
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50 και τα 100 nm. Επίσης, είναι εμφανές από τα αποτελέσματα των ειγμάτων μεγάλου 

πάχους πως οι βέλτιστες συνθήκες που συναντώνται στη βιβλιογραφία για ανοδίωση 

φύλλων αλουμινίου δεν είναι εξίσου καλές για ανοδίωση υμενίων αλουμινίου σε πυρίτιο. 

Στην περίπτωση αυτή, η διπλάσια από την αναφερόμενη περιεκτικότητα του ηλεκτρολύτη 

λειτουργεί πιο θετικά. Ενδεχομένως να ευνοεί το αυξημένο pH, που εξισορροπεί την 

πτώση τάσης που εισάγει το υπόστρωμα πυριτίου. Συνολικά, τα αποτελέσματα κρίνονται 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αν ληφθούν υπόψη και οι ανασταλτικοί παράγοντες που 

αναφέρθηκαν νωρίτερα, δηλαδή ο μεγάλο

 δ

ς ρυθμός ανοδίωσης.      

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για όλες τις συνθήκες ανοδίωσης και πάχη 

ς 
ης 

Διάμετρος 
πόρων (nm) 

Πυκνότητα 
πόρων(πόροι/cm2)

Εμβαδό 
πόρων (cm2)  Πορώδες 

 

αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκαν. 

Συνθήκε
ανοδίωσ

Πάχος προς ανοδίωση αλουμινίου: 500 nm 

 0.3 Μ, 40 V 38  2x1010 0.2268 22.7% Οξαλικό

Οξαλικό 0.6 Μ, 30 V 25  2.8 x1010 0.1373 13.7% 

Οξαλικό 0.6 Μ, 40 V 32  1.4 x1010 0.1125 11.25% 

Οξαλικό 0.6 Μ, 50 V 39  1010 0.1194 12% 

Θειικό 0.5 Μ, 25 V 27  4x1010 0.2288 22.3% 

Θειικό 1 Μ, 20 V 18  8x1010 0.2035 20.3% 

Πάχος προς ανοδίωση αλουμινίου: 100 nm 

Οξαλικό 0.6 Μ, 30 V 25  2.8 x1010 0.1373 13.7% 

Οξαλικό 0.6 Μ, 40 V 29  1.4 x1010 0.1125 11.25% 

Οξαλικό 0.6 Μ, 50 V 33 1010 0.1194 11.2% 

Πάχος προς ανοδίωση αλουμινίου: 50 nm 

23 2.4 x1010 0.0997 10% Οξαλικό 0.6 Μ, 30 V 

 0.6 Μ, 40 V 25 2.2 x1010 0.1079 10.8% Οξαλικό

Οξαλικό 0.6 Μ, 50 V 26 2.2 x1010 0.1167 11.7% 

Πάχος προς ανοδίωση αλουμινίου: 30 nm 

Οξαλικό 0.6 Μ, 30 V 20 5x1010 0.1570 15.7% 

Θειικό 1 Μ, 20 V 11 8x1010 760 7.6% 

Πάχος προς ανοδίωση αλουμινίου: 10 nm 

Θειικό 1 Μ, 10 V 5 6.2x1011 0.1217 12.18% 
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3.7  Επίδραση της θερμικής ανόπτησης του αλουμινίου πριν την 

ανοδίωση στη δομή της πορώδους αλουμίνας 

 

Είδαμε στην παράγραφο 2.9.5, και αναφέρεται συχνά [44], κυρίως στην ανοδίωση 

φύλλων αλουμινίου μεγάλου πάχους, πως η θερμική ανόπτηση του αλουμινίου πριν την 

ανοδίωση, στους 450 οC για 30 λεπτά, ευνοεί την πλήρως περιοδική, εξαγωνική κατανομή 

των πόρων, γιατί το υλικό οιείται και η   πόρων πραγματοποιείται πιο 

ομοιόμορφα στην επιφάνειά του. Ο Das [37] αναφέρει επίσης πως

ομογενοπ  έναρξη των

 εφάρμοσε θερμική 
ο

σει την πρόσφυση μεταξύ των δύο υλικών.  

 

 αμε  με σκοπό να 

βελτιώσουμε την κατανομή  αλουμινίου, με πάχη 

500 nm και 30 nm, στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε θερμική η του αλου  

στους λεπτά  περιβάλλον . Έπειτα  χώρα ανοδίωση σε 

υδατικά οξαλικού οξέος 0.6 Μ ι θειικού οξ , και τα  

παρατηρήθηκαν  σε κάτοψη με ηλεκτ  μικροσκοπί  δέσμης Στα 

πολύ  πορώδους , που  από  του αλο  

των 30 nm, δεν παρατ ν που είχαν υποστεί 

θερμική  αυτ τα οποία ραγματοπ μία διερ  

ατα, α  βελτιωθ , εμφανίσ ποιες ατ ην 

φή κυρτώσεων και μικρών ημισφαιρικ ν. Τέτοι ιες 

διακρίνονται στις εικό Στο Σχήμα  3-20(α) 

τωση  οξαλικού νώ στο Σ -20(β) έχ την 

ύ οξέ Ένα πολύ ν στοιχείο ρατηρείτ  

ι το γεγονός ότι οι π  εν λόγω ις έχουν θεί 

έτσι ώστε να είναι σε σανατολισμό προς το 

ίων αυτών. 

ανόπτηση στους 400 C για 30 λεπτά σε υμένια αλουμινίου που εναποτίθενται σε 

υπόστρωμα πυριτίου, για να βελτιώ

Εφαρμόσ την ίδια τεχν γο

 των πόρων. Αφού εναποθέσαμε υμένια

ική σε μια κατη ρία δειγμάτων

 ανόπτησ μινίου

 450 C για 30 ο , σε  αζώτου  έλαβε  

 διαλύματα   κα έος 1 Μ δείγματα

 ξανά ρονική α διερχόμενης . 

 λεπτά υμένια  αλουμίνας  προέκυψαν  ανοδίωση υμινίου

ηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των δειγμάτω

 ανόπτηση και ών σ δεν είχε π οιηθεί κα γασία. Στα

παχύτερα όμως δείγμ ντί να εί η δομή τηκαν κά έλειες στ

επιφάνεια, με τη μορ ών όγκω ες ατέλε

νες φωτεινού πεδίου του Σχήμα  3-20. 

χήμα  3 ουμε βλέπουμε την περίπ του  οξέος, ε

περίπτωση του θειικο ος. ενδιαφέρο  που πα αι και στις

δύο περιπτώσεις είνα όροι στις κυρτώσε αναπτυχ

κάθε σημείο κάθετοι στην επιφάνεια, με προ

κέντρο των ημισφαιρ
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Σχή
σε δείγματα οποία προηγηθεί  

μα  3-20:  Ατέλειες στην επιφάνεια της πορώδους αλουμίνας που εμφανίστηκαν
 στα είχε  θερμική ανόπτηση του αλουμινίου πριν την

ανοδίωση. Το δείγμα του σχήματος (α) αντιστοιχεί σε ανοδίωση σε οξαλικό οξύ ενώ
το (β) σε θειικό οξύ. 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται εντονότερα στο Σχήμα  3-21, όπου έχουμε εστιάσει σε 

μια συγκεκριμένη κύρτωση. Στο Σχήμα  3-21(α) είναι εμφανές πως όλοι οι πόροι είναι 

στραμμένοι προς το κέντρο της κύρτωσης αυτής, ενώ στο Σχήμα  3-21(β) έχουμε στρέψει 

το δείγμα μέσα στο μικροσκόπιο και πλέον οι πόροι που πριν ήταν υπό κλίση τώρα 

φαίνονται κάθετοι, ενώ οι πόροι που ήταν κάθετοι τώρα φαίνονται υπό κλίση.  

Σχήμα  3-21: Εικόνες κάτοψης φωτεινού πεδίου ΤΕΜ εστιασμένες σε μια κύρτωση 
στην επιφάνεια της πορώδους αλουμίνας, στην οποία οι πόροι έχουν στραφεί προς το 
κέντρο της κύρτωσης. Στο (α) το δείγμα είναι επίπεδο μέσα στο μικροσκόπιο ενώ 
στο (β) έχει στραφεί ελαφρώς. 
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3.8  Επίδραση της δέσμης του ΤΕΜ στη δομή της αλουμίνας 

 

Όπως είδαμε νωρίτερα, στην περιγραφή της συμπαγούς αλουμίνας ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολο να αναδείξουμε την άμορφη φύση της ανοδικής αλουμίνας στις φωτογραφίες του 

ΤΕΜ, γιατί αυτή κρυσταλλωνόταν γρήγορα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης λόγω της 

ακτινοβόλησής της με τη δέσμη των ηλεκτρονίων. Το φαινόμενο αυτό ήταν πιο έντονο 

στα λεπτά υμένια και κυρίως στις πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις, όπου η δέσμη ήταν ιδιαίτερα 

ισχυρή. Επιπλέον, στην κρυστάλλωση θεωρείται ότι συνέβαλε και η ακτινοβόληση των 

δειγμάτων με ιόντα αργού κατά το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας τους. Για να 

ελαττωθεί η τελευταία αυτή επίδραση, η λέπτυνση με ιόντα αργού έγινε στη συνέχεια με 

ταυτόχρονη ψύξη του δείγματος. Με τον τρόπο αυτό παρασκευάστηκε για παρατήρηση σε 

κάτ νός 

υμε νού 

πεδ  Σχήμα  3-22(α) ελήφθη αμέσως μόλις άρχισε η παρατήρηση του 

μίνα, όπως 

επιβεβαιώνεται και από την αντίστοιχη εικόνα περίθλασης. 

οψη ένα δείγμα υμενίου συμπαγούς αλουμίνας που προήλθε από ανοδίωση ε

νίου αλουμινίου πάχους 30 nm πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου. Η εικόνα φωτει

ίου που φαίνεται στο

συγκεκριμένου δείγματος, και δείχνει πως το υλικό είναι άμορφο. Αυτό επιβεβαιώθηκε 

και από την εικόνα περίθλασης που φαίνεται στο ένθετο. Ο αχνός δακτύλιος που φαίνεται 

είναι χαρακτηριστικός των άμορφων υλικών. Στο Σχήμα  3-22(β) απεικονίζεται το ίδιο 

ακριβώς σημείο μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρατήρησης στο μικροσκόπιο. 

Είναι εμφανές πως η άμορφη αλουμίνα έχει μετατραπεί σε κρυσταλλική γ-αλου

 

μα  3-22:  Συμπαγής αλουμίνα (α) πριν και (β) μετά την ακτινοβόλησή της με τη δέσμη
κτρονίων του ΤΕΜ. Ενώ αρχ

Σχή  
ηλε ικά είναι άμορφη, μετά από 5 λεπτά μετατρέπεται σε 
κρυσταλλική γ-Al2O3. 
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 Προκειμένου να διερευνηθεί λεπτομερέστερα η μεταβολή της δομής της 

αλουμίνας κατά την παρατήρησή της στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης, 

χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της φασματοσκοπίας απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων 

(Electron Energy Loss Spectroscopy: EELS). Η λεπτή υφή του φάσματος μετά τις κύριες 

κορυφές (Electron Loss Near Edge Structure: ELNES) Al-L23 και O-K μετρήθηκε από 

εξαιρετικά λεπτές περιοχές του δείγματος (πάχος μικρότερο από το ήμισυ της μέσης 

ελεύθερης διαδρομής της μη ελαστικής σκέδασης), ώστε να ελαχιστοποιηθούν φαινόμενα 

από πολλαπλές σκεδάσεις. Επιπλέον, σε όλα τα φάσματα πραγματοποιήθηκε επεξεργασία 

αποσυνέλιξης των κορυφών με μετασχηματισμό Fourier καθώς και αφαίρεση του 

υποβάθρου [45]. Ως φάσμα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το φάσμα από ένα δείγμα σκόνης 

γ-αλουμίνας.  

 

Σχήμα  3-23: Φάσματα απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων των κορυφών αλουμινίου (Al-L23 
Al-L1) (α) και του οξυγόνου (Ο-Κ) (β) συμπαγούς αλουμίνας πριν την ακτινοβόλησή της από 
τη δέσμη ηλεκτρονίων του ΤΕΜ (Χ1), μετά την ακτινοβόλησή της από τη δέσμη των 
ηλεκτρονίων (Χ2), και ενός δείγματος αναφοράς γ-Al2O3 (Χ3). Είναι εμφανές ότι το φάσμα 
του δείγματος μετά την ακτινοβόληση συμπίπτει με αυτό του δείγματος αναφοράς, τόσο για 
τις κορυφές Al-L23 (α), όσο και για τις κορυφές Ο-Κ (β). 

 

Στο διάγραμμα του Σχήμα  3-23(α) φαίνονται οι κορυφές Al-L23 και η λεπτή υφή 

(ELNES) που ακολουθεί τις κορυφές ενός υμενίου αλουμίνας, που προέκυψε από την 

ανοδίωση ενός υμενίου αμιγούς αλουμινίου πάχους 30 nm, το φάσμα του ίδιου δείγματος 

ενεργειών από 77-98 eV, ενώ εμφανίζεται επίσης και η κορυφή Al-

αφού ακτινοβολήθηκε από τη δέσμη ηλεκτρονίων του TEM για 5 λεπτά, καθώς και το 

φάσμα του δείγματος αναφοράς. Διακρίνονται τρεις κορυφές, που τις έχουμε ονομάσει ως 

4, 5 και 6, στο εύρος 
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L1 στα 124 eV. Οι τρεις κορυφές εμφανίζονται στα φάσματα του δείγματος αναφοράς 

αθώς ε  

 οξυγόνου και η ακολουθούμενη υφή ELNES για το αρχικό δείγμα πριν 

την ακτινοβόληση (Χ1), μετά την ακτινοβόληση (Χ2) και του δείγματος αναφοράς (Χ3). 

Είναι εμφανές πως το φάσμα του ακτινοβοληθέντος δείγματος συμπίπτει με αυτό του 

δείγματος αναφοράς της γ-αλουμίνας ενώ στο αρχικό δείγμα που δεν έχει ακτινοβοληθεί 

ακόμα, απουσιάζει η κορυφή 3 στα 550 eV. Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται 

πως η αλουμίνα, όπως αναπτύσσεται κατά την ανοδίωση, είναι άμορφη, ενώ καθώς 

ακτινοβολείται από τη δέσμη ηλεκτρονίων, κρυσταλλώνεται σε γ-αλουμίνα.  

 

 Στις εικόνες ΤΕΜ πολύ υψηλής ανάλυσης του Σχήμα  3-24 φαίνεται η γ-αλουμίνα 

που έχει προκύψει μετά από ακτινοβόληση της άμορφης αλουμίνας με τη δέσμη των 

ηλεκτρονίων. Στο Σχήμα  3-24(α) το αρχικό υλικό που ανοδιώθηκε ήταν αμιγές 

κ και του δείγματος που έχει ακτινοβοληθεί. Από το φάσμα του δ ίγματος που δεν 

έχει ακτινοβοληθεί απουσιάζει η κορυφή 5. Η κορυφή 4 αντιπροσωπεύει μια πλασμονική 

μετάπτωση όγκου, και στο αρχικό δείγμα, που δεν έχει ακτινοβοληθεί, είναι 

μεταποπισμένη κατά 1.5 eV περίπου. Η κορυφή αυτή είναι χαρακτηριστική της 

συμμετρίας Al3+ και βρίσκεται σε συμφωνία με τις τιμές που αναφέρονται από τον 

Bouchet [46] για την άμορφη αλουμίνα καθώς και τη γ-αλουμίνα. Η κορυφή 5 εξαρτάται 

από τη δομή του δείγματος και παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στο αρχικό δείγμα, που δεν 

έχει ακτινοβοληθεί ακόμη. Αυτό υποδεικνύει πως το υλικό είναι άμορφο, συμπέρασμα 

που συμφωνεί και με την εικόνα περίθλασης. Η κορυφή 6 συναντάται σε όλα τα δείγματα, 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία [47]. Στο Σχήμα  3-23(β) φαίνονται αντιστοίχως οι 

κορυφές Ο-Κ του 

αλουμίνιο, ενώ στο Σχήμα  3-24(β) το αρχικό υλικό ήταν κράμα αλουμινίου με 1% 

πυρίτιο. Και στις δύο φωτογραφίες φαίνονται ευκρινώς μεγάλοι κρύσταλλοι γ-αλουμίνας. 
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Σχήμα  3-24: Συμπαγής κρυσταλλική γ-αλουμίνα που παρασκευάστηκε από ανοδίωση σε 
κιτρικό οξύ αμιγούς αλουμινίου (α) και  αλουμινίου με 1% πυρίτιο (β). Το υλικό 
ήταν αρχικά άμορφο και κρυσταλλώθηκε μετά από ακτινοβόλησή του με τη δέσμη 
ηλεκτρονίων του ΤΕΜ. 

 

Η κρυστάλλωση αυτή δεν παρατηρήθηκε μόνο στην συμπαγή αλουμίνα αλλά και στην 

πορώδη. Στις εικόνες κάτοψης σκοτεινού πεδίου του Σχήμα  3-25 βλέπουμε ένα 

παράδειγμα λεπτής πορώδους αλουμίνας μόλις αρχίζει η παρατήρησή της (α) και περίπου 

ένα λεπτό μετά (β). Στις φωτογραφίες σκοτεινού πεδίου οι πόροι φαίνονται ως

κράματος

 μαύρες  

 

 

Σχήμα  3-25:  Η κρυστάλλωση της άμορφης σε γ-αλουμίνα ύστερα από την ακτινοβόλησή 
της με τη δέσμη ηλεκτρονίων του ΤΕΜ παρατηρήθηκε και στο πορώδες υλικό. Στο (α) 
φαίνεται ένα υμένιο πορώδους αλουμίνας του οποίου μόλις άρχισε η παρατήρηση, ενώ στο 
(β) φαίνεται το ίδιο ακριβώς σημείο μετά από ένα λεπτό ακτινοβόλησης. 
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κουκίδες, ενώ οι νανοκρύσταλλοι 

εμφανίζονται με κατάλευκο χρώμα. 

Παρατηρούμε λοιπόν πως στο (α) δεν 

υπάρχει κανένα κρυσταλλικό στοιχείο, 

ενώ στο (β) έχουν αρχίσει να 

εμφανίζονται κάποιοι πρώτοι κρύσταλλοι 

αλουμίνας, χωρίς όμως να επηρεάζεται 

καθόλου η κατανομή και η μορφολογία 

των πόρων. 

 

αυτό του Σχήμα  3-25, σε εικόνες 

φωτεινού πεδίου. Σε αυτές οι πόροι 

2

ων 

ηλεκτρονίων για 1 λεπτό. Είναι εμφανής 

η μεταβολή του υλικού σε σχέση με τις 

γύρω περιοχές. Στα Σχήμα  3-26(β) 

καιΣχήμα  3-26(γ) φαίνεται, πάλι σε 

εικόνες φωτεινού πεδίου και σε 

μεγαλύτερη μεγέθυνση σε σχέση με 

αυτήν του (α), η ίδια ακριβώς περιοχή με 

αυτή των Σχημάτων Σχήμα  3-25(α) και 

Σχήμα  3-25(β) μετά από ακτινοβόληση 

για διαδοχικώς περισσότερη . 

νούν από το μέσο 

μεταξύ των πόρων και επεκτείνονται 

 

Στο Σχήμα  3-26 παρουσιάζεται 

το ίδιο υμένιο πορώδους αλουμίνας με 

φαίνονται ως λευκές κουκίδες. Στο 

Σχήμα  3- 6(α) υποδεικνύεται μέσα στη 

λευκή έλλειψη μια περιοχή που έχει 

ακτινοβοληθεί με τη δέσμη τ

Σχήμα  3-26: Εικόνες κάτοψης ηλεκτρονικής 
μικροσκοπίας διερχόμενης δέσμης φωτεινού 

εγέθυνση, η οποία έχει ακτινοβοληθεί για 
λίγο και για περισσότερο χρόνο αντίστοιχα.   

ώρα
πεδίου, που φανερώνουν την επίδραση της 
ηλεκτρονικής δέσμης στην αλουμίνα. Στο (α) 
διακρίνεται μια εντοπισμένη περιοχή η οποία 
έχει ακτινοβοληθεί, ενώ στα (β) και (γ) 
φαίνεται μια άλλη περιοχή σε μεγαλύτερη 

Παρατηρούνται εκτεταμένες 

παραμορφώσεις στις περιοχές μεταξύ των 

πόρων, οι οποίες ξεκι
μ
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προς τους πόρους. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται και ο π

εικόνες σκοτεινού πεδίου, πως οι πόροι δεν υφίσ

 

 Οι Shimizu και συνεργάτες [48] πραγμα

διερεύνηση στο θέμα της κρυστάλλωσης της άμορφης  σ  τ

επίδραση της δέσμης των ηλεκτρονίων του 

επίδραση της ύπαρξης ενσωματωμένων στην α

διάλυμα. Η μελέτη τους πραγματοποιήθηκε πά

ήταν ήδη γνωστό πως ουσιαστικά αποτελείτ στρώματα με διαφορετική 

σύσταση: από ένα εξωτερικό στρώμα, που βρίσκεται σε επαφή με τον ηλεκτρολύτη, στο 

οποίο υπάρχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ανιόντα απ

εσωτερικό στρώμα, που βρίσκεται σε επαφή 

αλουμίνα. Διαπίστωσαν λοιπόν πως η περιοχή ε

πιο δύσκολα, και μετά από περισσότερο χρ  

ενσωματωμένα ανιόντα. Το γεγονός αυτό φαίνε ι

του Σχήματος Σχήμα  3-26, για την περίπτωση

αλουμίνα, οι περιοχές που βρίσκονται κοντ

μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ανιόντα από το , ό κι α

προς το εσωτερικό του υλικού, προς το 

περιεκτικότητα μειώνεται και τελικά το υλικό 

φαίνεται να κρυσταλλώνεται πρώτη, και για το

πως η παραμόρφωση του υλικού ξεκινά εσωτε

πόρων.  

 

 Η ερμηνεία που έχει δοθεί στην κρυστά

ηλεκτρονίων έχει ως εξής: ο Kerr [49], σε μια μ

περίθλαση ηλεκτρονίων, διαπίστωσε πως το 

i f, σ

τ m. Οι μορι

υ

ε

ς ό

ενσωμάτωση των ανιόντων του ηλεκτρολύτη στο υλικό. Ωστόσο θεωρείται πως οι ομάδες 

εδώ αυτό π υ φάνηκε α ό τις αντίστοιχες 

τανται καμία παραμόρφωση.    

τοποίησαν τη δεκαετία του 80 εκτεταμένη 

 αλουμίνας ε γ-αλουμίνα υπό ην 

ΤΕΜ, και συγκεκριμένα εστίασαν στην 

λουμίνα ανιόντων από το ηλεκτρολυτικό 

νω σε συμπαγή αλουμίνα, για την οποία 

αι από δύο 

ό τον ηλεκτρολύτη, και από ένα 

με το αλουμίνιο, αποτελείται από αμιγή 

που π ριέχει τα ανιόντα κρυσταλλώνεται 

όνο, σε σχέση με την αλουμίνα χωρίς 

ται να επιβεβαιώνεται κα  από τις εικόνες 

 της πορώδους αλουμίνας. Στην πορώδη 

ά στους πόρους φέρουν προφανώς τη 

ν ηλεκτρολύτη και σο νείται κ νείς 

μεσοδιάστημα μεταξύ των πόρων, η 

γίνεται αμιγές. Αυτή η αμιγής αλουμίνα 

 λόγο αυτό φαίνεται στο Σχήμα  3-26(β) 

ρικά και εξαπλώνεται προς τα όρια των 

λλωση της αλουμίνας από τη δέσμη των 

ελέτη του πάνω στη συμπαγή αλουμίνα με 

υλικό είναι εν γένει άμορφο, με τυχαία 

lsdor  και ένα ελάχιστο πο οστό 

ης τάξης των 2 n ακές ομάδες 

γόνου με τέσσερα ιόντα αλουμινίου σε 

ριγράφηκε από τον Kerr ενδεχομένως να 

αλουμίνας, τροποποιείται μως από την 

προσανατολισμένες μοριακές ομάδες W

νανοκρυσταλλιτών γ-αλουμίνας, με διάμετρο 

Wilsdorf [50] είναι οκτάεδρα έξι ιόντων οξ

τετραεδρικό σχηματισμό. Η δομή αυτή που π

είναι ακριβής για την περίπτωση της αμιγού
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Wilsdorf συνεχίζουν να υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό. Η κρυστάλλωση λοιπόν 

αποδίδεται στην ανακατανομή των ατόμων των ομάδων Wilsdorf στην διάταξη που έχουν 

τη γ-αλουμίνα, ξεκινώντας από τους πυρήνες των 2 nm. Η ανακατανομή αυτή φαίνεται 

α είνα

η του καθαρού αλουμινίου, το αλουμίνιο δεν ανοδιώθηκε πλήρως σε καμία 

ερίπτωση, ούτε καν στα πολύ λεπτά υμένια των 15 nm. Αντιθέτως, η πρόσμιξη του 

ς 

σ

ν ι πιο εύκολη στην αμιγή αλουμίνα από ότι στις περιοχές όπου έχουν ενσωματωθεί 

και τα ιόντα του ηλεκτρολύτη, και για το λόγο αυτό κρυσταλλώνονται πιο γρήγορα οι 

αμιγείς περιοχές. 

  

3.9  Σύγκριση της αλουμίνας ως προς το αρχικό υλικό προς ανοδίωση 

(καθαρό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου με 1% πυρίτιο) 

 

Η διεξοδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε για τα υμένια αλουμίνας που 

σχηματίστηκαν πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου από ανοδίωση καθαρού αλουμινίου με 

πάχος στο εύρος 10-500 nm, πραγματοποιήθηκε παράλληλα και για τα υμένια αλουμίνας 

τα οποία παρασκευάστηκαν από ανοδίωση κράματος αλουμινίου με 1% πυρίτιο. Στην 

πορώδη αλουμίνα δεν παρατηρήθηκε απολύτως καμία διαφοροποίηση ως προς το αρχικό 

υλικό. Σε όλα τα πάχη ανεξαιρέτως, και όλες τις συνθήκες ανοδίωσης, είτε είχε 

πραγματοποιηθεί θερμική ανόπτηση στο υλικό πριν την ανοδίωση είτε όχι, τα 

αποτελέσματα ήταν πανομοιότυπα.  

 

 Αντίθετα, στην συμπαγή αλουμίνα, όπως είδαμε και στην παράγραφο 3.4, η 

ύπαρξη ή όχι της πρόσμιξης του πυριτίου στο αλουμίνιο ήταν καταλυτική. Στην 

περίπτωσ

π

πυριτίου στο αλουμίνιο ευνόησε την πλήρη ανοδίωση του αλουμινίου.  

 

3.10 Σχολιασμό και συμπεράσματα κεφαλαίου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η παρασκευή πολύ λεπτών υμενίων συμπαγούς 

και πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου με την ηλεκτροχημική διαδικασία 

της ανοδίωσης. Οι αναφορές που συναντώνται στην βιβλιογραφία αφορούν στο 

μεγαλύτερο μέρος τους την ανοδίωση φύλλων αλουμινίου, με σκοπό την παρασκευή 
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αλουμίνας πάχους αρκετών μικρομέτρων στην επιφάνειά τους. Κάποιες εργασίες 

αναφέρθηκαν τα τελευταία χρόνια στη βιβλιογραφία για ανοδίωση υμενίων αλουμινίου σε 

υπόστρωμα, με σκοπό την παρασκευή πορώδους αλουμίνας σε πυρίτιο, στις αναφορές 

όμως αυτές το πάχος του αλουμινίου αυτού ήταν συνήθως της τάξης των 1-2 μm. Το 

μικρότερο πάχος που αναφέρθηκε ήταν 400 nm.  

 

 Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε ανοδίωση λεπτών υμενίων Al σε Si, 

για την παρασκευή όχι μόνο πορώδους, αλλά και συμπαγούς αλουμίνας στο πυρίτιο. Τα 

βιβ σύγκρισης με τη 

ιβλιογραφία, και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στα λεπτότερα κατά μία τάξη μεγέθους 

πάχη, δ 5

ε

ηκε πορώδης αλουμίνα με κάθετους στο υπόστρωμα 

όρους, ομοιόμορφα κατανεμημένους σε εξαγωνική δομή. Παρασκευάστηκαν δομές με 

  

 Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αναφορές για συμπαγή αλουμίνα πάνω σε 

ς συμπαγούς αλουμίνας που 

σχηματίζεται πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου αντιστοιχεί στο αναμενόμενο από τη 

βιβ

υμένια που ανοδιώθηκαν ήταν πολύ λεπτότερα από αυτά που αναφέρονται στη 

λιογραφία. Τα μεγαλύτερα πάχη ήταν 500 και 300 nm, για λόγους 

β

ηλαδή στα 100 και τα 0 nm, που είναι 5 και 10 φορές μικρότερα σε σχέση με τα 

προηγούμενα, και σε υπέρλεπτα υμένια των 30, των 15 και των 10 nm. Είναι πρώτη φορά 

που αναφέρεται επιτυχής ανοδίωση τόσο λεπτών υμενίων, και οι βέλτιστες συνθήκες 

παρασκευής αποτέλεσαν προϊόν έρευνας στην παρούσα διατριβή. Μελετήθηκαν δύο 

αρχικά υλικά, και συγκεκριμένα καθαρό αλουμίνιο και αλουμίνιο με 1% πυρίτιο, καθώς 

και η επίδραση της θερμικής ανόπτησης του αλουμινίου πριν την ανοδίωση. Η ανοδίωση 

σε κιτρικό οξύ οδήγησε σ  σχηματισμό συμπαγούς αλουμίνας, ενώ με ανοδίωση σε 

οξαλικό και θειικό οξύ παρασκευάστ

π

διαμέτρους πόρων από 5 έως 39 nm, πυκνότητες από 1010 έως 6.2 x1011 πόρους/cm2 και 

ύψος από περίπου 20 έως 750 nm. Τα κυριότερα συμπεράσματά μας έχουν ως εξής: 

 

I. Σύγκριση μεταξύ της αλουμίνας πάνω σε αλουμίνιο και της αλουμίνας πάνω σε 

πυρίτιο: 

πυρίτιο. Όπως φάνηκε στην εργασία αυτή, το πάχος τη

λιογραφία πάχος, δηλαδή είναι στο εύρος 1-1.4 nm/V. Όσον αφορά την πορώδη 

αλουμίνα, αποδείχθηκε πειραματικά ότι τα οξείδια ανοδίωσης υπέρλεπτων υμενίων Al 

σε Si αντιστοιχούν στα πρώτα στάδια παρασκευής αλουμίνας σε φύλλα αλουμίνας. 

Δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στη μορφολογία της πορώδους 
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αλουμίνας και τις διαστάσεις των βασικότερων δομικών της στοιχείων. Ιδίως στα 

μεγαλύτερα πάχη, τα αποτελέσματά μας συμπίπτουν απόλυτα με αυτά της 

βιβλιογραφίας, ενώ και στα μικρότερα πάχη ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια. 

Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο ως τις βέλτιστες συνθήκες ανοδίωσης όσον αφορά την 

ομοιομορφία στην κατανομή των πόρων, αφού εξήχθη το συμπέρασμα πως πάνω στο 

πυρίτιο λαμβάνονται καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται η διπλάσια 

συγ

 μεν 

υπόστρωμα αλουμινίου η φάση σταθεροποίησης διαρκεί μέχρι να διακοπεί εξωτερικά 

παρασκευάσουμε, ενώ στο υπόστρωμα πυριτίου, μόλις καταναλωθεί πλήρως το 

ιο, το ρεύμα πέφτει απότομα σε μια ελάχιστη τιμή κοντά στο μηδέν. 

 

II.

κέντρωση οξέος στον ηλεκτρολύτη από αυτήν που αναφέρεται στη βιβλιογραφία 

για την ανοδίωση φύλλων αλουμινίου.  

 

   Δύο ακόμα διαφοροποιήσεις υπεισέρχονται λόγω του υποστρώματος του 

πυριτίου. Η κυριότερη είναι στη μορφή της διεπιφάνειας με το υπόστρωμα. Όταν η 

αλουμίνα αναπτύσσεται πάνω σε αλουμίνιο, το επίστρωμα φραγμού έχει μια 

χαρακτηριστική δαντελωτή μορφή. Αντίθετα, όταν η αλουμίνα σχηματίζεται πάνω στο 

πυρίτιο, το επίστρωμα φραγμού είναι επίπεδο πάνω στο υπόστρωμα, ενώ μια 

κοιλότητα σχηματίζεται συστηματικά κάτω από κάθε πόρο και η καμπυλότητα στη 

βάση των πόρων αναστρέφεται. Η δεύτερη διαφοροποίηση είναι στη μορφή της 

καμπύλης του ρεύματος ανοδίωσης ως προς το χρόνο. Και στις δύο περιπτώσεις 

διακρίνονται τρεις χαρακτηριστικές περιοχές στην εν λόγω καμπύλη. Αρχικά το ρεύμα 

εκτοξεύεται σε μια μέγιστη τιμή και στη συνέχεια πέφτει σε μια ελάχιστη τιμή. Αυτή 

είναι η πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση το ρεύμα ανέρχεται σε μια υψηλότερη τιμή 

και μετά από λίγα δευτερόλεπτα σταθεροποιείται. Η φάση αυτή σταθεροποίησης είναι 

η τρίτη φάση. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις είναι πως για το

η διαδικασία, ανάλογα με το πάχος της πορώδους αλουμίνας που επιθυμούμε να 

αλουμίν

  

 Σύγκριση ως προς το πάχος: 

  

 Η μείωση του πάχους του αλουμινίου καταρχήν μειώνει τη διάρκεια της 

διαδικασίας της ανοδίωσης. Κατά δεύτερο λόγο εισάγει περιορισμούς στο εύρος των 

τάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι δύο αυτοί παράγοντες σε συνδυασμό 

οδηγούν σε μείωση της διαμέτρου και των αποστάσεων των πόρων σε τιμές 
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μικρότερες από αυτές στις οποίες οδηγούν οι ίδιες συνθήκες ανοδίωσης σε παχύτερα 

υμένια. 

 

Για κάθε πάχος υπάρχει μια μέγιστη τάση υπό την οποία μπορεί να ανοδιωθεί 

επιτυχώς το υμένιο. Πάνω από αυτήν την τιμή η αλουμίνα διαλύεται άμεσα κατά το 

σχηματισμό της. Μετά από διεξοδική έρευνα βρέθηκε ότι η τάση αυτή είναι τόσα 

Volt, όσα nm είναι το πάχος του προς ανοδίωση αλουμινίου. Για παράδειγμα, στο 

αλουμίνιο πάχους 30 nm η μεγαλύτερη τάση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι 30 V. 

υτό οφείλεται στο γεγονός πως το πάχος του επιστρώματος φραγμού ισούται 

δύσκολα 

ιτυγχάνονται με άλλες τεχνικές, και μάλιστα τόσο γρήγορα και οικονομικά.  

όσο, στα μικρά πάχη είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί η ιδανική 

Α

περίπου με 1-1.2 nm/V. Συνεπώς, όσο μειώνεται το πάχος, μειώνεται και η τάση 

ανοδίωσης. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της διαμέτρου και των αποστάσεων 

μεταξύ των πόρων, και συνεπώς την αύξηση της πυκνότητάς τους. Επιπλέον, κάτω 

από τα 100 nm παρατηρήθηκε μια ελαφρά μείωση της διαμέτρου και των αποστάσεων 

των πόρων για ίδιες τάσεις ανοδίωσης, όπου αυτές μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. 

Αυτό οφείλεται στην συνεπαγόμενη μείωση της διάρκειας της ανοδίωσης, οπότε οι 

πόροι και οι κυψελίδες δεν προλαβαίνουν να αναπτυχθούν πλήρως. Η ανοδίωση των 

υμενίων πάχους 500 nm διαρκεί 5 λεπτά περίπου. Από τα 100 nm και κάτω, η 

διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 1 λεπτό, ενώ στην περίπτωση των 10 nm 

διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα. Συνεπώς το σύστημα δεν έχει αρκετό χρόνο ώστε να 

φθάσει στις μέγιστες διαμέτρους και τάσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες 

τάσεις ανοδίωσης. Το γεγονός αυτό έχει μια σημαντική θετική συνέπεια: λαμβάνονται 

εξαιρετικά μεγάλες πυκνότητες πόρων, μεγαλύτερες από αυτές που είναι δυνατόν να 

ληφθούν στα μεγαλύτερα πάχη πόρων για ίδιες συνθήκες ανοδίωσης. Με μείωση της 

τάσης στα 10 V, κατέστη δυνατό να ανοδιώσουμε επιτυχώς και υμένια αλουμινίου 

πάχους μόλις 10 nm, επιτυγχάνοντας πολύ μεγάλη πυκνότητα πόρων, της τάξεως των 

6 x 1011/cm2, με διάμετρο της τάξης των 3.5-5.5 nm, μεγέθη που 

επ

 

 Ωστ

περιοδική δομή σε μεγάλη επιφάνεια για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η 

εξαιρετικά μικρή διάρκεια της ηλεκτροχημικής διαδικασίας. Είναι γνωστό πως όσο 

μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της ανοδίωσης και όσο πιο μικρός είναι ο ρυθμός 

σχηματισμού της αλουμίνας, τόσο πιο ομοιόμορφη είναι η λαμβανόμενη κατανομή 

 88



των πόρων. Ο δεύτερος λόγος είναι η αναγκαστική απόκλιση της τάσης ανοδίωσης 

από το εύρος των τιμών που αποδίδουν τις καλύτερες δυνατές δομές. Με τα δεδομένα 

υτά, οι δομές που λάβαμε από την ανοδίωση των υπέρλεπτων υμενίων είναι απόλυτα 

ικα

III.

IV. Επίδραση της θερμικής ανόπτησης του αλουμινίου πριν την ανοδίωση: 

α

νοποιητικές, αφού οι πόροι καλύπτουν ομοιόμορφα ολόκληρη την επιφάνεια του 

δείγματος και σε εντοπισμένες περιοχές κατανέμονται εξαγωνικά. Με τη διερεύνηση 

που πραγματοποιήθηκε βάση του πορώδους του υλικού, σε όλες τις περιπτώσεις το 

πορώδες ήταν αρκετά κοντά στο 10% που αντιστοιχεί σε ομοιόμορφη κατανομή, και 

τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα ελήφθησαν για τα ενδιάμεσα πάχη αλουμινίου, 

των 50 και 100 nm. Η μορφή του υμενίου που προκύπτει από ανοδίωση αλουμινίου 

πάχους 10 nm συμπίπτει με τη μορφή της πορώδους αλουμίνας μεγάλου πάχους στα 

πρώτα στάδια του σχηματισμού της, και συγκεκριμένα στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, 

οπότε και ξεκινάει ο σχηματισμός των πόρων.     

    

 Σύγκριση ως προς το αρχικό υλικό: 

  

 Το αρχικό υλικό δεν φαίνεται να έχει καμία επίδραση στην δομή της πορώδους 

αλουμίνας. Τα υμένια που σχηματίζονται από ανοδίωση είτε καθαρού αλουμινίου είτε 

κράματος αλουμινίου με 1% πυρίτιο σε όξινα ηλεκτρολυτικά διαλύματα, είναι 

πανομοιότυπα σε όλα τα πάχη. Αντίθετα, το είδος του αρχικού υλικού έχει καταλυτική 

επίδραση στη δομή της συμπαγούς αλουμίνας, που προκύπτει από ανοδίωση σε 

κιτρικό οξύ. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο με ανοδίωση του κράματος οξειδώνεται 

επιτυχώς όλο το αλουμίνιο και μετατρέπεται πλήρως σε αλουμίνα. Αντίθετα, με 

ανοδίωση του καθαρού αλουμινίου, πάντα παραμένει αλουμίνιο που δεν ήταν εφικτό 

να οξειδωθεί, είτε υπό τη μορφή ολόκληρου υμενίου στα δείγματα πάχους πάνω από 

30 nm, είτε υπό τη μορφή κρυστάλλων αλουμινίου στην περίπτωση των πιο λεπτών 

υμενίων.  

  

 

 

 Αντίθετα από ότι συμβαίνει στην ανοδίωση φύλλων αλουμινίου μεγάλου πάχους, 

όπου η θερμική ανόπτηση του αλουμινίου πριν την ανοδίωση επιδρά θετικά στη 

μορφολογία της πορώδους αλουμίνας, στην περίπτωση της ανοδίωσης λεπτών 

υμενίων αλουμινίου πάνω σε πυρίτιο η θερμική ανόπτηση προκαλεί δομικές ατέλειες 
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στην επιφάνεια του υλικού, με τη μορφή κυρτώσεων. Ωστόσο, οι ατέλειες αυτές 

παρατηρήθηκαν μόνο σε παχύτερα υμένια, των 500 nm, ενώ στα λεπτότερα, των 30 

nm, δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή στην κατανομή και τη μορφολογία των 

πόρων. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως στις κυρτώσεις αυτές οι πόροι, λόγω της 

τάσης τους να είναι συνεχώς κάθετοι στην επιφάνεια, στρέφονται προς το κέντρο 

τους.  

 

 Επίδραση της δέσμης του ΤΕΜ: 

 

 Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία πως όταν η άμορφη αλουμίνα στην επιφάνεια 

φύλλων αλουμινίου ακτινοβολείται με δέσμη ηλεκτρονίων, κρυσταλλώνεται σε γ-

αλουμίνα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και

V.

 στην παρούσα περίπτωση των πολύ 

τών υμενίων αλουμινίου πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, και μελετήθηκε διεξοδικά. 

ι στη βιβλιογραφία, αφορούν μόνο τη συμπαγή 

α και επισημαίνουν πως η κρυστάλλωση πραγματοποιείται πρώτα στις 

λεπ

Επιπλέον, οι μελέτες που αναφέροντα

αλουμίν

περιοχές συμπαγούς αλουμίνας και στη συνέχεια σε περιοχές που περιέχουν 

εγκλωβισμένα ανιόντα του ηλεκτρολύτη. Εμείς παρατηρήσαμε την ίδια συμπεριφορά 

και στην υπέρλεπτη πορώδη αλουμίνα που βρίσκεται πάνω σε πυρίτιο. 
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4 

 

Εισαγωγή 

 

δισ

διεπ

θα 

υπο

ομο  ε

 

4.1

 

Οι σχηματοποιημένες επιφάνειες πυριτίου και διοξειδίου του πυριτίου βρίσκουν 

σημαντικές εφαρμογές στην νανοηλεκτρονική και στην αυτο-οργάνωση κβαντικών 

τελειών [51][53]. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη νανο-σχηματοποίηση 

των επιφανειών αυτών είναι η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης σε συνδυασμό με 

εγχάραξη καθώς και η εστιασμένη ιοντική δέσμη. Οι τεχνικές αυτές διαθέτουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα η ακρίβεια στην αποτύπωση του σχεδίου, η 

επαναληψιμότητα, η ακρίβεια στο σχεδιασμό, η δυνατότητα κατασκευής απόλυτα 

περιοδικών δομών και άλλα, υστερούν όμως λόγω υψηλού κόστους και χαμηλής 

ταχύτητας αποτύπωσης του σχεδίου. Επιπλέον, δεν μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερα 

μεγάλη πυκνότητα σε δομές. Εναλλακτικά σε αυτές τις τεχνολογίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πορώδη υλικά υπό μορφή λεπτών υμενίων, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για εγχάραξη της επιφάνειας του πυριτίου μέσω των πόρων τους [54]-

[57]. Ένα τέτοιο υμένιο αποτελεί η ηλεκτροχημική πορώδης αλουμίνα σε υπόστρωμα 

Εφαρμογές 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν τα αποτελέσματα νανοσχηματοποίησης 

κιδίων Si, μέσω πορώδους αλουμίνας και ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των 

ιφανειών σχηματοποιημένου διοξειδίου του πυριτίου-υποστρώματος πυριτίου. Τέλος, 

παρουσιαστεί η εφαρμογή των νανοσχηματοποιημένων αυτών επιφανειών ως 

στρωμάτων για την αυτο-οργάνωση νανοκρυσταλλιτών πυριτίου, κατανεμημένων 

ιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος και σ  πολύ μεγάλη πυκνότητα. 

  Γενικά περί νανοσχηματοποίησης 
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πυριτίου μέσω ανοδίωση

γρήγορη, απαιτεί απλό εξο

ς αλουμινίου. Η ηλεκτροχημεία γενικά είναι οικονομική, 

πλισμό και κυρίως επιτρέπει την επεξεργασία πολύ μεγάλων 

επιφανειών. Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, η ανοδική πορώδης αλουμίνα 

μπορεί να δώσει πόρους μεγάλης πυκνότητας και πολύ μικρών διαστάσεων ομοιόμορφα 

κατανεμημένους σε εξαγωνική δομή, των οποίων οι διαστάσεις και η πυκνότητα 

ελέγχονται απόλυτα από τις συνθήκες ανοδίωσης.  

 

οποίηση του πυριτίου μέσω μήτρας πορώδους αλουμίνας 

.2.1 
 

  

 εφ στην

 

 σε 

 κατώτατη τιμή, στην οποία διακόπτουμε τη διαδικασία της ανοδίωσης. Στο στάδιο 

και έχει μετατραπεί σε πορώδη αλουμίνα, 

 η διεπιφάνεια έχει τη μορφή που περιγράφηκε στο τρίτο κεφάλαιο, όπου το 

επίστρωμα

  

 

της ίου  

ύ υπό

 υποδεικνύει

ρεύμα οφείλεται μια

 

πυριτίου σχηματίζεται τοπικά κάτω από τον κάθε πόρο. Θα αναφερθεί στη συνέχεια, αλλά  

4.2  Σχηματ

4 Παρασκευή δειγμάτων 

Όπως είδαμε αναλυτικά στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, κατά την 

ανοδίωση υμενίου αλουμινίου πάνω σε πυρίτιο το ρεύμα ανοδίωσης ως προς το χρόνο 

διέρχεται από τρεις φάσεις: μόλις αρμοστεί η τάση ανοδίωσης  κυψελίδα, το ρεύμα 

ανέρχεται σε μια μέγιστη τιμή και άμεσα πίπτει πάλι σε μια κατώτατη τιμή, στη συνέχεια 

αυξάνεται πάλι και σταθεροποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα, και τέλος μειώνεται

μια

αυτό, το αλουμίνιο έχει καταναλωθεί πλήρως 

ενώ

 φραγμού είναι επίπεδο, με μια κοιλότητα σχηματισμένη κάτω από κάθε πόρο. 

Στο σημείο αυτό η επιφάνεια του πυριτίου είναι απόλυτα επίπεδη. Αν δεν διακόψουμε την 

ηλεκτροχημική διαδικασία στο σημείο αυτό αλλά την αφήσουμε να συνεχιστεί, θα 

παρατηρήσουμε πως μια τέταρτη φάση εμφανίζεται στο διάγραμμα του ρεύματος 

ανοδίωσης ως προς το χρόνο [58]. Το ρεύμα αρχίζει πάλι να αυξάνεται μέχρι κάποια τιμή 

και στη συνέχεια μειώνεται ξανά, βαίνοντας με αργό ρυθμό προς το μηδέν. Το τέταρτο 

αυτό στάδιο διακρίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος Σχήμα  4-1, που παρουσιάζει το 

ρεύμα ως προς το χρόνο  ανοδίωσης ενός υμεν  αλουμινίου πάχους 500 nm πάνω σε 

υπόστρωμα πυριτίου, σε υδατικό διάλυμα θειικο  οξέος περιεκτικότητας 1 Μ,  τάση 

20 V. Η διακεκομμένη γραμμή  την έναρξη της τέταρτης φάσης. Η εκ νέου 

αυτή αύξηση του τος  σε  αύξηση της ιοντικής αγωγιμότητας, η οποία 

συμβαίνει επειδή το οξυγόνο του ηλεκτρολύτη αρχίζει να διαχέεται μέσα στο πυρίτιο και

να το οξειδώνει τοπικά κάτω από κάθε πόρο. Ως αποτέλεσμα, μια νησίδα οξειδίου του 
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Σχήμα  4-1:  Ρεύμα ανοδίωσης ως προς το χρόνο όταν η ανοδίωση δεν διακόπτεται 
όταν η αλουμίνα είναι πλήρως έτοιμη αλλά συνεχίζεται μέχρι να οξειδωθεί το 
υπόστρωμα του πυριτίου κάτω από τους πόρους. Το φαινόμενο αυτό αντιστοιχεί στο 
τμήμα μετά την διακεκομμένη γραμμή, που φαίνεται λεπτομερέστερα στο ένθετο. Οι 
αριθμοί αντιστοιχούν στη χρονική στιγμή που διακόπηκε η διαδικασία για 9 
διαφορετικά δείγματα. 

 

αναφέρουμε εκ των προτέρων σε αυτό το σημείο, πως μετρήσεις με φασματοσκοπία 

φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (ΧPS) απέδειξαν πως το οξείδιο αυτό είναι στοιχειομετρικό 

διοξείδιο του πυριτίου και όχι υποστοιχειομετρικό. Αυτό που παρασκευάζεται λοιπόν 

τελικά, σε ένα μόνο στάδιο ηλεκτροχημικής διαδικασίας, είναι ένα υμένιο πορώδους 

αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, με κάθετους πόρους ομοιόμορφα 

κατανεμημένους σε εξαγωνική δομή, και μία νησίδα διοξειδίου του πυριτίου στη βάση 

κάθε πόρου. 

 

Από τη δομή αυτή μπορούμε να λάβουμε στη συνέχεια τρία διαφορετικά είδη 

σχηματοποιημένης επιφάνειας Si [58]. Στην πρώτη περίπτωση διαλύουμε το υμένιο της 

πορώδους αλουμίνας σε φωσφορικό οξύ 5% κ.β. και λαμβάνουμε μια επιφάνεια πυριτίου 

με σειρές από νησίδες διοξειδίου του πυριτίου που ακολουθούν την ομοιόμορφη 

εξαγωνική δομή των πόρων, στη δεύτερη περίπτωση μπορούμε να διαλύσουμε τις εν 

λόγω νησίδες σε διάλυμα υδροφθορικού οξέος (HF), οπότε παραμένει μια επιφάνεια  
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πυριτίου με ρηχές 

κοιλότητες στα σημεία που 

υπήρχαν πριν οι νησίδες, και στην 

τρίτη περίπτωση μπορούμε να 

οξειδώσουμε την επιφάνεια αυτή, 

οπότε καταλήγουμε σε μια 

σχηματοποιημένη επιφάνεια 

διοξειδίου του πυριτίου με 

κοιλότητες που ακολουθούν την 

εξαγωνική δομή των 

προηγούμενων. Η διαδικασία 

παρασκευής καθώς και τα τρία είδη 

σχηματοποιημένης επιφάνειας 

ο 

) 

ο 

 

αλουμινίου πάνω σε υπόστρωμα 

-2(β) σε διατομή και σε κάτοψη. Στη διατομή διακρίνονται και οι κοιλότητες 

ου σχηματίζονται μεταξύ επιστρώματος φραγμού και υποστρώματος πυριτίου. Στο 

στάδιο 

ων. 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, διαλύουμε τις νησίδες του διοξειδίου του πυριτίου, 

παρουσιάζονται σχηματικά στ

Σχήμα  4-2. Στο Σχήμα  4-2(α

φαίνεται το δείγμα από το οποί

ξεκινάμε, δηλαδή ένα υμένιο

πυριτίου. Όταν το Al ανοδιωθεί σε 

κατάλληλες συνθήκες μετατρέπεται 

σε πορώδη αλουμίνα με κάθετους 

στο υπόστρωμα πόρους, 

ομοιόμορφα κατανεμημένους σε 

εξαγωνικό πλέγμα, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα  4

 

Σχήμα  4-2:  Τα βήματ της σχηματοποίησης του
πυριτίου κα  του διοξειδίου του πυριτίου δια μέσου 
μήτρας πορώδους αλουμίνας. 

 α  
ι

π

αυτό η επιφάνεια του πυριτίου είναι εντελώς επίπεδη. Αν όμως η διαδικασία της 

ανοδίωσης συνεχισθεί λίγο ακόμα, το πυρίτιο οξειδώνεται τοπικά κάτω από τους πόρους 

και σχηματίζονται νησίδες διοξειδίου του πυριτίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα  4-2(γ). 

Διαλύοντας το υμένιο της πορώδους αλουμίνας, λαμβάνουμε την επιφάνεια που φαίνεται 

στο Σχήμα  4-2(δ), η οποία αποτελείται από νησίδες διοξειδίου του πυριτίου ομοιόμορφα 

κατανεμημένες πάνω στο πυρίτιο, ακολουθώντας την εξαγωνική δομή των πόρ
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σχηματίζοντας έτσι τη δομή που φαίνεται στο Σχήμα   δ

κατανεμημένες κατά τον ίδιο τρόπο πάνω στο πυρίτ Σ  4 χο

οξειδώσει την σχηματοποιημένη αυτή επιφάνεια, με

στην επιφάνεια του διοξειδίου του πυριτίου.  

 

 Με την πιο πάνω διαδικασία παρασκευάσθηκ μά  [

για διάφορους χρόνους ανοδίωσης στην τέταρτη φάσ

αριθμούς από το 1 έως το 9 στο ένθετο του διαγράμμ ήμ Σχ Το

αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή που το ρεύμα μόλ

αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή που το ρεύμα μόλις . Υπά

μια περίπτωση ακόμα, η οποία δεν φαίνεται σ ν 

συμβολίσουμε με τον αριθμό 10, για την οποία έχουμ

το μηδέν. Στη συνέχεια διαλύθηκε το υμένιο της πορώ δατι

φωσφορικού οξέος 5% κ.β., και η τοπογραφία της S ε

μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM), ηλεκτρονικ

(ΤΕΜ), φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων (XPS

χωρητικότητας-τάσης. Για τις συνθήκες ανοδίωση δ

υδατικό διάλυμα θειικού οξέος περιεκτικότητας 1Μ, υ

αποτελείται από πόρους διαμέτρου ίσης με 18 nm 

8x1010 /cm2.   

 

 Δέ ) 

ς δειγμάτων με νησίδες διοξειδίου

διαφορετικά

  

4-2(ε), κοιλότητες ηλαδή 

ιο, ενώ στο χήμα -2(στ) έ υμε 

ταφέροντας την προηγούμενη δομή 

ε μεγάλος αριθμός δειγ των 58], 

η, οι οποίοι υποδεικνύονται με τους 

ατος του Σχ ατος ήμα  4-1.  1 

ις αρχίζει να αυξάνεται, ενώ το 9 

αρχίζει να μειώνεται ξανά ρχει 

το διάγραμμα και τη οποία θα 

ε αφήσει το ρεύμα να φθάσει μέχρι 

δους αλουμίνας σε υ κό διάλυμα 

 επιφάνειας του i μελετήθηκ  με 

ή μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης 

) και με ηλεκτρικές μετρήσεις 

ς που χρησιμοποιήθηκαν, ηλαδή 

πό τάση 20 V, η πορώδης αλουμίνα 

κατά μέσο όρο και πυκνότητας 6-

σμης (AFM

 του πυριτίου ομοιόμορφα 

κατανεμημένες στην επιφάνεια του πυριτίου, που σχηματίστηκαν με διαφορετικούς 

χρόνους ανοδίωσης, παρατηρήθηκε με μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) 

προκειμένου να μελετηθεί η τοπογραφία της επιφάνειας και να γίνει σύγκριση των 

δειγμάτων μεταξύ τους [58]. Στο Σχήμα  4-3 φαίνονται τέσσερα παραδείγματα εικόνων 

μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων (AFM), από τέσσερα  δείγματα για τα 

οποία ο χρόνος ανοδίωσης αυξάνεται διαδοχικά. Ο αριθμός πάνω στη φωτογραφία 

αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή στην οποία διακόπηκε η διαδικασία, σύμφωνα και με το 

ένθετο στο Σχήμα  4-1. Παρατηρούμε λοιπόν πως στη χρονική στιγμή 2 δεν έχουν 

4.2.2 Χαρακτηρισμός με Μικροσκοπία Ατομικής
 

Ένας μεγάλος αριθμό
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σχηματιστεί όλες οι νησίδες από όλους τους πόρους, παρά μόνο μερικές σε τυχαίες θέσεις, 

με αποτέλεσμα η πυκνότητά τους να είναι ακόμα αρκετά χαμηλή. Αντίθετα, στις χρονικές 

στιγμές 3, 7 και 8, έχουν σχηματιστεί νησίδες από όλους τους πόρους, με εξαίρεση 

κάποιες δομικές ατέλειες, οι οποίες ακολουθούν την ομοιόμορφη εξαγωνική δομή τους 

και ατανέμονται σε αυξημένες πυκνότητες, της τάξης των 4-5x1010 /cm2. Υπάρχει λοιπόν 

να κρί

 κ

έ σιμο σημείο, πέρα από το οποίο λαμβάνουμε την επιθυμητή δομή. Το σημείο αυτό 

είναι το σημείο 3 του διαγράμματος και αντιστοιχεί σε αύξηση του ρεύματος ανοδίωσης 

κατά 0.2 mA. Από εκεί και πέρα, οι λαμβανόμενες δομές είναι παρόμοιες, με μόνη 

μεταβολή την αύξηση της διαμέτρου των νησίδων, όπως θα φανεί καλύτερα παρακάτω 

από τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης 

δέσμης. 

 

Σχήμα  4-3: Νανο-νησίδες διοξειδίου του πυριτίου που σχηματίστηκαν 
από ανοδίωση δια μέσου των πόρων πορώδους αλουμίνας. Ο αριθμός σε 
κάθε φωτογραφία αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή που διακόπηκε η 
διαδικασία σύμφωνα με το ένθετο στο διάγραμμα  του Σχήμα  4-1. 
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Στο Σχήμα  4-4 παρουσιάζονται τρεις τρισδιάστατες φωτογραφίες AFM. Στο (α) 

βλέπουμε πάλι το δείγμα που αντιστοιχεί στο σημείο 2, το οποίο είναι πριν το κρίσιμο 

σημείο, ενώ στο (β) φαίνεται ένα δείγμα που αντιστοιχεί σε χρονική στιγμή μετά το 

κρίσιμο σημείο, και συγκεκριμένα στο σημείο 4. Είναι εμφανής η διαφορά στην 

πυκνότητα και την ομοιομορφία των νησίδων. Στο (γ) παρουσιάζονται μερικές νησίδες σε 

μεγαλύτερη μεγέθυνση. Εκτεταμένη παρατήρηση έδειξε πως το ύψος των νησίδων 

κυμαίνεται στο εύρος από 8 έως 14 nm, με πιο συχνή τιμή τα 10 nm. 

 

Σχήμα  4-4: Νανο-νησίδες που σχηματίστηκαν πριν (α) και μετά (β) το κρίσιμο σημείο. Στο 
(γ) φαίνονται κάποιες νησίδες σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. 

 

4.2.3 Χαρακτηρισμός με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης (ΤΕΜ) 
 

Τα ίδια δείγματα μελετήθηκαν επίσης με ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης 

δέσμης [58], προκειμένου να μελετηθούν λεπτομερέστερα οι διαστάσεις των νησίδων. 

Στο Σχήμα  4-5 παρουσιάζονται τέσσερις φωτογραφίες φωτεινού πεδίου, τρεις κάτοψης 

και μια διατομής. Στις τρεις πρώτες, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια μεγέθυνση, έχει 

πραγματοποιηθεί εστίαση στην επιφάνεια των δειγμάτων και διακρίνονται ξεκάθαρα οι 

νησίδες διοξειδίου του πυριτίου, ως λευκές κηλίδες. Στις εικόνες αυτές είναι εμφανής η 

ομοιόμορφη, εξαγωνική κατανομή των νησίδων, που ακολουθεί την κατανομή των πόρων 

της πορώδους αλουμίνας, καθώς και το γεγονός ότι οι νησίδες είναι διακριτές μεταξύ 

τους. Οι αριθμοί στις φωτογραφίες αντιστοιχούν και πάλι στη χρονική στιγμή στην οποία 

διακόπηκ ετο του 

Σχήματος  σε όλες 

τις περιπτ ς, οι διάμετροι 

ξάνουν ελαφρώς, καθώς το οξυγόνο διαχέεται όχι μόνο κάθετα, αλλά και πλευρικά. 

Έτσι, ξεκινάμε από διαμέτρους 40 nm στο 1 και φθάνουμε διαδοχικά στα 45 nm στο 4 και 

ε η ηλεκτροχημική διαδικασία, σύμφωνα με το διάγραμμα στο ένθ

 Σχήμα  4-1. Αν μετρήσουμε λεπτομερώς τις διαμέτρους των νησίδων

ώσεις παρατηρούμε πως καθώς αυξάνουμε το χρόνο ανοδίωση

αυ
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στα 50

τοιχεί όμως στο 

σημείο ου το ρεύμα φθάνει με αργό ρυθμό στο μηδέν. Παρατηρούμε πως σε αυτήν την 

περίπτωση, κάτω από την πορώδη αλουμίνα έχει σχηματιστεί ένα αρκετά παχύ στρώμα 

διοξειδίου του πυριτίου, το οποίο είναι συνεχές και έχει πάχος της τάξης των 70 nm. 

  

 nm στο 5. Όταν το ρεύμα αρχίζει να μειώνεται πάλι, αυτό σημαίνει πως οι νησίδες 

αρχίζουν να ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα συνεχές στρώμα που δυσχεραίνει 

τη διέλευση του οξυγόνου. Συνεπώς μειώνεται και η ιοντική αγωγιμότητα και το 

μετρούμενο ρεύμα. Στην τέταρτη εικόνα ΤΕΜ του Σχήματος Σχήμα  4-5 φαίνεται σε 

διατομή ακριβώς αυτή η περίπτωση. Το δείγμα, από το οποίο δεν έχει αφαιρεθεί το υμένιο 

της πορώδους αλουμίνας ώστε να είναι ευκολότερη η παρατήρηση, αντιστοιχεί στο 

σημείο 10, το οποίο δεν εμφανίζεται στο διάγραμμα του Σχήμα  4-1, αντισ

π

  

Σχήμα  4-5: Εικόνες από ηλεκτρονική  διέλευσης, κάτοψης,  
πεδίου, που υποδεικνύουν νανο-νησίδες διοξειδίου του πυριτίου. Οι αριθμοί και πάλι 
αντιστοιχούν στη χρονική στιγμή που διακόπηκε η ανοδίωση σύμφωνα με το ένθετο 
του διαγράμματος του Σχήμα  4-1. Παρατηρείται πως η διάμετρος των νησίδων 
αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο χρόνος ανοδίωσης. Στην περίπτωση που το ρεύμα φτάνει 
στο μηδέν (δ), σχηματίζεται ένα συνεχές στρώμα οξειδίου κάτω από την πορώδη 
αλουμίνα. 

 

 4  1 

 5 

μικροσκοπία φωτεινού
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Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την χαρτογράφηση των νησίδων 

διοξειδίου του πυριτίου στο υπόστρωμα Si ήταν η φασματοσκοπία απώλειας ενέργειας 

ηλεκτρονίων (EELS) [58]. Με την τεχνική αυτή, που χρησιμοποιεί την δέσμη του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ΤΕΜ και κατάλληλο ανιχνευτή και εφαρμόζεται στην ίδια 

επιφάνεια του δείγματος κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, πραγματοποιήθηκε μια 

«χαρτογράφηση» της κατανομής του οξυγόνου με δεσμό σε SiO2 στην επιφάνεια του 

δείγματος. Χρησιμοποιήθηκε η κορυφή O 2p του φάσματος απώλειας ενέργειας 

ηλεκτρονίων. Στο Σχήμα  4-6 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της χαρτογράφησης αυτής. 

Οι λευκές περιοχές υποδεικνύουν τις περιοχές της επιφάνειας που περιέχουν οξυγόνο. 

Είναι εμφανής η ύπαρξη νησίδων καθώς και η εξαγωνική τους διάταξη.  

 

 

Σχήμα  4-6: Εικόνα από φασματοσκοπία 
απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων που 
«χαρτογραφεί» την επιφάνεια του 
δείγματος ως προς το οξυγόνο. Οι λευκές 
περιοχές αντιστοιχούν σε περιοχέ με 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο. 
Υποδεικνύονται σαφώς οι νησίδες 
διοξειδίου του πυριτίου και η εξαγωνική 
τους δομή. 

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι νησίδες αυτές είναι εύκολο να αφαιρεθούν, 

εμβαπτίζοντας το δείγμα σε διάλυμα υδροφθορικού οξέος για λίγα δευτερόλεπτα [58]. Σε 

αυτήν την περίπτωση, στη θέση τους παραμένουν ρηχές κοιλότητες, λόγω του πυριτίου 

που καταναλώθηκε προκειμένου να σχηματιστούν οι νησίδες του οξειδίου. Οι κοιλότητες 

αυτές ήταν ορατές με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, και διακρίνονται στο Σχήμα  4-7, 

όπου σε εικόνες κάτοψης φωτεινού πεδίου φαίνεται η επιφάνεια του πυριτίου με τις 

νη ν. 

Πα  

 

ς 

σίδες του διοξειδίου του πυριτίου (α) πριν και (β) μετά τη διάλυση των νησίδω

ρατηρείται πως στη θέση των νησίδων υπάρχουν πλέον κοιλότητες πάνω στο πυρίτιο. 
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(β) (α) 

Σχήμα  4-7:  Νησίδες διοξειδίου του πυριτίου πάνω στην επιφάνεια του πυριτίου (α) 
και οι κοιλότητες που απομένουν όταν αυτές διαλύονται σε διάλυμα υδροφθορικού 
οξέος (β). 

 

Τα ίδια δείγματα, τόσο με τις νησίδες όσο και με τις κοιλότητες, προσπαθήσαμε να 

τα παρατηρήσουμε και σε διατομή [58]. Το εγχείρημα αυτό ωστόσο αποδείχτηκε 

δύσκολο, λόγω της εξαγωνικής κατανομής των ν

σε εξαγωνική κατανομή και προσπαθεί κανείς ν π σ λ

ένα συνεχές στρώμα, διότι τα κενά που υπάρχουν

τις δομές που υπάρχουν στις πίσω σειρές. Ωσ

παρατήρηση σε διατομή, ήταν οι διαφοροποιήσε

πυριτίου. Στις εικόνες διατομής ΤΕΜ του Σ μα -8 συγκρίνονται η επιφάνεια 

 πυριτίου (α) στην περίπτωση που διακόπτουμε την ανοδίωση όταν το αλουμίνιο έχει 

μετατραπεί    

 

ησίδων. Πράγματι, όταν υπάρχουν δομές 

α τις δει από το λάι, την ουσία β έπει 

 στις μπροστινές σειρές καλύπτονται από 

τόσο, αυτό που έγινε φανερό από την 

ις στην επιφάνεια του υποστρώματος του 

τος Σχήμα  4χή

του

 πλήρως σε αλουμίνα, αλλά πριν ο ηλεκτρολύτης αρχίσει να επιδρά στο 

υποκείμενο πυρίτιο, (β) στην περίπτωση του σχηματισμού των νησίδων και (γ) στην 

περίπτωση που έχουν διαλυθεί οι νησίδες και έχουν παραμείνει οι κοιλότητες. 

Παρατηρείται πως στην πρώτη περίπτωση, η επιφάνεια του πυριτίου είναι απολύτως 

επίπεδη, χωρίς διακυμάνσεις. Αντίθετα, στις περιπτώσεις τόσο των νησίδων, όσο και των 

κοιλοτήτων, η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, αλλά διακρίνονται κάποιες καμπυλώσεις σε 

αυτήν.  
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Σχήμα  4-8: Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης σε διατομή. Η διεπιφάνεια του 
πυριτίου με την υπερκείμενη αλουμίνα πριν το οξύ αρχίσει να οξειδώνει το πυρίτιο είναι 
εντελώς επίπεδη (α). Αντίθετα, όταν σχηματίζονται οι νησίδες διοξειδίου του πυριτίου (β) ή 
όταν αυτές διαλύονται (γ), εμφανίζονται πολλές κυρτώσεις στην επιφάνεια του πυριτίου. 

4. Χαρακτηρισμός με Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων (XPS) 
 

α του Σχήματος Σχήμα  4-9 φαίνονται για παράδειγμα 5 φάσματα για πέντε 

διαφορετικά δείγματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς χρόνους ανοδίωσης, και 

συγκεκριμένα στα σημεία 1, 5, 7, 8 και 9 του διαγράμματος του Σχήματος Σχήμα  4-1. Οι 

ενέργειες σύνδεσης των δύο κορυφών βρέθηκαν διαφορετικές από δείγμα σε δείγμα, η 

(β) (α) 

 

2.4 

Ο βασικότερος προβληματισμός που υπήρξε σχετικά με τις νησίδες οξειδίου που 

παρασκευάστηκαν ηλεκτροχημικά δια μέσου των πόρων της πορώδους αλουμίνας, ήταν 

αν αυτό το οξείδιο ήταν στοιχειομετρικό διοξείδιο του πυριτίου ή υποστοιχειομετρικό 

οξείδιο. Προκειμένου να μελετηθεί η στοιχειομετρία της επιφάνειας, πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων (XPS) [58], από την Δρ. Στέλλα Κέννου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της 

Πάτρας. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα σε ένα εμπορικό σύστημα XPS σε πολύ υψηλό κενό, 

υπό πίεση 5x10-10 mbar.  

 

Αρχικά μετρήθηκε ένα φάσμα μεγάλου εύρους από κάθε δείγμα, το οποίο 

επιβεβαίωσε πως δεν υπήρχαν στην επιφάνεια υπολείμματα αλουμινίου, αλουμίνας ή 

οξέων. Στη συνέχεια ελήφθησαν φάσματα από όλα τα δείγματα στα οποία εμφανίζονται 

δυο κορυφές του πυριτίου Si 2p, μία με ενέργεια σύνδεσης στα 100.6 eV, η οποία 

αντιστοιχεί στο καθαρό πυρίτιο του υποστρώματος, και μία με ενέργεια σύνδεσης στα 

105.2 eV, που αντιστοιχεί στο στοιχειομετρικό διοξείδιο του πυριτίου των νησίδων. Στο 

διάγραμμ

(γ) 50 nm 50 nm 20 nm
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διαφορά τους ωστόσο ήταν σταθερή στα 4.6 eV για τα δείγματα από το 1 έως το 8. Είναι 

γνωστό πως η διαφορά αυτή εξαρτάται από το πάχος του στρώματος του οξειδίου στην 

περίπτωση που έχουμε συνεχές στρώμα οξειδίου του πυριτίου πάνω σε πυρίτιο [59]. 

Συγκεκριμένα, αυξάνεται σταδιακά από τα 3 στα 4 eV καθώς το πάχος του διοξειδίου του 

πυριτίου αυξάνεται από το 1.5 στα 3.6 nm. Για το δείγμα που αντιστοιχεί στο σημείο 9 

της καμπύλης ρεύματος ανοδίωσης-χρόνου, η κορυφή στα 100.6 eV ήταν ιδιαίτερα 

 πλήρως το πυρίτιο. 

 

λύπτειασθενής, γεγονός που υποδεικνύει πως το διοξείδιο κα

 

Σχήμα  4-9:  Διάγραμμα φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων x για 5 
διαφορετικά δείγματα με νησίδες διοξειδίου του πυριτίου που σχηματίστηκαν σε 5 
διαφορετικούς χρόνους ανοδίωσης. 
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4.3   Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του σχηματοποιημένου οξειδίου 

 

Οι επιφάνειες που σχηματοποιήθηκαν ηλεκτροχημικά  με τον τρόπο που 

περιγράφηκε πριν, προορίζονται για εφαρμογές στην νανοηλεκτρονική, οι οποίες 

απαιτούν οξείδια πολύ υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητο να εκτιμηθεί 

η ποιότητα των σχηματοποιημένων αυτών οξειδίων και να συγκριθεί με αυτήν των 

θερμικών επίπεδων οξειδίων, ώστε να διαπιστωθεί αν οι τάσεις λόγω της ύπαρξης των 

υρτώσεων αλλά και η εμπλοκή της ηλεκτροχημείας στην παρασκευή τους, τα καθιστούν 

ακατάλληλα για τέτοιες εφαρμογές. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν ηλεκτρικός 

χαρακτηρισμός [60] με μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης της διεπιφάνειας του 

σχηματοποιημένου διοξειδίου του πυριτίου με το υποκείμενο υπόστρωμα του πυριτίου και 

εκτιμήθηκε η πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων για δύο περιπτώσεις, οι 

οποίες φαίνονται σχηματικά στο Σχήμα  

4-10. Στην πρώτη περίπτωση 

σχηματίστηκαν σειρές νησίδων 

διοξειδίου του πυριτίου πάνω σε 

υπόστρωμα πυριτίου, και η επιφάνεια 

αυτή οξειδώθηκε θερμικά περαιτέρω 

ώστε να σχηματιστεί οξείδιο πάχους 5 

nm στις περιοχές μεταξύ των νησίδων. 

Στη δεύτερη περίπτωση οι νησίδες 

αφα

επιφ

σχηματοποιημένη, με κοιλότητες στη 

έση των νησίδων, η οποία οξειδώθηκε 

στη συνέχεια με σκοπό το σχηματισμό 

θερμικού οξειδίου πάχους 5 nm, το 

οποίο θα ακολουθούσε τη 

σχηματοποίηση του πυριτίου. 

Επομένως, στην πρώτη περίπτωση 

διαθέτουμε ένα οξείδιο ανομοιόμορφου 

πάχους, το οποίο είναι 5 nm στην 

κ

 

ιρέθηκαν, οπότε παρέμεινε η 

άνεια του πυριτίου 

θ

Σχήμα  4-10: Βήματα παρασκευής δειγμάτων τα 
οποία χαρακτηρίστηκαν ηλεκτρικά προκειμένου 
να εκτιμηθεί η ποιότητα της διεπιφάνειας του 
μη επίπεδου διοξειδίου του πυριτίου με το 
υπόστρωμα πυριτίου.  
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περιοχή μεταξύ των νησίδων και περίπου 12 nm στα σημεία που υπάρχουν νησίδες (το 

άχος των νησίδων διογκώνεται περαιτέρω λόγω της οξείδωσης), ενώ στη δεύτερη 

περίπτω

δ ής

ι μ Μ η

ς ανοδίωσης αυξήθηκε από την κατώτατη τιμή 

τά A (  είχε ως συνέπεια την οξείδωση του υποκείμενου 

 κ ό κ , σχηματίζοντας έτσι μια νανονησίδα, όπως 

ε η διαλύθηκε η πορώδης αλουμίνα σε διάλυμα 

εινε η επιφάνεια του πυριτίου με σειρές από 

έτρου 35-45 nm, ομοιόμορφα κατανεμημένες σε 

άξης των 4-5x1010/cm2 (Σχήμα  4-10(γ)). Τα 

και το ένα τεμάχιο διατηρήθηκε ως είχε (Σχήμα  

 σε διάλυμα υδροφθορικού οξέος για μερικά 

ώ  οι ησίδες του οξειδίου. Στη συνέχεια, και οι δύο 

 δειγμά οξειδώθ οριζόντιο φούρνο, στους 850 οC για 17 λεπτά 

εκριμένες συνθήκες οξείδωσης, σχηματίζεται 

 επιφάνεια δισκιδίου του πυριτίου σαν αυτά που 

, δηλαδή p-τύπου, (100), με ειδική αντίσταση 1-

σαν δύο διαδοχικά βήματα θερμικής ανόπτησης, 

ην θ οκρ 50 οC για 30 λεπτά), και ένα δεύτερο στους 920

Ο σκοπός τη ης

 ο ς ε

επ

ο πάχους 5 nm (Σχήμα  

π

ση το πάχος του οξειδίου είναι ομοιόμορφο παντού, ίσο με 5 nm, και ακολουθεί 

την κυματοειδή μορφή του υποστρώματος. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν πυκνωτές με 

οξείδια πύλης τα σχηματοποιημένα οξείδια των δύο περιπτώσεων. 

 

4.3.1 Παρασκευή δειγμάτων για ηλεκτρικό χαρακτηρισμό 
 

Πιο λεπτομερώς, η παρασκευή των ειγμάτων έχει ως εξ : πραγματοποιήθηκε 

ανοδίωση σε υδατικό δ άλυ α θειικού οξέος περιεκτικότητας 1 , υπό σταθερή τάσ  20 

V. Η διαδικασία της ανοδίωσης δεν διακόπηκε τη χρονική στιγμή που το αλουμίνιο 

μετατράπηκε πλήρως σε πορώδη αλουμίνα, αλλά συνεχίστηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα 

ακόμη, μέχρι τη στιγμή που το ρεύμα τη

του κα  0.3 m Σχήμα  4-10(β)). Αυτό

πυριτίου τοπικά άτω απ άθε πόρο

περιγράφηκ  νωρίτερα. Στ  συνέχεια 

φωσφορικού οξέος 5% κ.β. και παρέμ

νανονησίδες διοξειδίου του πυριτίου διαμ

εξαγωνική δομή, σε πυκνότητες της τ

δείγματα αυτά τεμαχίστηκαν στη μέση, 

4-10(ε)), ενώ το δεύτερο εμβαπτίστηκε

δευτερόλεπτα, στε να διαλυθούν  ν

κατηγορίες των ηκαν σε 

(Σχήμα  4-10(δ),(στ)). Υπό τις συγκ

διοξείδιο του πυριτίου πάχους 5 nm στην

χρησιμοποιούμε στην παρούσα διατριβή

10 Ω·cm. Μετά την οξείδωση ακολούθη

ένα στ ερμ ασία της οξείδωσης (8  
οC για 30 λεπτά. ς οξείδωσ

σχηματιστεί οξείδι  πάχου  5 nm ανάμ

περίπτωση της σχηματοποιημένης 

σχηματοποιημένο στρώμα διοξειδίου τ

 ήταν, για τη μεν περίπτωση των νησίδων να 

σα στις νησίδες (Σχήμα  4-10(δ)), για τη δε 

ιφάνειας πυριτίου να δημιουργηθεί ένα 

υ πυριτίου σταθερού 
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4-10(στ)). Τα δύο βήματα της θερμικής ανόπτησης είχαν σαν σκοπό να αποκατασταθούν 

κάποιες ατέλειες δομής και διεπιφανειακές καταστάσεις του οξειδίου. 

 

Για τις ηλεκτρικές μετρήσεις κατασκευάστηκαν πυκνωτές με αλουμίνιο ως 

μέταλλο πύλης. Αρχικά, εναποτέθηκε αλουμίνιο πάχους 500 nm στην μπροστινή πλευρά 

ων δειγμάτων, με εξάχνωση από κανόνι ηλεκτρονίων, και πραγματοποιήθηκε οπτική 

λιθογραφία ώστε να σχηματιστούν οι πυκνωτές, οι οποίοι ήταν τετραγωνικού σχήματος, 

μινίου πάχους επίσης 500 

nm στην ώστε

 

-

  

πυριτίου  ς για

ενδιαφέρει

χ

 π ν

τ

-4εμβαδού 10  cm2. Στη συνέχεια ακολούθησε εξάχνωση αλου

 πίσω πλευρά των δειγμάτων,  να σχηματιστεί ωμική επαφή. Τέλος, έλαβε 

χώρα θερμική ανόπτηση των δειγμάτων, στους 420 οC για 20 λεπτά, σε περιβάλλον 

υδρογόνου /αζώτου (forming gas). Οι πυκνωτές χαρακτηρίστηκαν ηλεκτρικά με 

μετρήσεις χωρητικότητας τάσης, με σάρωση της τάσης και προς τις δύο κατευθύνσεις 

κάθε φορά, σε τέσσερις διαφορετικές συχνότητες: 1 MHz, 100 KHz, 10 KHz και 1KHz. 

Έγιναν επίσης μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης χαμηλής συχνότητας, ώστε να 

υπολογιστούν οι πυκνότητες των διεπιφανειακών καταστάσεων σχηματοποιημένου 

οξειδίου-υποστρώματος  με τη μέθοδο υψηλής-χαμηλή  συχνότητας  κάθε 

περίπτωση. 

 

4.3.2 Συνοπτική περιγραφή του χαρακτηρισμού της διεπιφάνειας οξειδίου-
ημιαγωγού με την τεχνική χωρητικότητας-τάσης 

 
 

Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός αποτελεί το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο 

«εργαλείο» για τον χαρακτηρισμό των ημιαγώγιμων υλικών και διατάξεων. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση μας  ο χαρακτηρισμός ενός συστήματος 

οξειδίου/ημιαγωγού, και πιο συγκεκριμένα Si/SiO2, και τον πιο διαδεδομένο τρόπο 

μελέτης ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί η χαρακτηριστική Χωρητικότητας – Τάσης, 

αναφερόμενη συνήθως ως C-V, μιας δομής πυκνωτή MOS. Ο πυκνωτής MOS είναι μια 

δομή μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού (Metal-Oxide-Semiconductor), και ο ηλεκτρικός του 

αρακτηρισμός μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για το οξείδιο και για τη 

διεπιφάνειά του με τον υποκείμενο ημιαγωγό, όπως για παράδειγμα το ακριβές πάχος του 

οξειδίου, τα φορτία του οξειδίου, την υκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεω , τη 

συγκέντρωση των προσμίξεων νόθευσης.  
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Η συμπεριφορά των πυκνωτών MOS ανάλογα με την τάση πύλης και η τεχνική 

Χωρητικότητας-Τάσης περιγράφεται αναλυτικά σε βιβλία και εγχειρίδια [61][64]. Στο 

σημείο αυτό θ περιγράψουμε συνοπτικά τη μέθοδο και θα εστιάσουμε σε όσα αφορούν 

τον υπολογι

 Α υ ε τ

χουμε την χαρακτηριστική χωρητικότητας τάσης υψηλής συχνότητας (high 

equency-HF), ενώ στη δεύτερη τη χαρακτηριστική χαμηλής συχνότητας (low frequency-

LF). Η υπέρθεση του εναλλασσόμενου σήματος τάσης πάνω στη συνεχή τάση πόλωσης 

 δυναμική χωρητικότητα (C=dQ/dV) είναι αυτή που μας ενδιαφέρει και όχι η στατική 

(C=Q/V).  

ό στην ο

α 

σμό της πυκνότητας διεπιφανειακών καταστάσεων Dit (density of interface 

states). Η χαρακτηριστική C-V αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά του πυκνωτή MOS, και 

αρκεί και μόνο το σχήμα της για να βγάλει κανείς συμπεράσματα για την ποιότητα και τα 

βασικά χαρακτηριστικά της διάταξης και του οξειδίου της. Ο τρόπος με τον οποίο 

μετράται η χωρητικότητα μιας διάταξης, σχετίζεται ουσιαστικά με τη μεταβολή του 

φορτίου ΔQ που επιφέρει μια μεταβολή ΔV της τάσης πόλωσης που εφαρμόζεται στην 

πύλη του πυκνωτή, ενώ το υπόστρωμα είναι γειωμένο. Εφαρμόζεται στον πυκνωτή μια 

εξωτερική τάση σταθερής πόλωσης, ενώ ταυτόχρονα προστίθεται πάνω σε αυτήν και ένα 

εναλλασσόμενο σήμα, συχνότητας 1MHz έως 10kHz συνήθως, και μικρού πλάτους, της 

τάξης των 10-25 mV. Η συχνότητα του εναλλασσόμενου αυτού σήματος είναι 

καθοριστική για τη συμπεριφορά του πυκνωτή. ν είναι ψηλή, στο ύρος ων 

συχνοτήτων που προαναφέρθηκαν, η μορφή της καμπύλης είναι διαφορετική από αυτήν 

που προκύπτει όταν η συχνότητα είναι χαμηλή, για παράδειγμα 10 Hz. Στην πρώτη 

περίπτωση έ

fr

του πυκνωτή έχει ως στόχο τη μελέτη της απόκρισης των φορέων του ημιαγωγού, καθώς 

η

 

Αμέσως παρακάτω θα περιγραφεί η συμπεριφορά του ιδανικού πυκνωτή MOS με 

ημιαγωγού τύπου p όταν εφαρμ ζεται τάση  πύλη του και ι χαρακτηριστικές 

χωρητικότητας-τάσης υψηλής και χαμηλής συχνότητας που προκύπτουν, και οι οποίες 

φαίνονται σχηματικά στο Σχήμα  4-11(α). Στην περίπτωση του πυκνωτή με ημιαγωγό 

τύπου n, ισχύουν τα αντίστροφα, δεδομένου ότι τότε φορείς πλειονότητας είναι τα 

ηλεκτρόνια, ενώ οι οπές είναι φορείς μειονότητας. Συνεπώς οι χαρακτηριστικές 

χωρητικότητας-τάσης που προκύπτουν είναι κατοπτρικές ως προς τον άξονα των y. 

Προκειμένου να χαρακτηριστεί ο πυκνωτής ως ιδανικός, γίνονται δύο βασικές παραδοχές: 
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1. Το οξείδιο συμπεριφέρεται ως τέλειο διηλεκτρικό, δηλαδή δεν υπάρχει μεταφορά 

φορτίου δια μέσου του οξειδίου. 

2. Τα μόνα φορτία που εμφανίζονται βρίσκονται μέσα στον ημιαγωγό, στην επιφάνειά του 

κοντά στη διεπιφάνεια με το οξείδιο, και στο μέταλλο, κοντά στη διεπιφάνεια με το 

οξείδιο επίσης. Θεωρείται ότι μέσα στο οξείδιο δεν εμφανίζεται κανενός είδους φορτίο.   

 

Η εξωτερικά εφαρμοζόμενη τάση στο μέταλλο V εμφανίζεται μερικώς κατά μήκος 

του μονωτή και μερικώς στον ημιαγωγό: 

 

soxVV ψ+=  

 

όπου ψs το δυναμικό επιφανείας του ημιαγωγού, το οποίο ουσιαστικά εκφράζει το 

μέγεθος της κάμψης της στάθμης Fermi του ενδογενούς ημιαγωγού Ε *
i , η ποία 

προκύπτει λόγω της εφαρμοζόμενης τάσης [61][62].   

 

i. Περιοχή συσσώρευσης  

 

Στην περίπτωση που ο ημιαγωγός είναι p-τύπου, όταν εφαρμοστεί αρνητική τάση 

στο μέταλλο της πύλης του πυκνωτή, φορείς πλειονότητας (οπές) συγκεντρώνονται σε ένα 

πολύ λεπτό στρώμα στην επιφάνεια του ημιαγωγού, το οποίο ονομάζεται στρώμα 

συσσώρευσης, και ο πυκνωτής βρίσκεται στη λεγόμενη κατάσταση συσσώρευσης 

(accumulat

ο

ion). Σε αυτήν την κατάσταση, το στρώμα των φορέων πλειονότητας δρα ως 

οπλισμός πυκνωτή και το όλο σύστημα λειτουργεί σαν πυκνωτής με παράλληλους 

οπλισμ

                                                

ούς το μέταλλο της πύλης και το στρώμα των φορέων πλειονότητας που 

αναφέρθηκε. Η μετρούμενη χωρητικότητα συνεπώς παραμένει σταθερή και ίση με του 

οξειδίου, Cox (Σχήμα  4-11(α)). Στην περιοχή συσσώρευσης ισχύει ψs <0. 

 

ii. Περιοχή απογύμνωσης  

 

Καθώς η εφαρμοζόμενη στο μέταλλο της πύλης τάση μεταβαίνει προς τις θετικές 

τιμές, οι φορείς πλειονότητας (οι οπές) απωθούνται από την περιοχή πολύ κοντά στην 

 
* Η στάθμη Fermi του ενδογενούς ημιαγωγού βρίσκεται στο μέσο του ενεργειακού χάσματος Εi. 
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επιφάνεια του ημιαγωγού και δημιουργείται ένα στρώμα κενό από φορείς κάτω από το 

οξείδιο της πύλης. Η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή απογύμνωσης και ο πυκνωτής 

 

απογύμνωσης αυξάνεται, και η χωρητικότητά της μειώνεται. Συνεπώς η συνολική 

χωρητι

 περιοχή απογύμνωσης ισχύει 0< ψs < 2ψb, 

που qψb = EFermi – Eintrinsic.  

 

iii. Περιοχή αναστροφής 

ια και φορείς μειονότητας, δηλαδή 

ηλεκτρόνια. Καθώς η θετική τάση συνεχίζει να αυξάνεται, η συγκέντρωση των φορέων 

μειονό ά και δημιουργείται στην επιφάνεια του ημιαγωγού ένα 

λεπτό  φορέων μειονότητας, δηλαδή ηλεκτρονίων, το οποίο ονομάζεται στρώμα 

αναστρ

ς

ι γενικά αργές. 

Συνεπώς η χωρητικότητα στην αναστροφή εξαρτάται ισχυρά από τη συχνότητα του 

εναλλα ηλές συχνότητες, ο ρυθμός γέννησης των φορέων είναι 

μικρότερος από τη συχνότητα του εναλλασσόμενου σήματος και δεν μπορεί να 

ακολου

με τη χωρητικότητα απογύμνωσης, και η χαρακτηριστική να λαμβάνει τη μορφή υψηλής 

χνότητες, 

βρίσκεται σε κατάσταση απογύμνωσης (depletion). Η κατάσταση αυτή αντιστοιχεί σε δύο 

χωρητικότητες συνδεδεμένες σε σειρά, μία του οξειδίου και μία της περιοχής 

απογύμνωσης. Καθώς η τάση λαμβάνει θετικότερες τιμές το εύρος της περιοχής

κότητα μειώνεται και παρατηρείται μια αρνητική κλίση στην χαρακτηριστική, 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα  4-11(α). Στην

ό

 

Η περαιτέρω αύξηση της θετικής τάσης οδηγεί σε αύξηση του εύρους της περιοχής 

απογύμνωσης, ενώ ταυτόχρονα έλκονται στην επιφάνε

τητας αυξάνεται σημαντικ

στρώμα

οφής, διότι τοπικά σε εκείνη την περιοχή μεταβάλλεται το είδος της αγωγιμότητας, 

από p-τύπου σε n-τύπου. Ο πυκνωτής βρίσκεται τότε σε κατάσταση αναστροφής 

(inversion).  Η χωρητικότητα λαμβάνει σταθερή τιμή πέρα από κάποια τάση, διότι οι 

περισσότεροι από τους διαθέσιμους φορεί  μειονότητας βρίσκονται στο στρώμα 

αναστροφής και περαιτέρω αύξηση της τάσης δεν οδηγεί σε επέκταση της ζώνης 

απογύμνωσης βαθύτερα μέσα στον ημιαγωγό. Στην περιοχή αναστροφής ισχύει ψs > 2ψb. 

 

Για να προστεθούν ή να αφαιρεθούν φορείς στο στρώμα αναστροφής, πρέπει να 

πραγματοποιηθούν διεργασίες γέννησης ή επανασύνδεσης, οι οποίες είνα

σσόμενου σήματος. Στις υψ

θήσει τις μεταβολές της συχνότητας, με αποτέλεσμα η χωρητικότητα που μετράται 

να λαμβάνει μια ελάχιστη τιμή που προκύπτει από τη χωρητικότητα του οξειδίου σε σειρά 

συχνότητας, HF, που φαίνεται στο Σχήμα  4-11(α). Αντίθετα, στις χαμηλές συ
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υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να γεννηθούν νέοι φορείς μειονότητας οι οποίοι, λόγω του 

ηλεκτρικού πεδίου, κατευθύνονται στην επιφάνεια του ημιαγωγού, κάτω από το οξείδιο. 

Σε αυτήν την περίπτωση, ο πυκνωτής MOS συμπεριφέρεται και πάλι σαν πυκνωτής με 

παράλληλους οπλισμούς και κτρικό το οξείδιο, όπως και στην περίπτωση της 

κατάστασης συσσώρευσης, και η χωρητικότητα ισούται με Cox. Η χαρακτηριστική τότε 

λαμβάνει τη μορφή χαμηλής συχνότητας, LF, όπως φαίνεται στο Σχήμα  4-11.  

 

διηλε

Σχήμα  4-11: Χαρακτηριστικές χωρητικότητας τάσης χαμηλής και υψηλής πυκνότητας 
ιδανικού (α) και μη ιδανικού (β) πυκνωτή MOS. Στη δεύτερη περίπτωση, η διαφορά ΔC 
υποδεικνύει την ύπαρξη διεπιφανειακών καταστάσεων. 

 
Στην πραγμα  ωστόσο, η συμπεριφορά των πυκνωτών MOS παρουσιάζει 

αποκλίσεις από  ιδανική κυρίως λόγω ατελειών που υπάρχουν στο ο. Οι 

ατέλειες αυτές είναι συνήθως φορτία που σχηματίζονται μέσα στο οξείδιο κατά την

τικότητα  

την ,   οξείδι

 

ανάπτυξή του (το διηλεκτρικό των πυκνωτών είναι ως επί το πλείστον θερμικό διοξείδιο 

του πυριτίου

που

 

). Τα φορτία διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: σε παγιδευμένο στην 

επιφάνεια φορτίο, σε σταθερό φορτίο του οξειδίου, που εντοπίζεται σε ελάχιστη 

απόσταση από τη διεπιφάνεια με το πυρίτιο, σε παγιδευμένο φορτίο του οξειδίου,  

εντοπίζεται στο εσωτερικό του υλικού, και σε ευκίνητο φορτίο που αποδίδεται σε 

«μόλυνση» του οξειδίου κατά το στάδιο της ανάπτυξής του. Προκειμένου να 

χαρακτηρίσουμε την ποιότητα της διεπιφάνειας οξειδίου-ημιαγωγού, επικεντρωνόμαστε 

στο παγιδευμένο στην επιφάνεια φορτίο και υπολογίζουμε την πυκνότητα των 

διεπιφανειακών καταστάσεων Dit. Οι διεπιφανειακές καταστάσεις αποτελούν παγίδες 
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ηλεκτρονίων και οπών στη διεπιφάνεια μεταξύ διοξειδίου του πυριτίου και πυριτίου, και 

προέρχονται από «αιωρούμενους» δεσμούς στην επιφάνεια του πυριτίου. «Αιωρούνται» 

διότι το περιοδικό κρυσταλλικό πλέγμα του πυριτίου τελειώνει απότομα στην επιφάνεια, 

αφήνοντας έναν από τους τέσσερις ομοιοπολικούς δεσμούς καθενός από τα άτομα της 

επιφάνειας ελεύθερο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους δεσμούς δεσμεύονται από το 

SiO , ωστόσο μερικοί παραμένουν ελεύθεροι, «αιωρούμενοι». Οι διεπι2 φανειακές 

αταστάσεις εισάγουν στο ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού ενεργειακές στάθμες που 

παγιδεύουν φορτία. Αν η πυκνότητά τους είναι μεγάλη, προκαλεί αποκλίσεις των 

χαρακτηριστικών χωρητικότητας-τάσης από τις ιδανικές, τόσο για τις υψηλές όσο και για 

τις χαμηλές συχνότητες. Το πλήθος των παγιδευμένων φορτίων εξαρτάται από την 

εφαρμοζόμενη στον πυκνωτή τάση VG, δεδομένου ότι κατά την εφαρμογή της τάσης οι 

επιφανειακές καταστάσεις ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν μέσα στο ενεργειακό χάσμα 

ακολουθώντας τη μετατόπιση της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας (αφού οι 

θέσεις τους ως προς τα άκρα του χάσματος είναι καθορισμένες), ενώ η στάθμη Fermi 

παραμένει σταθερή. Κατά συνέπεια, οι παγίδες αυτές μπορούν να ανταλλάσσουν 

στιγμιαία φορτίο με το υπόστρωμα πυριτίου χαρακτηριζόμενες έτσι από ένα στιγμιαίο 

φορτίο Qit ανά μονάδα επιφανείας, που εξαρτάται από το δυναμικό επιφανείας του 

ημιαγωγού ψs. Καθώς οι επιφανειακές καταστάσεις γεμίζουν και αδειάζουν 

ανείας Cit, παράλληλης με τη 

ωρητικ

κ

ανταποκρινόμενες στη μεταβολή του δυναμικού επιφανείας του ημιαγωγού, οδηγούν στην 

εμφάνιση μιας χωρητικότητας ανά μονάδας επιφ

χ ότητα του ημιαγωγού, που δίδεται από τη σχέση: 

 

s

sit
it d

Qd
C

ψ
ψ )(

=  

 

Η πυκνότητα των  καταστάσεων Dδιεπιφανειακών

και

  eV. 

  διεπιφανειακών

σ  Κ α

 C-V 

it αναφέρεται πάντα σε μια 

συγκεκριμένη θέση στο ενεργειακό χάσμα,  για το λόγο αυτό περιγράφεται με 

διάγραμμα που στον άξονα των x τίθεται το ενεργειακό χάσμα (eV), ενώ στον άξονα των 

y οι διεπιφανειακές καταστάσεις σε μονάδες παγίδων ανά cm2 ανά Για τον 

υπολογισμό της πυκνότητας των  καταστάσεων, η πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η καμπύλη χωρητικότητας-τάσης χαμηλών-υψηλών 

συχνοτήτων, περισ ότερο γνωστή ως quasi-static. ατά τη μέθοδο αυτή υπερτίθεντ ι οι 

χαρακτηριστικές υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων ενός πυκνωτή MOS, όπως 
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φαίνεται στο Σχήμα  4-11(β). Οι διεπιφανειακές καταστάσεις θεωρείται ότι δεν 

αποκρίνονται στις υψηλές συχνότητες, αποκρίνονται όμως στις χαμηλές, και 

συμπεριφέρονται σαν μια επιπλέον χωρητικότητα που προκαλεί τη διαφορά ΔC. 

Καταρχήν λοιπόν μπορεί κανείς να εκτιμήσει και με μια πρώτη ματιά αν υπάρχει μεγάλη 

πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων, ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το ΔC. Όσον 

αφορά τον ακριβή υπολογισμό της πυκνότητας των διεπιφανειακών καταστάσεων D it, η 

μέθοδος έχει ως εξής: 

 

Είναι Dit = Cit/q, όπου το Cit προσδιορίζεται από τη σχέση: 

 

itsox

lf

CCC

C

+
+

= 11
1 ,  

 

όπου C  η συνολική χωρητικότητα στην περιοχή απογύμνωσης και αναστροφής και Clf s η 

χωρητικότητα του ημιαγωγού στις χαμηλές συχνότητες. Συνεπώς προκύπτει: 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
= s

lfox

lfox
it C

C
C

q
D 1  

 

Αλλά το Cs είναι: 

 

C
C

hfox

hfox
s CC

CC
C

−
=  

 

Εκτελώντας τις πράξεις προκύπτει τελικά ότι: 

 

⎥
⎥

⎦
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
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⎝
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−−⎟
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⎠

⎞
⎜
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⎝

⎛
−=

−− 11
1
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11

CoxVCCoxVCq
D

GhfGlf
it  

 

Η σχέση αυτή μας δίνει την πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων σαν συνάρτηση της 

εφαρμοζόμενης τάσης στην πύλη, V

⎤

G. Προκειμένου να την εκφράσουμε συναρτήσει του 

δυναμικού επιφανείας ψ , θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση: s
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G

V

V ox

GLF
sos C

VCG

G

∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

2

1

1ψψ  

 

η οποία συνδέει το δυναμικό επιφανείας ψ

dV+

d), στην οποία το δυναμικό επιφανείας ισούται με μηδέν. 

χηματίζουμε λοιπόν το διάγραμμα Dit(VG), στη συνέχεια το διάγραμμα ψs(VG), και από 

 το ψs στον άξονα των x σε 

νέργεια του ενεργειακού χάσματος. 

 

4.3.3 Χαρακτηρισμός της διεπιφάνειας σχηματοποιημένου Si/SiO2  
 

ι για τα δύο 

χηματοποιημένα οξείδια που παρασκευάστηκαν όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 

4.3.1. Το (α) αντιστοιχεί στο ανομοιόμορφο πάχος, ενώ το (β) στο ομοιόμορφο πάχος. 

Παρατηρείται πως και στις δύο περιπτώσεις τα διαγράμματα που αντιστοιχούν και στις 

τέσσερις συχνότητες συμπίπτουν πλήρως μεταξύ τους και δεν παρουσιάζονται φαινόμενα 

με την τάση της πύλης Vs G. Για να 

προσδιοριστεί η σταθερά ολοκλήρωσης ψso, συνήθως χρησιμοποιείται η τάση επιπέδων 

ζωνών V  (flat-banFB

Σ

αυτά τα δύο το διάγραμμα Dit(ψ ). Στο τέλος, ανάγουμεs

ε

 Στο Σχήμα  4-12 φαίνονται τα διαγράμματα χωρητικότητας-τάσης, που έχουν 

ληφθεί με διπλή σάρωση της τάσης, για τέσσερις διαφορετικές συχνότητες, κα

σ

Σχήμα  4-12: Καμπύλες χωρητικότητας-τάσης που φανερώνουν την υψηλή ποιότητα του 
σχηματοποιημένου οξειδίου (α) ανομοιόμορφου και (β) ομοιόμορφου πάχους. Υπάρχει 
απόλυτη σύμπτωση για 4 διαφορετικές συχνότητες και στις δύο περιπτώσεις ενώ δεν 
διακρίνονται φαινόμενα υστέρησης. 
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υστέρησης, γεγονός που δίνει μια πρώτη εκτίμηση οξειδίων υψηλής ποιότητας, με χαμηλή 

πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων. Στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε, ελήφθησαν 

μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης χαμηλής συχνότητας και  με τις μετρήσεις 

χωρητικότητας-τάσης υψηλής συχνότητας.  

ς ι

ι

ονός που υποδηλώνει οξείδια υψηλής ποιότητας.  

συγκρίθηκαν

 

Η σύγκριση αυτή παρουσιάζεται στα διαγράμματα του Σχήματος Σχήμα  4-13, 

όπου το (α) αντιστοιχεί στην περίπτωση του οξειδίου ανομοιόμορφου πάχου  κα  το (β) 

στην περίπτωση του οξειδίου ομοιόμορφου πάχους. Είναι εμφανές πως κα  στις δύο 

περιπτώσεις οξειδίου δεν υπάρχει μετατόπιση της καμπύλης χαμηλής συχνότητας ως προς 

την καμπύλη υψηλής συχνότητας, γεγ

 

Σχήμα  4-13: Σύγκριση μετρήσεων χωρητικότητας-τάσης υψηλής και χαμηλής συχνότητας 
για σχηματοποιημένο πυρίτιο (α) ομοιόμορφου και (β) ανομοιόμορφου πάχους. Δεν 
παρατηρείται απόκλιση, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλή πυκνότητα διεπιφανειακών 
καταστάσεων. 

 

Πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί βάσει της μεθόδου χαμηλών-υψηλών 

συχνοτήτων που περιγράφηκε στην παράγραφο 4.3.2, ώστε να εκτιμηθεί η πυκνότητα των 

διεπιφανειακών καταστάσεων μεταξύ των σχηματοποιημένων οξειδίων και του 

υποστρώματος του πυριτίου, τα αποτελέσματα των οποίων φαίνονται στο Σχήμα  4-14. Η 

πυκνότητα των ενεργειακών καταστάσεων κοντά στο μέσο του ενεργειακού χάσματος 

εκτιμήθηκε ίση με 2.67x1010 eV-1cm-2 για την περίπτωση του οξειδίου ανομοιόμορφου 

πάχους, που περιέχει τις αρχικές νανονησίδες που παρασκευάστηκαν ηλεκτροχημικά (α), 

 

 

σθένους. Οι τιμές της πυκνότητας των ενεργειακών καταστάσεων που ευρέθηκαν, είναι 

και ίση με 1.68x1010 eV-1cm-2 για την περίπτωση του οξειδίου ομοιόμορφου πάχους (β). Η

αναφορά της ενέργειας στα εν λόγω διαγράμματα είναι η υψηλότερη στάθμη της ζώνης
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σαφώς στην τάξη μεγέθους που αντιστοιχεί στα επίπεδα θερμικά οξείδια υψηλής 

ποιότητας. Οποιαδήποτε φαινόμενα μηχανικών τάσεων εισήχθησαν στη διεπιφάνεια λόγω 

των καμπυλώσεων της φαίνεται να απορροφήθηκαν από τα δύο θερμικές ανοπτήσεις που 

ακολούθησαν μετά το στάδιο της οξείδωσης, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το στάδιο 

ης θερμικής ανόπτησης του αλουμινίου μετά την κατασκευή των πυκνωτών (μετρήσεις 

πριν τη

τ

 δεύτερη θερμική ανόπτηση του οξειδίου και πριν τη θερμική ανόπτηση του 

αλουμινίου έδωσαν μεγαλύτερη πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων). 

 

Σχήμα  4-14: Πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων για τη διεπιφάνεια μεταξύ 
υποστρώματος πυριτίου και λεπτού υμενίου διοξειδίου του πυριτίου (α) ανομοιόμορφου και 
(β) ομοιόμορφου πάχους. Οι τιμές είναι στην τάξη μεγέθους που αντιστοιχεί στα επίπεδα 
θερμικά οξείδια υψηλής ποιότητας. 

μήτρας της πορώδους αλουμίνας 

 

τ τ

 

4.4  Σχηματοποίηση διοξειδίου του πυριτίου με εγχάραξη μέσω της 

 Πέρα από τη διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο για τη 

σχηματοποίηση ου υποστρώματος του πυριτίου και τη μεταφορά ης σχηματοποίησης 

αυτής και σε υμένιο οξειδίου του πυριτίου μέσω θερμικής οξείδωσης του πυριτίου, 

εφαρμόστηκε και μια δεύτερη διαδικασία για τη σχηματοποίηση πολύ λεπτού υμενίου 

διοξειδίου του πυριτίου με εγχάραξη προσχηματισμένου οξειδίου μέσω των πόρων. Και 

σε αυτήν την περίπτωση, η σχηματοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω μήτρας πορώδους 

αλουμίνας, μεταφέρθηκε δηλαδή η εξαγωνική δομή των πόρων της αλουμίνας σε 

διοξείδιο του πυριτίου. 

 

 114



 Για την παρασκευή των 

δειγμάτων, η πορώδης αλουμίνα 

σχηματίστηκε όχι πάνω στο υπόστρωμα 

του πυριτίου απευθείας, αλλά πάνω σε 

ένα λεπτό στρώμα διοξειδίου του 

πυριτίου, πάχους μόλις 3.5 nm, το 

οποίο αναπτύχθηκε στην επιφάνεια του 

πυριτίου. Η διαδικασία παρασκευής 

φαίνεται λεπτομερώς στο διάγραμμα 

του Σχήματος Σχήμα  4-15. Αρχικά, 

υποστρώματα πυριτίου τύπου p (100) 

οξειδώθηκαν θερμικά σε οριζόντιο 

φούρνο, ώστε να σχηματιστεί διοξείδιο 

του πυριτίου πάχους 3.5 nm, και στη 

συνέχεια εναποτέθηκε πάνω στο 

οξείδιο υμένιο αλουμινίου πάχους 500 

ανοδιώθηκαν στις συνθήκες της 

διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου, και συγκεκριμένα σε υδατικό διάλυμα 

οξα  τάση 50 V, προκειμένου να σχηματιστούν 

υμένια πορώδους αλουμίνας με κάθετους κυλινδρικούς πόρους ομοιόμορφα 

ατανεμημένους σε εξαγωνική δομή πάνω στο οξείδιο. Μετά το σχηματισμό της 

αλουμί

 με τις οπές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάσκα για την 

ανισοτροπική εγχάραξη του πυριτίου, είτε με πλάσμα, δημιουργώντας κυλινδρικές οπές, 

 
nm με εξάχνωση από κανόνι 

ηλεκτρονίων. Τα δείγματα 
Σχήμα  4-15:  Διαδικασία σχηματοποίησης 
διοξειδίου πυριτίου απευθείας, δια μέσου των 
πόρων πορώδους αλουμίνας. 

θειικού οξέος περιεκτικότητας 6% κ.ο. υπό τάση 20 V, καθώς και σε υδατικό διάλυμα 

λικού οξέος περιεκτικότητας 6% κ.β. υπό

κ

νας, τα δείγματα εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα υδροφθορικού οξέος για 5 

δευτερόλεπτα, προκειμένου το οξύ να διεισδύσει δια μέσου των πόρων και να φτάσει στο 

οξείδιο, διαλύοντάς το τοπικά κάτω από κάθε πόρο και δημιουργώντας μια οπή. 

Διαλύοντας στη συνέχεια το υμένιο της αλουμίνας σε διάλυμα φωσφορικού οξέος 5% κ.β. 

παραμένει τελικά το διοξείδιο του πυριτίου σχηματοποιημένο, με οπές που ακολουθούν 

την εξαγωνική δομή των πόρων.  

 

Το οξείδιο αυτό
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είτε χημικά, δημιουργώντας ανεστραμμένες πυραμίδες λ ς ια

υμένιο του οξειδίου σε διάλυμα υδροφθορικού οξ ε ε υ

σχηματοποιημένη, με κυλινδρικές οπές ή ανεστρα

εξαγωνική δομή των πόρων. Η διαδικασία αυτή δη

από την προηγούμενη. Στην προηγούμενη, η δομή α α ρ  

πυρίτιο, και στη συνέχεια, οξειδώνοντας, σε διο

διαδικασία η δομή μεταφέρεται αρχικά στο διο

χρησιμοποιώντας το οξείδιο ως μάσκα, στο πυρί

είναι το αρνητικό της προηγούμενης. 

 

4.5  Ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών πυρ  

επιφάνειες 

 

4.5.1 Γενικά 
 

λ κν τα  τ

ι μης. 

τεχνικές ανάπτυξης νανοκρυσταλλιτών ημιαγωγώ  ς 

a  ο ν ύ

ών πυριτίου που αναπτύσσονταν. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται στους δεσμούς Si-OH που δημιουργούνται σε ολόκληρη την επιφάνεια του 

οξειδίο

. Δια ύοντα  στη συνέχε  το 

έος, παραμέν ι η πιφάνεια το  πυριτίου 

μμένες πυραμίδες που ακολουθούν την 

λαδή ακολουθεί την αντίστροφη πορεία 

 της λουμίν ς μεταφέ εται αρχικά στο 

ξείδιο του πυριτίου, ενώ στην παρούσα 

ξείδιο του πυριτίου και στη συνέχεια, 

τιο. Έτσι η σχηματοποιημένη επιφάνεια 

ιτίου στις σχηματοποιημένες 

η πυ ότη  είναι πολύ σημαν ική για 

 διατάξεις μνή Υπάρχουν πολλές 

ν σε διοξείδιο του πυριτίου, όπω για 

παράδειγμα η χημική εναπόθεση Si από ατμό σε χαμηλή πίεση (LPCVD) σε οξειδωμένο 

Si [65], ή η φυσική εναπόθεση (sputtering, e

Η ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών σε μεγά

εφαρμογές σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις κα

- gun evaporation). Η πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη τεχνική είναι η ανάπτυξη με LPCVD, και εισήχθη το 1996 από τους 

Nakajim  και συνεργάτες [66], οι οποί ι ανέπτυξα  νησίδες Si πάνω σε παχ  οξείδιο του 

πυριτίου, πάχους 500 nm, χρησιμοποιώντας σιλάνη (SiH4), υπό πίεση 220 mTorr, σε 

θερμοκρασία 620 oC. Διαπίστωσαν ότι για χρόνους 60 sec περίπου λάμβαναν διακριτούς 

νανοκρυσταλλίτες πυριτίου, ενώ για μεγαλύτερους χρόνους άρχισαν να σχηματίζονται 

μεγαλύτερα συσσωματώματα. Το 2000, οι Miyazaki και συνεργάτες [67] διαπίστωσαν 

πως, αν πριν την εναπόθεση εμβάπτιζαν ελαφρώς το διοξείδιο του πυριτίου σε αραιό 

διάλυμα υδροφθορικού οξέος (HF) για λίγα δευτερόλεπτα, αυξάνονταν σημαντικά η 

πυκνότητα των νανοκρυσταλλιτ

υ, λόγω της επίδρασης του HF, και οι οποίοι λειτουργούν ως κέντρα 

πυρηνοποίησης νανοκρυσταλλιτών πυριτίου. Η ίδια ομάδα μελέτησε επισταμένως την 
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επίδραση του πάχους του οξειδίου και της θερμοκρασίας οξείδωσης στην πυκνότητα των 

νανοκρυσταλλιτών. Διαπιστώθηκε πως λεπτά οξείδια (≤ 2 nm) και χαμηλές θερμοκρασίες 

οξείδωσης ευνοούν τη δημιουργία περισσότερων νανοκρυσταλλιτών πυριτίου, λόγω των 

τάσεων που υπάρχουν στο οξείδιο, κοντά στη διεπιφάνεια με το πυρίτιο, εξαιτίας της 

γωνίας των δεσμών Si-O-Si, που λειτουργούν επίσης σαν κέντρα πυρηνοποίησης. Οι 

Mazen και συνεργάτες [68] μελέτησαν πιο επισταμένα την επίδραση των δεσμών Si-OH 

και των τάσεων που προέρχονται από τη γωνία των δεσμών Si-O-Si στην πυκνότητα των 

νανοκρυσταλλιτών πυριτίου, ενώ η ομάδα του Baron [69][70] διερεύνησε την πυκνότητα 

των νανοκρυσταλλιτών πυριτίου που εναποτίθενται με LPCVD σε διαφορετικά 

υποστρώματα, όπως SiO2, Si3N4, SiOxNy και Al2O3. Βρέθηκε πως στην αλουμίνα και στα 

 από

ν  

επε  του πυριτίου με HF ήταν της τάξης του 109 - 1010cm-2, ενώ η 

πεξεργασία με HF αύξησε τις πυκνότητες στην τάξη του 1011-1012 cm-2. Όσα 

αναφέρθηκαν αφορούν πάντα επίπεδα υποστρώματα.       

νιτρίδια επιτυγχάνεται μεγαλύτερη πυκνότητα νανοκρυσταλλιτών  ότι στο οξείδιο του 

πυριτίου. Εν γέ ει, οι πυκνότητες νανοκρυσταλλιτών που επιτεύχθηκαν χωρίς 

ξεργασία του οξειδίου

ε

 

Οι μέθοδοι αυτές οδηγούν στο σχηματισμό κρυσταλλιτών με σχετικά ομοιόμορφα 

μεγέθη σε τυχαίες θέσεις στο υλικό στο οποίο αναπτύσσονται. Προκειμένου να ελεγχθεί η 

θέση στην οποία αναπτύσσονται οι κρυσταλλίτες, πρέπει να συνδυαστούν οι τεχνικές 

ανάπτυξης νανοκρυσταλλιτών που προαναφέρθηκαν με τεχνικές σχηματοποίησης, όπως 

λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης ή λιθογραφία ιοντικής δέσμης [71]. Οι Berbezier και 

συνεργάτες [72][75] εργάστηκαν επισταμένα πάνω στην ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών Ge 

πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις υποστρώματος πυριτίου ή διοξειδίου του πυριτίου, στο 

οποίο είχε πραγματοποιηθεί λιθογραφία με ιοντική δέσμη. Η ανάπτυξη 

πραγματοποιήθηκε με επιταξία μοριακής δέσμης (ΜΒΕ). Στην περίπτωση οπών σε 

διοξείδιο του πυριτίου [73][74], οι νανοκρυσταλλίτες γερμανίου «επέλεξαν» να 

αναπτυχθούν μέσα στις οπές. Υπολογισμοί έδειξαν πως μέσα στις οπές ελαχιστοποιείται η 

επιφανειακή ενέργεια, σε σχέση με το γειτονικό επίπεδο οξείδιο, γεγονός που ευνοεί την 

επιλεκτική εναπόθεση του Ge. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η περίπτωση όπου το 

υπόστρωμα ήταν σχηματοποιημένο Si [72], κατά την οποία παρατηρήθηκαν δύο 

διαφορετικοί μηχανισμοί σχηματισμού νησίδων Ge, ανάλογα με τη θερμοκρασία στην 

οποία πραγματοποιήθηκε η επιταξία. Στη χαμηλότερη θερμοκρασία (550 oC), οι νησίδες 

γερμανίου αναπτύχθηκαν μέσα στις οπές, μία νησίδα ανά οπή, και το μέγεθος των 
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νησίδων εξαρτάτο από το μέγεθος των οπών. Αντίθετα, στη μεγαλύτερη θερμοκρασία 

(700 oC), οι νησίδες αυτο-οργανώθηκαν έξω από τις οπές, στις περιοχές μεταξύ των οπών, 

και μάλιστα πάνω στο χείλος των οπών. Η διάσταση των νησίδων ήταν σταθερή και 

ανεξάρτητη από το μέγεθος των οπών. 

 

Εν γένει, η διαφορά ανάμεσα στο χημικό δυναμικό μιας σχηματοποιημένης 

επιφάνειας και στο χημικό δυναμικό μιας επίπεδης επιφάνειας, προσδιορίζεται από τη 

σχέση: 

 

Δμ = Ω γ κ(x, y) + Ω Eel(x, y), 

 

όπου ο πρ τος όρος Ω γ κ(x, y) περιγράφει τη μεταβολή τη  ενέργειας επιφανείας γ με 

την καμπυλότητα της επιφάνειας κ(x, y), ενώ ο δεύτερος όρος Ω E

ώ  ς

 

ενώ ο δεύτερος επικρατεί στις 

κυρτές . Στην περίπτωση που προαναφέρθηκε, στην υψηλή θερμοκρασία, ο 

παράγο

α ημέν  

el(x, y) περιγράφει τη 

μεταβολή στην ενέργεια λόγω τάσεων που εισάγουν οι οπές. Έχει αποδειχθεί πως ο 

πρώτος παράγοντας επικρατεί στις κοίλες επιφάνειες, 

 επιφάνειες

ντας που καθορίζει την ανάπτυξη των νησίδων στο χείλος των οπών είναι η 

ελαχιστοποίηση του χημικού δυναμικού πάνω στις κυρτές περιοχές, ενώ στη χαμηλή 

θερμοκρασία εκτιμάται πως δεν υπάρχει μεταβολή στο χημικό δυναμικό. Η ανάπτυξη των 

νησίδων στο εσωτερικό των οπών αποδόθηκε στη μείωση της διάχυσης του υλικού στην 

επιφάνεια λόγω της μείωσης της θερμοκρασίας. Ειδικά το υλικό που συγκεντρώνεται στο 

εσωτερικό των οπών είναι πολύ δύσκολο να διαχυθεί και δημιουργεί τις νησίδες.     

 

4.5.2 Ανάπτυξη ν νοκρυσταλλιτών πυριτίου σε ηλεκτροχημικά σχηματοποι ες
επιφάνειες 

 
 Η τεχνική ανάπτυξης νανοκρυσταλλιτών σε επιφάνειες που έχουν σχηματοποιηθεί 

με λιθογραφία έχει το πλεονέκτημα ότι αναπτύσσονται οι νανοκρύσταλλοι σε 

συγκεκριμένες θέσεις, η πυκνότητά τους όμως περιορίζεται από τα όρια της λιθογραφίας. 

Στην εργασία αυτή, ακολουθήθηκε μια εντελώς διαφορετική λογική, προκειμένου να 

επιτευχθεί ομοιόμορφη ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών σε πολύ μεγάλη πυκνότητα στο 

υπόστρωμα οξειδωμένου ή μη Si, που να ξεπερνά αυτήν που επιτυγχάνεται μέσω της 

λιθογραφίας.  
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 Οι σχηματοποιημένες επιφάνειες, τόσο του πυριτίου όσο και του διοξειδίου του 

πυριτίου, που παρασκευάστηκαν και με τις δύο μεθοδολογίες που περιγράφηκαν στην 

παράγραφο 4.2, χρησιμοποιήθηκαν ως υποστρώματα για την ανάπτυξη 

νανοκρυσταλλιτών πυριτίου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν χημική εναπόθεση 

πυριτίου από ατμό σε χαμηλή πίεση (LPCVD), σε θερμοκρασία 610 οC και πίεση 300 

mTorr,

ρφης διάστασης. Όλα τα δείγματα που παρασκευάστηκαν μελετήθηκαν με 

ικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM), καθώς και με μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης 

(ΤΕΜ).   

 

 

 για 2 ή 3 λεπτά. Χρησιμοποιώντας το σχηματοποιημένο υπόστρωμα, το 

προκύπτον λεπτό υμένιο παρουσίαζε νανοκρυσταλλική δομή, με νανοκρυσταλλίτες 

ομοιόμο

μ

4.5.3 Ομοιόμορφη ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών σε ολόκληρη την επιφάνεια 
 
 

Στο Σχήμα  4-16 φαίνονται δύο εικόνες μικροσκοπίου ατομικής δύναμης (AFM) 

των νανοκρυσταλλιτών Si σε επιφάνεια πυριτίου (α) και διοξειδίου του πυριτίου (β), που 

σχηματοποιήθηκαν με την πρώτη μέθοδο. Είναι εμφανές πως και στα δύο υποστρώματα 

το πυρίτιο αυτο-οργανώθηκε σε νανοκρυσταλλίτες που καλύπτουν ομοιόμορφα ολόκληρη 

την επιφάνεια του δείγματος, κατανεμημένοι σε πολύ μεγάλη πυκνότητα, αλλά σαφώς 

διακριτοί ο ένας από τον άλλον.  

(β)(α) 

Σχήμα  4-16: Νανοκρυσταλλίτες πυριτίου που αναπτύχθηκαν ύστερα από LPCVD 
πυριτίου σε σχηματοποιημένη επιφάνεια (α) πυριτίου και (β) διοξειδίου του πυριτίου. 
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Η πυκνότητά τους εκτιμάται περίπου ίση με 5x1011 νανοκρυσταλλίτες ανά cm2, 

δηλαδή μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από εκείνη των κοιλοτήτων της επιφάνειας, 

γεγονός που ημαί ι πως αναπτύσσοντα  όχι νας ανά κοιλότητα, α λά περισσότεροι 

μέσα στις κοιλότητες καθώς και στις υπερυψωμένες περιοχές μεταξύ των κοιλοτήτων. 

Όσον αφορά τα μεγέθη των νανοκρυσταλλιτών, παρατηρείται πως υπάρχουν κάποιοι 

μεγάλοι νανοκρυσταλλίτες και ανάμεσά τους πολύ μικρότεροι, ενώ στην περίπτωση του 

διοξειδίου του πυριτίου φαίνεται να είναι συνολικά μεγαλύτεροι από ότι στην περίπτωση 

του καθαρού πυριτίου. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός πως στο διοξείδιο του 

πυριτίου, λόγω της οξείδωσης της επιφάνειας του πυριτίου, οι κοιλότητες ρηχαίνουν 

ελαφρώς 

 σ νε ι έ λ

και ενδεχομένως να ευνοούν το σχηματισμό μεγαλύτερων νανοκρυσταλλιτών. 

ο μέγεθός τους γενικά κυμαίνεται από 10 nm, για τους μικρότερους νανοκρυσταλλίτες, 

έως 30 nm για τους μεγαλύτερους. Η εικόνα AFM του Σχήματος Σχήμα  4-17 αντιστοιχεί 

νει την 

μοιομορφία με την οποία καλύπτουν οι νανοκρυσταλλίτες ολόκληρη την επιφάνεια του 

υποστρ

 

Εν γένει, τα μεγέθη των νανοκρυσταλλιτών αυτών είναι αρκετά μεγάλα για 

κάποιες από τις εφαρμογές που είχαμε υπόψιν μας (μνήμες νανοκρυσταλλιτών Si). 

Προκειμένου να μειωθεί το μέγεθός τους, εφαρμόστηκε ένα βήμα οξείδωσης αμέσως μετά 

την VD,   

με ατος 

Σχήμα  4-18 παρατηρούνται κάποιοι από τους νανοκρυσταλλίτες του Σχήματος Σχήμα  

Τ

στο υπόστρωμα του σχηματοποιημένου διοξειδίου του πυριτίου και φανερώ

ο

ώματος.  

 

Σχήμα  4-17:  Εικόνα AFM που δείχνει σε μικρή 
μεγέθυνση τους νανοκρυσταλλίτες πυριτίου που 
αναπτύχθηκαν με LPCVD πυριτίου σε 
σχηματοποιημένη επιφάνεια διοξειδίου του 
πυριτίου. Παρατηρούνται η μεγάλη πυκνότητα 
και η ομοιόμορφη κατανομή σε ολόκληρη την 
επιφάνεια του δείγματος. 

 εναπόθεση του πυριτίου με LPC ώστε να οξειδωθούν οι νανοκρυσταλλίτες και να

ιωθεί το μέγεθός τους. Στις εικόνες ΤΕΜ κάτοψης σκοτεινού πεδίου του Σχήμ
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4-16 που έχουν σχηματιστεί στην επιφάνεια του αμιγούς πυριτίου (α) και του διοξειδίου 

του πυριτίου (β), μετά από ένα βήμα οξείδωσης στους 900 οC για 20 λεπτά. Το μέγεθός 

τους έχει μειωθεί στα 3-10 nm, με τους περισσότερους να είναι 5 nm. Σε κάθε μία από τις 

συγκεκριμένες εικόνες έχουν συνδυαστεί τέσσερις διαφορετικές φωτογραφίες, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικούς κρυσταλλογραφικούς προσανατολισμούς των 

νανοκρυσταλλιτών, ο καθένας από τους οποίους παρατηρείται από διαφορετική γωνία 

παρατήρησης. Προφανώς οι γωνίες παρατήρησης και οι κρυσταλλίτες που μπορούν να 

παρατηρηθούν σε κάθε μία από αυτές είναι άπειρες, συνεπώς οι εν λόγω εικόνες δείχνουν 

απλώς ένα ποσοστό των νανοκρυσταλλιτών που υπάρχουν στην επιφάνεια και δεν μπορεί 

να εξαχθεί ασφαλώς οι πυκνότητά τους από αυτές. Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης 

ωστόσο που πραγματοποιήθηκε σάρωση των περισσότερων γωνιών, επιβεβαιώθηκε πως 

οι νανοκρυσταλλίτες κατανέμονται ιδιαίτερα πυκνά και ομοιόμορφα σε όλη την 

επιφάνεια, χωρίς επιλεκτική εναπόθεση σε κάποια σημεία, και είναι πλήρως διακριτοί 

μεταξύ τους. Δεν παρατηρήθηκε συσσωμάτωση νανοκρυσταλλιτών. 

 

  
δίου που δείχνουν τους νανοκρυσταλλίτες του 
ση για να μικρύνουν οι 

(β) (α) 
Σχήμα  4-18: Εικόνες ΤΕΜ σκοτεινού πε
Σχήματος Σχήμα  4-16 ύστερα από οξείδω διαστάσεις τους. Το 
(α) αντιστοιχεί στο αμιγές υπόστρωμα πυριτίου και το (β) σε οξείδιο του πυριτίου. Δεν 
φαίνονται όλοι οι κρυσταλλίτες αλλά μόνο όσοι είναι κατάλληλα προσανατολισμένοι. 
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Προκειμένου να μελετηθεί και σε διατομή η κατανομή των κρυσταλλιτών, 

σχηματίστηκαν κάποιες δομές στις οποίες οι νανοκρυσταλλίτες «θάφτηκαν» κάτω από 

παχύ οξείδιο και στη συνέχεια προετοιμάστηκαν για παρατήρηση με ηλεκτρονική 

μικροσκοπία διέλευσης. Η εναπόθεση του οξειδίου πάνω από το στρώμα των 

νανοκρυσταλλιτών ήταν απαραίτητη για προστασία των νανοκρυσταλλιτών αλλά και για 

να υπάρχει αντίθεση με ένα άμορφο υλικό ώστε να είναι δυνατή η παρατήρησή τους. 

Παρασκευάστηκε λοιπόν ένα δείγμα όπως αυτό του Σχήματος Σχήμα  4-16(β), 

σχηματοποιημένου διοξειδίου του πυριτίου πάχους 5 nm, το οποίο σχηματοποιήθηκε με 

την πρώτη μεθοδολογία, και στη συνέχεια οξειδώθηκε στους 900 οC για 20 λεπτά, 

προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών και να απομονωθούν πλήρως 

μεταξύ τους με ένα οξείδιο υψηλής ποιότητας  Στη συνέχεια εναποτέθηκε πάνω στο 

δείγμα οξείδιο με LPCVD TEOS (πυρόλυση του Si(OC

.

ρονική μικροσκοπία 

ιέλευσης. Στην εικόνα διατομής φωτεινού πεδίου του Σχήματος Σχήμα  4-19(α) φαίνεται 

ολόκληρη η δομή σε χαμηλή μεγέθυνση. Διακρίνονται σαφώς τα δύο υμένια του οξειδίου 

και οι νανοκρυσταλλίτες ανάμεσά τους. Οι νανοκρυσταλλίτες του πυριτίου δίνουν την 

εντύπωση πως σχηματίζουν ένα συνεχές στρώμα επειδή παρατηρούνται κρυσταλλίτες σε 

διάφορα βάθη. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός πως όλα τα στρώματα πάνω 

από το υπόστρωμα ακολουθούν τη σχηματοποίηση του υποστρώματος, και για το λόγο 

H )2 5 4 TetraEthylOrthoSilicate), 

πάχους 30 nm, και ακολούθησε παρατήρηση σε διατομή με ηλεκτ

δ

Σχήμα  4-19: Εικόνες ΤΕΜ σε διατομή από δείγμα με σχηματοποιημένο πυρίτιο που δείχνουν 
την κατανομή των νανοκρυσταλλιτών που ακολουθεί τη σχηματοποίηση του υποστρώματος. 
Στην εικόνα φωτεινού πεδίου (α) οι κρυσταλλίτες φαίνονται σαν να σχηματίζουν συνεχές 
στρώμα λόγω του ότι διακρίνονται κρυσταλλίτες σε διάφορα βάθη. Στην εικόνα (β) 
σκοτεινού πεδίου διακρίνονται κάποιοι μεμονωμένοι, ενώ στη (γ) φαίνεται σε υψηλή 
ανάλυση ένας μεμονωμένος κρυσταλλίτης. 
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αυτό οι διεπιφάνειες έχουν αυτήν την χαρακτηριστική κυματοειδή μορφή. Στην εικόνα 

σκοτειν

της παρατήρησης. Το Σχήμα  4-20(α) αντιστοιχεί στο δείγμα με τις μικρότερες οπές, που 

προήλθαν από τους πόρους της αλουμίνας από ανοδίωση σε θειϊκό οξύ. Οι μεγάλοι δίσκοι 

γκρι χρώματος υποδεικνύουν τις οπές που διανοίχτηκαν στο οξείδιο με υδροφθορικό οξύ 

δια μέσου των πόρων της αλουμίνας, οι οποίοι φαίνεται πως ακολουθούν την εξαγωνική 

δομή των πόρων, ενώ οι λευκές κουκίδες αντιστοιχούν στους νανοκρυσταλλίτες πυριτίου. 

Παρατηρείται πως νανοκρυσταλλίτες σχηματίστηκαν στο διοξείδιο του πυριτίου μόνο, 

στις υπερυψωμένες περιοχές μεταξύ των οπών, είναι ομοιόμορφοι σε μέγεθος, απόλυτα 

διακριτοί μεταξύ τους και σχηματίζουν δακτυλίους γύρω από τις οπές. Το μέγεθός τους 

Στην περίπτωση του διοξειδίου του πυριτίου με τις μεγαλύτερες οπές, οι οποίες 

ού πεδίου του Σχήματος Σχήμα  4-19(β) διακρίνονται κάποιοι μεμονωμένοι 

κρυσταλλίτες πυριτίου ως άσπρες κουκίδες, ενώ στην εικόνα του Σχήματος Σχήμα  

4-19(γ) διακρίνονται δύο κρυσταλλίτες σε υψηλότερη ανάλυση.                           

 

4.5.4 Επιλεκτική ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών 
 

Αυτο-οργάνωση νανοκρυσταλλιτών πυριτίου με την τεχνική LPCVD σε 

σχηματοποιημένο υπόστρωμα παρατηρήθηκε και στην περίπτωση οξειδωμένων 

υποστρωμάτων. Το διοξείδιο του πυριτίου ήταν πάχους 3.5 nm, και διανοίχτηκαν σε αυτό 

οπές δια μέσου των πόρων υμενίων πορώδους αλουμίνας, πάχους 750 nm περίπου. Η 

διαφορά ανάμεσα στα δύο υμένια αφορά στην διάμετρο και την πυκνότητα των οπών, 

αφού στη μία περίπτωση προήλθαν από πόρους αλουμίνας που είχε σχηματιστεί από 

ανοδίωση σε θειϊκό οξύ, ήταν δηλαδή μικρής διαμέτρου και πιο πυκνοί (16 nm και 

6x1010/cm2 αντίστοιχα), ενώ στην άλλη περίπτωση είχαν σχηματιστεί από πόρους 

αλουμίνας που προήλθε από ανοδίωση σε οξαλικό οξύ, οι πόροι δηλαδή ήταν 

μεγαλύτερης διαμέτρου και κατανεμημένοι σε μικρότερη πυκνότητα (40 nm και 1010/cm2 

αντίστοιχα) . Πυρίτιο εναποτέθηκε με LPCVD, στις ίδιες ακριβώς συνθήκες με πριν, και 

τα δείγματα παρατηρήθηκαν με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης. Στις εικόνες 

κάτοψης σκοτεινού πεδίου του Σχήματος Σχήμα  4-20 φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής 

κυμαίνεται από 3 έως 8 nm. Πρέπει να επισημανθεί ότι στην συγκεκριμένη εικόνα έχουν 

συνδυαστεί δύο φωτογραφίες από δύο διαφορετικές γωνίες παρατήρησης, οπότε 

φαίνονται μόνο οι νανοκρυσταλλίτες που έχουν τον αντίστοιχο προσανατολισμό, 

προφανώς όμως υπάρχουν πολλοί περισσότεροι με διαφορετικούς προσανατολισμούς. 
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διανοίχτηκαν δια μέσου πόρων που προήλθαν από ανοδίωση σε οξαλικό οξύ, οι 

νανοκρυσταλλίτες αναπτύχθηκαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο, όχι επιλεκτικά όπως 

στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά ομοιογενώς, σε ολόκληρη την επιφάνεια του 

δείγματος, και σε πολύ μεγάλη πυκνότητα. Ήταν απολύτως διακριτοί μεταξύ τους και 

ομοιόμορφοι σε μέγεθος, το οποίο ήταν περίπου 10 nm. Η περίπτωση αυτή διακρίνεται 

στο Σχήμα  4-20(β). Σε αυτήν την περίπτωση το διοξείδιο του πυριτίου μάλλον διαλύθηκε 

ς τικά πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια 

του πυρ

πλήρω  και η ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε ουσιασ

ιτίου. 

 

(α) (β) 

Σχήμα  4-20: Νανοκρυσταλλίτες που αναπτύχθηκαν σε σχηματοποιημένη επιφάνεια 
διοξειδίου του πυριτίου ύστερα από εγχάραξη του SiO2 δια μέσου πόρων αλουμίνας 
που προήλθαν από ανοδίωση σε (α) θειϊκό και (β) οξαλικό οξύ. Η πυκνότητα και η 
διάμετρος των πόρων ήταν στην πρώτη περίπτωση 16 nm και 6x1010/cm2 αντίστοιχα, 
ενώ στη δεύτερη 40 nm και 1010/cm2 αντίστοιχα.   

 

Πυρίτιο εναποτέθηκε με LPCVD, σε ακριβώς ίδιες συνθήκες με όλες τις 

προηγούμενες περιπτώσεις, και σε υπόστρωμα σχηματοποιημένου πυριτίου με 

νανονησίδες SiO2,  από μάσκα αλουμίνας που σχηματίστηκε με θειικό οξύ 

υπό τάση 20 V. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως φανερώνουν και οι εικόνες AFM και ΤΕΜ 

που ακολουθούν, νανοκρυσταλλίτες σχηματίστηκαν επιλεκτικά ανάμεσα στις 

νανονησίδες του οξειδίου.  

προερχόμενες
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Σχήμα  4-21: Εικόνες AFM σχηματοποιημένου υποστρώματος πυριτίου με νησίδες 
διοξειδίου του πυριτίου πριν (α) και μετά (β) την εναπόθεση πυριτίου με LPCVD. Φαίνεται 
πως έχουν σχηματιστεί νανοκρυσταλλίτες επιλεκτικά ανάμεσα στις νησίδες.  

 

Στ

και  

νησίδες  του πυριτίου πριν (α) και μετά (β) την εναπόθεση πυριτίου με LPCVD. 

Είναι ε

π  

κ

τίου, ενώ οι λευκές κουκίδες τους νανοκρυσταλλίτες πυριτίου 

που έχουν σχηματιστεί. Οι τέσσερις εικόνες αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικές 

γωνίες, σε κάθε μία από τις οποίες διακρίνονται οι κατάλληλα προσανατολισμένοι 

κρυσταλλίτες. Υπάρχουν όμως ακόμα περισσότεροι, που αντιστοιχούν στις υπόλοιπες 

ο Σχήμα  4-21 παρουσιάζονται εικόνες κάτοψης (α1) και (β1) και τρισδιάστατες (α2) 

 (β2) εικόνες AFM, στις οποίες φαίνεται μια σχηματοποιημένη επιφάνεια πυριτίου, με

 διοξειδίου

μφανές από τις εικόνες κάτοψης ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η πυκνότητα των 

σχηματισμών ου φαίνονται μετά την εναπόθεση, ενώ στις τρισδιάστατες εικόνες 

διακρίνονται πιο ξεκάθαρα οι αρχικές νησίδες, ανάμεσα στις οποίες έχουν σχηματιστεί 

νανοκρυσταλλίτες πυριτίου. Το γεγονός αυτό παρουσιάζεται σαφέστερα στις εικόνες 

κάτοψης ΤΕΜ σκοτεινού πεδίου, στο Σχήμα  4-22. Οι γ ρι κύκλοι υποδεικνύουν τις 

νησίδες διοξειδίου του πυρι

 125



γωνίες. Είναι εμφανές πως οι νανοκρυσταλλίτες είναι απόλυτα διακριτοί μεταξύ τους, ενώ 

το μέγεθός τους είναι στο εύρος 6-13 nm. 

πυριτίου

δεσμούς Si-H που εισάγει ο χημική επεξεργασία καθαρισμού των ανοδικών νησίδων 

 

Σχήμα  4-22: Εικόνες κάτοψης ΤΕΜ που παρουσιάζουν νανοκρυσταλλίτες πυριτίου που 
αναπτύχθηκαν επιλεκτικά ανάμεσα στις νησίδες διοξειδίου του πυριτίου. Οι τέσσερις εικόνες 
αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικές γωνίες παρατήρησης, οπότε φαίνονται διαφορετικοί 
νανοκρυσταλλίτες κάθε φορά, αυτοί που είναι κατάλληλα προσανατολισμένοι.  

 

4.5.5 Σύνοψη αποτελεσμάτων σχετικών με την ανάπτυξη των νανοκρυσταλλιτών  
 

Συνοψίζοντας, τα σχηματοποιημένα υποστρώματα πυριτίου και διοξειδίου του 

πυριτίου που παρασκευάστηκαν ηλεκτροχημικά, χρησίμευσαν για την επιλεκτική ή μη 

ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου, απόλυτα διακριτών και ομοιόμορφα 

κατανεμημένων σε μεγάλες πυκνότητες. Στο Σχήμα  4-23 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματά μας συνοπτικά. Στην περίπτωση που παρουσιάζεται στο (α), οι τάσεις που 

εισάγει η νανοσχηματοποίηση της επιφάνειας του  σε συνδυασμό με τους 
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διοξειδίου του πυριτίου που υπήρχαν με HF, οδήγησε σε ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών 

πυριτίου σε ολόκληρη την επιφάνεια σε πυκνότητα περίπου ίση με 5x1011 /cm2.  

 

Σχήμα  4-23: Ομοιόμορφη ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών σε ολόκληρο το σχηματοποιημένο 
υπόστρωμα (α) πυριτίου και (β) διοξειδίου του πυριτίου, και επιλεκτική εναπόθεση 
νανοκρυσταλλιτών (γ) μόνο πάνω στο πυρίτιο και (δ) μόνο πάνω στο οξείδιο. 

 

Στην περίπτωση (β) του νανοσχηματοποιημένου διοξειδίου του πυριτίου, υπήρξε χημικός 

καθαρισμός με HF πριν τη θερμική οξείδωση, μετά την οξείδωση όμως το οξείδιο, το 

πάχος του οποίου ήταν 5 nm, δεν εγχαράχτηκε. Στη βιβλιογραφία [67], στην περίπτωση 

πυκνότητα ήταν και πάλι περίπου ίση με 5x10  /cm , γεγονός που σημαίνει πως η 

 του υποστρώματος ευνοεί την πυρηνοποίηση νανοκρυσταλλιτών. Στην (γ) 

χε 

ποστεί καμία επεξεργασία με HF, οι νανοκρυσταλλίτες αναπτύχθηκαν επιλεκτικά στο 

πυρίτιο

ιο ο  εί

ε

των επιπέδων οξειδίων που δεν έχουν εγχαραχτεί με HF, η πυκνότητα των 

νανοκρυσταλλιτών αναφέρεται στην τάξη των 109 10 – 10 /cm2 . Στη δική μας περίπτωση, η 
11 2

ανομοιομορφία

περίπτωση, όπου το οξείδιο των ανοδικών νησίδων διοξειδίου του πυριτίου δεν εί

υ

 μεταξύ των νησίδων, ενώ αντίθετα στη (δ) περίπτωση, όπου το θερμικό οξείδιο 

είχε υποστεί εγχάραξη με HF, οι νανοκρυσταλλίτες αναπτύχθηκαν επιλεκτικά μόνο πάνω 

στο οξείδ  και όχι το πυρίτιο. Αυτό π υ πρέπει να επισημανθεί ναι πως, η 

νανοσχηματοποίηση του υποστρώματος μ  τον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό 

ηλεκτροχημικό τρόπο που παρουσιάστηκε, ευνοεί την επίτευξη τέτοιων πυκνοτήτων 

νανοκρυσταλλιτών, που στα επίπεδα οξείδια, για να επιτευχθούν, απαιτούνται ελάχιστοι 

χρόνοι εναπόθεσης με LPCVD, μόλις λίγων δευτερολέπτων, ή εξαιρετικά λεπτά οξείδια 
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του πυριτίου, της τάξεως των 2-2.5 nm (ώστε να επιδρούν σημαντικά οι τάσεις λόγω της 

γωνίας του δεσμού Si-O-Si), συνθήκες που απαιτούν τεράστια ακρίβεια στον έλεγχο των 

διαδικασιών και γενικά αυξάνουν τις τεχνικές δυσκολίες. Αντίθετα, στην προκειμένη 

περίπτωση του σχηματοποιημένου οξειδίου επιτεύχθηκαν υψηλές πυκνότητες και με 

μεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης, της τάξης των 2-3 λεπτών, καθώς και σε οξείδια 

μεγαλύτερου πάχους, που γενικά είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν και προτιμώνται σε 

σχέση με τα λεπτότερα, εκτός φυσικά αν το απαιτεί η εφαρμογή (π.χ. μνήμες).       

 

4.6  Συμπεράσματα κεφαλαίου 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκε μια πολύ απλή τεχνική για 

τη νανοσχηματοποίηση επιφανειών πυριτίου και διοξειδίου του πυριτίου, κατά την οποία 

η εξαγωνική δομή των πόρων της πορώδους αλουμίνας μεταφέρεται ηλεκτροχημικά στ  

παναλήψιμη, επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλων επιφανειών και κυρίως, οι δομές 

τ ά δ  

τ

ς

ο

υπόστρωμά της. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα αφού είναι πολύ 

πιο απλή, γρήγορη, οικονομική, πραγματοποιείται σε πολύ λιγότερα βήματα, είναι 

ε

κατανέμονται σε πολύ μεγάλη πυκνότητα. Υστερεί μόνο σε σχέση με τις λιθογραφικές 

τεχνικές ως προς το ότι δεν υπάρχει επιλογή στον σχεδιασμό της δομής, αφού αυτή είναι η 

καθορισμένη εξαγωνική δομή των πόρων, προσφέρει όμως τη δυνατότητα ελέγχου των 

διαστάσεων και ων αποστ σεων των ομών. 

 

Όσον αφορά την ποιότητα του σχηματοποιημένου διοξειδίου του πυριτίου, 

βρέθηκε με ηλεκτρικό χαρακτηρισμό και με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ότι αυτή 

είναι ανάλογη των υψηλής ποιότητας επίπεδων θερμικών οξειδίων, παρά το γεγονός ότι η 

διεπιφάνεια του οξειδίου με το πυρίτιο, αλλά και η επιφάνεια του οξειδίου δεν είναι 

επίπεδες, ενώ εξίσου υψηλή βρέθηκε η ποιότητα και σε περιπτώσεις που μέσα στο υμένιο 

του οξειδίου υπήρχαν θαμμένες νησίδες διοξειδίου του πυριτίου που είχαν παρασκευαστεί 

ηλεκτροχημικά. Το γεγονός αυτό καθιστά α οξείδια αυτά κατάλληλα για εφαρμογές σε 

νανοηλεκτρονικές διατάξει .  

 

Στις σχηματοποιημένες επιφάνειες τόσο του πυριτίου όσο και του διοξειδίου του 

πυριτίου επιτεύχθηκε η αυτο-οργάνωση νανοκρυσταλλιτών πυριτίου σε ένα βήμα, ύστερα 
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από χημική εναπόθεση ατμών. Οι κρυσταλλίτες αυτοί ήταν απολύτως διακριτοί μεταξύ 

τους, κατανεμημένοι στις περισσότερες περιπτώσεις ομοιόμορφα σε ολόκληρη την 

επιφάνεια του δείγματος, σε πολύ μεγάλη πυκνότητα, που υπερέβαινε τα 5x1011 ανά cm2, 

και μόνο στην περίπτωση σχηματοποίησης του οξειδίου με εγχάραξη με HF δια μέσου 

πόρων που είχαν δημιουργηθεί από ανοδίωση σε θειικό οξύ οι κρυσταλλίτες δεν 

αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη την επιφάνεια, αλλά μόνο στα όρια των οπών. Στην 

περίπτωση της σχηματοποιημένης επιφάνειας πυριτίου με νησίδες διοξειδίου του 

υριτίου, οι νανοκρυσταλλίτες σχηματίστηκαν επιλεκτικά ανάμεσα στις νησίδες. Όσον 

αφορά το μέγεθος των κρυσταλλιτών, στην πρώτη περίπτωση σχηματοποίησης επιφάνειας 

 μέσω τοπικής οξείδωσης του υποστρώματος της 

λουμίνας μέσα από τους πόρους, οι περισσότεροι κρυσταλλίτες ήταν διάστασης 10 nm 

περίπου

π

πυριτίου και διοξειδίου του πυριτίου

α

, ενώ υπήρχαν και κάποιοι μεγαλύτεροι στα 30 nm περίπου. Στη δεύτερη 

περίπτωση σχηματοποίησης διοξειδίου του πυριτίου με εγχάραξη δια μέσου των πόρων 

χρησιμοποιώντας υδροφθορικό οξύ, οι κρυσταλλίτες ήταν πολύ πιο ομοιόμορφοι σε 

μέγεθος, το οποίο ήταν 10 nm περίπου. Ωστόσο το μέγεθος τους μπορεί να μειωθεί 

περαιτέρω με ένα βήμα θερμικής οξείδωσης. 
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5 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διατριβή έγινε ανάπτυξη και χαρακτηρισμός υπέρλεπτων υμενίων 

συμπαγούς και πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου με ηλεκτροχημική 

διαδικασία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη νανοσχηματοποίηση της επιφάνειας πυριτίου 

και διοξειδίου του πυριτίου. Οι σχηματοποιημένες επιφάνειες χρησιμοποιήθηκαν 

επιτυχώς ως υποστρώματα για την ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου, ομοιόμορφα 

κατανεμημένων σε ολόκληρη την επιφάνεια του υποστρώματος και σε μεγάλη πυκνότητα.  

 

 Για την παρασκευή της συμπαγούς αλουμίνας χρησιμοποιήθηκε ως ηλεκτρολύτης 

το κιτρικό οξύ, που δεν έχει αναφερθεί ξανά στη βιβλιογραφία, ενώ για την παρασκευή 

της πορώδους αλουμίνας πάνω στο πυρίτιο χ

 

ρησιμοποιήθηκαν δύο ηλεκτρολύτες: θειικό 

και οξαλικό οξύ. Όσον αφορά τη συμπαγή αλουμίνα, σχηματίστηκαν υμένια συμπαγούς 

αλουμίνας με πάχος που αυξάνεται με την τάση ανοδίωσης με ένα ρυθμό ~ 1-1.2 nm/V. 

Όσον αφορά την πορώδη αλουμίνα, ανοδιώθηκαν υμένια Al πάχους από 10 έως 500 nm 

σε πυρίτιο, στις συνθήκες που αναφέρονται ως βέλτιστες, καθώς και σε άλλες συνθήκες. 

Το υπόστρωμα πυριτίου εισήγαγε δύο βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το κλασσικό 

υπόστρωμα του αλουμινίου. Η πρώτη αφορά τη μορφή της διεπιφάνειας της αλουμίνας με 

το υπόστρωμα. Όταν η αλουμίνα σχηματίζεται στην επιφάνεια του αλουμινίου, το 

επίστρωμα φραγμού στην διεπιφάνεια αλουμίνας/υποστρώματος έχει μια χαρακτηριστική 

«δαντελωτή» μορφή. Αντίθετα, όταν σχηματίζεται πάνω στο πυρίτιο, το επίστρωμα 

φραγμού παρουσιάζει αναστροφή της καμπυλότητάς του, ενώ μια κοιλότητα εμφανίζεται 

συστηματικά κάτω από κάθε πόρο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις μηχανικές τάσεις που 

ασκούνται στο επίστρωμα φραγής και το ωθούν προς τα άνω, καθώς αυτό φθάνει στο 

υπόστρωμα του πυριτίου, οπότε δεν μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω προς τα κάτω.  Η 

δεύτερη διαφοροποίηση αφορά την εξέλιξη της ανοδίωσης στη φάση ισορροπίας, στην 

τελική φάση δηλαδή κατά την οποία το πορώδες υμένιο έχει λάβει τα τελικά του 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά και η διάρκειά της καθορίζει το τελικό πάχος του υμενίου. 

Όταν η ανοδίωση πραγματοποιείται σε φύλλο αλουμινίου, η διάρκεια της φάσης 
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ισορροπίας ελέγχεται εξωτερικά, 

περίπτωση της ανοδίωσης αλουμιν

ανάλογα με το επιθυμητό πάχος. Αντίθετα, στην 

ίου πάνω σε πυρίτιο, η φάση ισορροπίας διαρκεί μέχρι 

να καταναλωθεί όλο το αλουμίνιο, και στη συνέχεια το ρεύμα ανοδίωσης μειώνεται 

ταχύτατα, οπότε πρέπει να διακοπεί η διαδικασία. Η διάρκειά της δηλαδή εξαρτάται από 

το πάχος του αλουμινίου και την τάση ανοδίωσης, η οποία ελέγχει το ρυθμό μετατροπής 

του αλουμινίου σε αλουμίνα.  

 

τ ο

10 έως 6.2 x 10 /cm . 

 Εξ 

για  
.  

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματά μας για την παρασκευή λεπτών και υπέρλεπτων 

υμενίων πορώδους αλουμίνας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, έχουμε τα εξής: 

• Ελέγχοντας ις συνθήκες ανοδίωσης και το πάχος τ υ προς ανοδίωση αλουμινίου, 
παρασκευάστηκαν πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου υμένια πορώδους αλουμίνας με 
πάχος από 20 έως 750 nm, με πόρους διαμέτρου από 5 έως 39 nm και πυκνότητα από 

10 11 2 

• όσων γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ανοδίωση υμενίων 
αλουμινίου λεπτότερων από 400 nm. 

• Στα μικρά πάχη που αποτέλεσαν το αντικείμενο της παρούσας διατριβής γνωρίζουμε 
ότι εκ των πραγμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη η επίτευξη απόλυτης περιοδικότητας. 
Ωστόσο, επιτυγχάνεται πολύ υψηλή πυκνότητα πόρων ενώ η ομοιομορφία στην 
κατανομή των πόρων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, γεγονός που αποδεικνύεται και 
από το πορώδες των υμενίων, που στις περισσότερες περιπτώσεις και ιδίως για τα 
λεπτά υμένια, ήταν πολύ κοντά στο 10%, που αντιστοιχεί σε πολύ ομοιόμορφη 
κατανομή.  

• Συγκρίνοντας με τα υμένια πορώδους αλουμίνας που παρασκευάζονται πάνω σε 
αλουμίνιο, τουλάχιστον για τα μεγαλύτερα πάχη όπου υπάρχουν αναφορές, υπάρχει 
σύγκλιση όσον αφορά τις διαμέτρους και τις αποστάσεις μεταξύ των πόρων. Υπάρχει 
μόνο μια διαφοροποίηση όσον αφορά τις βέλτιστες συνθήκες που δίνουν την πιο 
ομοιόμορφη κατανομή πόρων. Στο υπόστρωμα πυριτίου είναι καταλληλότερη η 
διπλάσια περιεκτικότητα στους ηλεκτρολύτες σε σχέση με αυτήν που προτείνεται στη 
βιβλιογραφία για ανοδίωση φύλλων αλουμινίου. Συγκεκριμένα, τα 0.6 Μ οξαλικού 
οξέος και 1Μ θειικού οξέος έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα. 

• Η θερμική ανόπτηση του αλουμινίου πριν την ανοδίωση και η χρήση κράματος Al(1% 
Si) αντί  αμιγές Al δεν εισάγουν διαφοροποιήσεις στη δομή της πορώδους 
αλουμίνας
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Στα πλαίσια της διατριβής, προτάθηκαν κάποιες τεχνικές για τη 

νανοσχηματοποίηση επιφανειών πυριτίου και οξειδίου του πυριτίου, κατά τις οποίες η 

εξαγωνική δομή των πόρων της αλουμίνας μεταφέρεται κατά την ίδια τη διαδικασία της 

ανοδίωσης στο υπόστρωμά της. Επιτεύχθηκαν έτσι τεσσάρων ειδών 

νανοσχηματοποιημένες επιφάνειες: επιφάνεια πυριτίου με διακριτές και ομοιόμορφα 

κατανεμημένες νησίδες διοξειδίου του πυριτίου, επιφάνεια πυριτίου και διοξειδίου του 

υριτίου με κοιλότητες ομοιόμορφα κατανεμημένες, και επιφάνεια διοξειδίου του 

γεγονός ότι 

ν

διασ

επιθ

μπο  ε ύρος 5-10 nm και από την ακριβή διάρκεια της ανοδίωσης). 

κόσ  επεξεργασία μεγάλων επιφανειών και κυρίως, 

σχη

με φασματοσκοπία διαπι

των

δεν  

θαμ ωτερικό τους νησίδες διοξειδίου του πυριτίου που είχαν παρασκευαστεί 

ναν

πυρ

από

ανά

του 5 x 1011/cm2, είτε 

συγκεκριμένα

κοιλ μορφα κατανεμημένες, η  προηγούμενη χημική επεξεργασία με HF σε 

 με τις τάσεις που εισάγει η νανοσχηματοποίηση της επιφάνειας, ευνόησαν την 

π

πυριτίου με ομοιόμορφα κατανεμημένες οπές, οι οποίες φθάνουν ως το πυρίτιο. Οι 

τεχνικές αυτές υστερούν σε σχέση με τις λιθογραφικές τεχνικές ως προς το 

δε  υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού της δομής, υπάρχει όμως η δυνατότητα ελέγχου των 

τάσεων και των αποστάσεων των δομών (χρησιμοποιώντας ανάλογα με τις 

υμητές διαστάσεις και πυκνότητες οξαλικό ή θειικό οξύ, ενώ η διάμετρος των δομών 

ρεί να ελεγχθεί σ  ένα ε

Επιπλέον οι εν λόγω τεχνικές υπερτερούν σημαντικά σε θέματα απλότητας, ταχύτητας, 

τους, είναι επαναλήψιμες, επιτρέπουν

μπορούν να σχηματιστούν δομές με πολύ μεγάλη πυκνότητα. Η ποιότητα του 

ματοποιημένου διοξειδίου του πυριτίου διερευνήθηκε με ηλεκτρικό χαρακτηρισμό και 

 φωτοηλεκτρονίων και στώθηκε ότι είναι εφάμιλλη της ποιότητας 

 επίπεδων θερμικών οξειδίων, παρά το γεγονός ότι η διεπιφάνεια πυριτίου/οξειδίου 

είναι επίπεδη, ενώ εξίσου υψηλή βρέθηκε και η ποιότητα υμενίων οξειδίου με 

μένες στο εσ

ηλεκτροχημικά. Το γεγονός αυτό καθιστά τα οξείδια αυτά κατάλληλα για εφαρμογές σε 

οηλεκτρονικές διατάξεις. 

 

Στις σχηματοποιημένες επιφάνειες τόσο του πυριτίου όσο και του διοξειδίου του 

ιτίου επιτεύχθηκε η αυτο-οργάνωση νανοκρυσταλλιτών πυριτίου σε ένα βήμα, ύστερα 

 χημική εναπόθεση ατμών. Οι κρυσταλλίτες ήταν απολύτως διακριτοί μεταξύ τους και 

λογα με το υπόστρωμα, αναπτύχθηκαν είτε ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια 

 δείγματος, σε πολύ μεγάλη πυκνότητα που ξεπερνούσε τα 

επιλεκτικά μόνο πάνω στο πυρίτιο ή μόνο πάνω στο διοξείδιο του πυριτίου. Πιο 

, στην περίπτωση επιφάνειας πυριτίου ή διοξειδίου του πυριτίου με 

ότητες ομοιό

συνδυασμό
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ανάπτυ  ο  ε Σ τ

τ τις  τ τα

 

ώ α   

τους, όταν εφαρμοστεί στα άκρα τους τάση. Διμεταλλικά 

νανονήματα Al/Ni ανοίγουν το δρόμο για καινοτόμες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα 

αυτο-θ

ξη διακριτών νανοκρυσταλλιτών σε λόκληρη την πιφάνεια. την περίπτωση ων 

διακριτών ανοδικών νησίδων διοξειδίου του πυριτίου, οι οποίες δεν υπέστησαν καμία 

επεξεργασία με HF, οι τάσεις ευνόησαν την ανάπτυξη των νανοκρυσταλλιτών επιλεκτικά 

μόνο πάνω σ ο πυρίτιο, ανάμεσα σ  νησίδες του διοξειδίου ου πυριτίου. Αντίθε , στην 

περίπτωση που το θερμικό οξείδιο εγχαράχτηκε χημικά με HF διαμέσου της μάσκας της 

πορώδους αλουμίνας, ευνοήθηκε η ανάπτυξη των νανοκρυσταλλιτών επιλεκτικά μόνο 

πάνω στο οξείδιο. Όσον αφορά το μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών, γενικά υπήρχε ένας 

μικρός αριθμός σχετικά μεγάλων κρυσταλλιτών, διαμέτρου 30 nm περίπου, ενώ όλοι οι 

υπόλοιποι γύρω τους ήταν περίπου 10 nm, ενώ στην περίπτωση που οι νανοκρυσταλλίτες 

αναπτύχθηκαν επιλεκτικά μόνο στο πυρίτιο μεταξύ νησίδων διοξειδίου του πυριτίου, το 

μέγεθός τους ήταν μεταξύ 6 και 13 nm. Σε μία περίπτωση οι κρυσταλλίτες παρουσίασαν 

πολύ μικρότερη διασπορά σε μέγεθος, το οποίο ήταν περίπου 10 nm. 

 

Προοπτικές 

 

Η ανάπτυξη λεπτής πορ δους λουμίνας σε πυρίτιο ανοίγει τους ορίζοντες για 

καινοτόμες εφαρμογές. Λόγω της δομής της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάσκα για τη 

σχηματοποίηση του Si. Σημαντικές εφαρμογές μπορεί να βρει ως μήτρα για την ανάπτυξη 

κβαντικών νημάτων και τελειών διαφόρων υλικών σε Si με ομοιόμορφη κατανομή σε 

πολύ μεγάλες πυκνότητες. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη νανονημάτων 

διαφόρων υλικών για τη μελέτη της επίδρασης της σμίκρυνσης των διαστάσεων στην 

αγωγιμότητα. Επιπλέον, οι ετεροδομές μετάλλων (π.χ. Al/Ni) δίνουν εξώθερμες 

αντιδράσεις στη διεπιφάνειά 

ερμαινόμενα υλικά, θερμικές διεργασίες στη νανοκλίμακα. Σημαντικές προοπτικές 

ανοίγει και η ανάπτυξη νανονημάτων στο εσωτερικό της αλουμίνας για εφαρμογές σε 

αισθητήρες. Η ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου είναι πολύ σημαντική για 

εφαρμογές σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις και διατάξεις μνημών, ενώ με συνδυασμό 

οπτικής λιθογραφίας και ανοδίωσης μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη αλουμίνας ή 

κβαντικών νημάτων και τελειών σε εντοπισμένες μόνο περιοχές, γεγονός απαραίτητο για 

την μετάβαση σε διατάξεις.    
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