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Τεχνολογία λεπτών υμενίων : Εφαρμογές 

Εμφύτευση ιόντων 
 

 

Η διεργασία: επιταχυνόμενα ιόντα ή μόρια 

προσπίπτουν στην επιφάνεια του 

δείγματος και εμφυτεύονται κάτω από την 

επιφάνεια σε βάθη που εξαρτώνται 

σημαντικά από το δυναμικό εμφύτευσης.  

 

 

Το αποτέλεσμα:  

 Τροποποίηση της χημικής σύστασης της επιφάνειας ή του όγκου 

του υλικού  

 Κατασκευή νέων μετασταθών υλικών  

 Πλαγματική καταστροφή 

 

Iονισμένα άτομα ή μόρια, επιταχυνόμενα από ηλεκτρικό πεδίο, 

εμφυτεύονται σε στερεό, εισερχόμενα σε βάθη πέραν της επιφάνειας.   

 

Απειροι δυνατοί συνδυασμοί ιόντων και στόχων ⇒ EΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

• Μικροηλεκτρονική: ελεγχόμενη εισαγωγή προσμείξεων.  

• Βιομηχανία μετάλλου:  

 σκλήρυνση της επιφάνειας 
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 ενίσχυση της αντιοξειδωτικής και αντιδιαβρωτικής συμπεριφοράς  

 τροποποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων της επιφάνειας.   

• Σχηματισμός νέων ενώσεων : επιφανειακά ή “θαμμένα” (buried) 

υμένια, π.χ. SiC, SiNx , silicon-on-insulator δομές (SOI) κλπ. 

• Βελτίωση ιδιοτήτων βιοσυμβατών υλικών 

 

Η δόση που εμφυτεύεται είναι ανεξάρτητη : της διαλυτότητας, της 

θερμοκρασίας και της συγκεντρώσεως της πρόσμειξης στην επιφάνεια 

του στόχου 

• Η κατανομή των προσμείξεων μπορεί να γίνει Gaussian  

• Σημαντική παράμετρος : το Βεληνεκές (mean projected range Rp) & η 

τυπική απόκλιση ΔRp. 

•  

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εμφύτευσης 

 

• Υψηλή ταχύτητα, επαναληψιμότητα και ομογενής κατανομή 

προσμείξεων 

• Ακριβής έλεγχος του πλήθους των εμφυτευομένων ατόμων (χαμηλές 

συγκεντρώσεις). 

• Χαμηλή θερμοκρασία υποστρώματος 

• Εμφύτευση μέσω προστατευτικής μάσκας (π.χ. φωτοευπαθούς, 

μετάλλου ή μονωτή, SiO2, Si3N4 κλπ)  διαμόρφωση profile, μείωση 

του damage. 
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• Κατασκευή ρηχών εμφυτεύσεων με υψηλή συγκέντρωση προσμείξεων 

(π.χ. δίοδοι IMPATT, τρανζίστορ μικροκυμάτων κλπ) 

• Έλεγχος του σχήματος της κατανομής (πολλαπλές εμφυτεύσεις) 

• Μικρή εγκάρσια διασπορά των προσμείξεων ⇒ κατασκευή διατάξεων 

με μικρές διαστάσεις και με μικρή παρασιτική χωρητικότητα. 

 

• Περιορισμοί: 
• η καταστροφή του πλέγματος  ⇒ αλλαγές στις ηλεκτρικές ιδιότητες 

του υποστρώματος  Ανόπτηση 

• οι προσμείξεις σε ενδόθετες θέσεις ⇒ ηλεκτρικώς ανενεργοί.  
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Σύστημα για εμφύτευση ιόντων. 
 

 

 

Διάγραμμα βαθμίδων συστήματος για εμφύτευση ιόντων. Απαραίτητη 

είναι η καλή θερμική και ηλεκτρική επαφή 

 

Μέτρηση δόσης: Σύστημα ολοκλήρωσης φορτίου  τα ιόντα 

εξουδετερώνονται από ηλεκτρόνια. 

Δόση :  
mqA

Q
=Φ   άτομα/cm2 

 

• Α : το εμβαδόν της σχισμής εξόδου,  

• ∫= IdtQ   

• Ι : διαρρέει το κύκλωμα (<1mA για δείγμα διαμέτρου 10cm).   

• Ακριβής έλεγχος του Ι ⇒ επαναληψιμότητα καλύτερη του ±1%. 

Φασματογράφος μάζης & σχισμές : 
q
mV2

B
1r =  
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Μηχανισμοί πέδησης 

 
 
 
Κατανομή  Lindhard, Scharff και  
Schiott (LSS, 1963)  

 
 

i. πυρηνική πέδηση (nuclear stopping), 

• ελαστικές κρούσεις με πυρήνες  

• απόκλιση του ιόντος από την αρχική του πορεία 

• μετατόπιση του πυρήνα-στόχου.   

• δημιουργία σημειακών & γραμμικών ατελειών ή/και αμορφοποίηση. 

• ενεργός διατομή (nuclear stopping power) Sn=(dE/dx)n  

 

ii. Ηλεκτρονική πέδηση (electronic stopping)  

• μη-ελαστικές κρούσεις με τα δεσμευμένα και ελεύθερα e του στόχου 

• σχηματισμός ζευγών ηλεκτρονίων-οπών  

• ενεργός διατομή (electronic stopping power) Se=(dE/dx)e. 
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Οι ενεργοί διατομές πυρηνικής και ηλεκτρονικής πέδησης 
συναρτήσει της ενέργειας. 

 

 

Πίνακας 1: Οι χαρακτηριστικές ενέργειες Ε1, Ε2 και Ε3 
ιόν Ε1 (keV) E2 (keV) E3 

(keV) Si Ge Sn Si Ge Sn 
B 3 7 12 17 13 10 3x103 
P 17 29 45 140 140 130 3x104 

As 73 103 140 800 800 800 2x105 
Sb 180 230 290 2000 2000 2000 6x105 
Bi 530 600 700 6000 6000 6000 2x106 

 

Οι τυπικές ενέργειες εμφύτευσης είναι μικρότερες της E3.( ≤1 MeV)  

 αμφότεροι οι μηχανισμοί πέδησης είναι σημαντικοί.   

 

Αμελητέα συμβολή στην απώλεια ενέργειας. 

 Μηχανισμοί ελαστικής σκέδασης με δεσμευμένα ηλεκτρόνια 

 μη-ελαστικής σκέδασης με πυρήνες  

 ακτινοβολία Cherenkov  
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Χαρακτηριστικά της κατανομής. 
 

Ανεξαρτησία των γεγονότων σκέδασης: 

[ ])E(S)E(SN
dx
dE

en +=−  όπου Ν atoms/cm3.   

 

Βεληνεκές : ∫∫ +
==

oE

0 en

R

0 )E(S)E(S
dE

N
1dxR  όπου Εο είναι η αρχική 

ενέργεια του ιόντος.  

• projected range Rp και η τυπική απόκλιση ΔRp, (στραγγαλισμός). 

 
 

Προσεγγιστικός υπολογισμός του βεληνεκούς 

• Σε πρώτη προσέγγιση, η Sn είναι ανεξάρτητη της ενέργειας : 

 
21

1
3/1
2115on MM

M
Z

ZZ10x8,2S
+

= −  (eVcm2)  

όπου 3/2
2

3/2
1

3/1 ZZZ += και οι δείκτες 1 και 2 αναφέρονται στο ιόν και 

τον στόχο, αντίστοιχα.   
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Η Se(E) είναι ανάλογη της ταχύτητας του ιόντος: 

 Ekcv)E(S 1e ==  

όπου η σταθερά k εξαρτάται από το ιόν και από τον στόχο.  

• Π.χ. για άμορφο Si είναι: k≅0,2x10-15 (eV)1/2cm2.   

 

Διερεύνηση 
 

1. Ec ⇒ Se= o
nS : [ ] 28M

M
Z14

Z1414E
1

1
3/2

1
3/2

1
c ++

=  

Για Β : Εc = 10keV και P : Εc = 200keV. 

 

2. Eo<<Ec ⇒ πυρηνική αναχαίτιση :  

 o
nNS

dx
dE

≅   και ⇒
+

= o
1

21
21

3/1
E

M
MM

ZZ
Z7,0R oER ≈  

όπου το Εο μετράται σε eV και το R σε Å. 

 

3. Εο>>Ec ⇒ ηλεκτρονική αναχαίτιση  

 π.χ. Si : oE20R ≅  Å 

4. Υπολογισμός της Rmax : Sn(E)=0 

 
Σε πρώτη προσέγγιση, πλεγματική καταστροφή συμβαίνει στην 

περιοχή όπου Sn>>Se. 
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Στραγγαλισμός :διεύρυνση της δέσμης. 

• διεύθυνση εγκάρσια προς τη διεύθυνση πρόσπτωσης 

• ακμές της μάσκας  

• εύρος της εμφυτευμένης περιοχής >> βάθος της εμφύτευσης.   
 

Σε άμορφο στόχο:    
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Θεωρητικός υπολογισμός της 
κατανομής Β σε Si για δόση 
1015cm-2 και ενέργειες 
εμφύτευσης 50-400keV. 

 

Στραγγαλισμός-Απόκλιση από τα όρια της μάσκας 

 

Γεωμετρικοί τόποι σταθερής 
συγκέντρωσης Β σε Si (70keV). 

Κανονικοποιημένη συγκέντρωση Β σε 
διεύθυνση κάθετη της διεύθυνσης 
εμφύτευσης. 
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Μεταβολή του στραγγαλισμού 
συναρτήσει του Ζ του «βλήματος». 
 
Γεωμετρικοί τόποι σταθερής 
συγκέντρωσης διαφόρων προσμείξεων 
(εμφύτευση μέσω μάσκας) 

 

 

Ανόπτηση: απαραίτητη για την αποκατάσταση της πλεγματικής 

καταστροφής & της ενεργοποίησης των προσμείξεων. 

 
Υπόθεση :  

• Gaussian κατανομή 

• το υπόστρωμα έχει άπειρο πάχος >> Rp ⇒ ορίζεται νέα τυπική 

απόκλιση (σ2+2Dt)1/2.  

( ) ( ) ⎪
⎭
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⎬

⎫
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−
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+Δπ
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2/12p
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o

Dt2R

Rx
2
1exp

Dt2R2

Q)x(N  

Διαδοχικά βήματα ανόπτησης ⇒ Dt  ⇒ ∑
=

n

i
ii tD

1
. 

 

Πολλαπλές εμφυτεύσεις.  Εφαρμόζεται για : 

• την προ-εμφύτευση με σκοπό την αμορφοποίηση του δείγματος 

• τη δημιουργία βαθιάς και ομαλής (flat) κατανομής. 
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Πολλαπλή εμφύτευση B σε Si 
(θεωρία LSS). 

 

 

Εμφύτευση μέσα από μάσκα. 
Χρησιμοποιείται για : 

 μείωση του damage 

 έλεγχο της δόσης (π.χ. στην επιφάνεια) 
 

 
 

 
 
 
Εμφύτευση μέσω μάσκας SiO2 

πάχους 1200Å. 

• άμορφος σκεδαστής 

• έλεγχος δόσης και Rp. 

• Μείωση πλεγματικής καταστροφής 

 

 

Αποκοπή του 99,99% της δόσης : μάσκα πάχους 3,72ΔRp+Rp  

Αποκοπή του 99,999% : μάσκα πάχους 4,72ΔRp+Rp.    
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Ελάχιστο πάχος μάσκας από 
φωτοευπαθές υλικό για την αποκοπή 
99,99% για εμφύτευση Β, P και As σε 
Si.   
 

 

 

Knock-on implantation :ιόντα από τη μάσκα εμφυτεύονται δευτερογενώς 

στο υπόστρωμα (Recoil-implanted)  
  

 
Depth (μm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knock-on implantation. 
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Φαινόμενο σήραγγος. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

(a) φαινόμενο σήραγγος παρατηρείται όταν τα ιόντα ευθυγραμμίζονται με κανάλι 

κατά μήκος κύριου κρυσταλλογραφικού άξονα. (b) Τα κανάλια στο Si κατά μήκος 

του άξονα <100> έχουν διάμετρο = 1.6Å (c) Τα κανάλια στο Si κατά μήκος του 

άξονα <110> έχουν διάμετρο = 3.3 Å. Απόκλιση από κύριο κρυσταλλογραφικό 

άξονα κατά 7-10o  δεν παρατηρείται το φαινόμενο σήραγγος.    

 

Κατά μήκος ενός καναλιού 

 μηδενίζεται ο μηχανισμός πυρηνικής αναχαίτησης  

  ιόντα διανύουν σημαντική απόσταση με αμελητέα απώλεια ενέργειας 

 σημαντική αύξηση του βεληνεκούς 

 μείωση της καταστροφής του πλέγματος.   
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Φαινόμενο σήραγγας σε Si:P (40keV). 

Η δέσμη είναι ευθυγραμμισμένη κατά 

τη διεύθυνση <110>. Επίδραση της 

δόσης.  Γιατί αυξανομένης της δόσης 

μειώνεται το φαινόμενο σήραγγος 

και η κατανομή γίνεται πιο 

Gaussian?? 

 

Ion de-channeling συμβαίνει σε ατέλειες δομής, π.χ. ενδόθετα 

εισαγωγή «ουράς» στην κατανομή 
 

 

Ενδόθετες θέσεις στο fcc: A & B 

είναι 8εδρικές & 4-εδρικές θέσεις, 

αντίστοιχα. 

Ενδόθετα (  )  σε c-Si κατά μήκος των 

διεθύνσεων <100> (left) & <110> (right), 

αντίστοιχα. 

 

 

Oταν η Ε⊥ < απωστικού δυναμικού V(r) της αλυσίδας των ατόμων, το ιόν 

παραμένει στο κανάλι. 

 ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 1ln

22
21

r
Ca

d
qZZrV  

όπου d είναι η απόσταση μεταξύ των ατόμων και C≅3.   
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Για Ε⊥=V (r):  rmin=d tanψ≅dψ , όπου rmin η απόσταση ανάμεσα στο ιόν 

και μία σειρά ατόμων. 

 
 
 
Tροχιά ιόντος σε κανάλι ατόμων για 
ψ≤ψc. 

 

 μ-ηλεκτρονική :θ ≅ 7-10ο.   

 

 Στο σημείο εισόδου συμβαίνει απόκλιση των ιόντων από την πορεία 

τους  ⇒ παραμένον φαινόμενο (residual channeling)  ⇒ σχηματισμός 

“ουράς” (tail) στην κατανομή 

 
 

Κατανομή ιόντων 500keV 42K σε W 

για εμφύτευση στους 25oC κατά τη 

διεύθυνση <111>.  Η περιοχή 2 

σχηματίζεται από ιόντα που 

σκεδάζονται από ατέλειες του 

πλέγματος και εκτρέπονται από τις 

σήραγγες των ατόμων. 

 

 Ταχεία διάχυση των ιόντων ⇒ ουρά.   
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H κατανομή 40 keV P σε Si, μετά από 
ανόπτηση 30min στους 800oC. 

  

 

 

Επίδραση του προσανατολισμού του 

υποστρώματος στο % της δέσμης που 

υφίσταται φαινόμενο σήραγγος.   

 

 
Εμφύτευση 300 keV P σε Si. 

 

 

 

 

 

 

Επίδραση της ανόπτησης στους 800οC 

για 30 min.  Η απόκλιση από την 

Gaussian παρατηρείται μετά από την 

ανόπτηση διάχυση.  
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Radiation damage : Μετακίνηση ατόμων του πλέγματος.  
 

Μεταφορά στο άτομο του στόχου ενέργειας E ′>Εd, όπου Ed ενέργεια 

δέσμευσης στο υπόστρωμα  το άτομο του στόχου λειτουργεί σαν 

δευτερογενές ιόν με ενέργεια ( E ′-Εd) . π.χ. Si και GaAs : Εd ≅ 14-15eV. 
 

Όταν Ε>2Ed ⇒ φαινόμενο  χιονοστοιβάδος  

 

• Ελαφρύ ιόν  

• εκτρέπεται υπό μεγάλες γωνίες & χάνει μικρά ΔΕ/κρούση.  

• ηλεκτρονική πέδηση δεν υπάρχει φαινόμενο χιονοστοιβάδος 

• διακλαδούμενη εξάρμωση που εξαπλώνεται σε μεγάλη έκταση. 
 

• Βαρύ ιόν :   

• σκεδάζεται υπό μικρή γωνία & χάνει μεγάλα ΔΕ/κρούση.   

• φαινόμενο χιονοστοιβάδος ⇒ καταστροφή σε μικρό όγκο.   

• Εξάρμωση + ελλειψοειδής περιοχή με μεγάλη συγκέντρωση 

ενδόθετων ατόμων.  



Ε. Κ. Παλούρα  Ενφύτευση ιόντων 

4 Ιουνίου 2008   19

 

 

 

 

Καταστροφή λόγω εμφύτευσης 

(α) ελαφρών ιόντων και (β) 

βαρέων ιόντων. 

 

 

 αυτο-ανόπτηση??? 

 

Γύρω από την πορεία του ιόντος : ατέλειες δομής ≥2% Ν  

 διατηρείται η τάξη μεγάλης έκτασης (long range order). 

 χαμηλή ευκινησία των φορέων  

 ανόπτηση σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία για αποκατάσταση 

κρυσταλλικότητας. 

 

♦ Αυξανομένης της δόσης ⇒ αμορφοποίηση του στόχου 

♦ εμφύτευση σε άμορφο στόχο ⇒ Gaussian.   
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 Η πυρηνική αναχαίτιση Sn είναι σημαντική σε χαμηλές ενέργειες, 

δηλ. στο τελευταίο κομμάτι του βεληνεκούς, ενώ η Se είναι 

σημαντική σε υψηλές ενέργειες των ιόντων, δηλ. κατά την είσοδο 

των ιόντων στο στερεό.     

 Το μέγιστο της πλεγματικής καταστροφής συμβαίνει στο 75% R.  
 

 
 

Επίδραση της προ-εμφύτευσης, για την 
αμορφοποίηση του στόχου, στην 
κατανομή των προσμείξεων P σε Si. 
 
Εμφύτευση P σε Si (Ε=100 keV, 
7x10

12 cm
-2

).  Η προ-εμφύτευση έγινε 
με 100keV Si και δόσεις 10

14
cm

-2
 και 

10
15 cm

-2
. 

 
  Γιατί προεμφύτευση με Si σε Si?? 
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Παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
 
 
 
 
Εμφύτευση ιόντων Ν σε Si3N4.  
Επίδραση της εμφύτευσης και της 
ανόπτησης στην ηλεκτρονική δομή. 
 
E. C. Paloura et al, NIM 1996. 

 
E. C. Paloura et al, NIM 1996

Εμφύτευση ιόντων Ν και Ar σε Si3N4 
στους 77Κ.  Επίδραση της εμφύτευσης 
και της ανόπτησης στην ηλεκτρονική 
δομή. 

Εμφύτευση ιόντων Ar σε Si3N4 στους 77 
και 300Κ.  Αποτέλεσμα της αυτό-
ανόπτησης. 
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Φασματοσκοπία NEXAFS: επίδραση της εμφύτευσης ιόντων

M. Katsikini, F. Pinakidou, E.C. Paloura et al, APL 82, 1556 (2003)  
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Ανόπτηση εμφυτευμένων υμενίων. 
 

• αποκατάσταση της κρυσταλλικότητας του υποστρώματος  

• ηλεκτρική ενεργοποίηση των προσμείξεων. 

• Drive-in 

 

Όταν η ιοντική ακτίνα των προσμείξεων είναι συγκρίσιμη με αυτή του 

μητρικού πλέγματος, η ενεργοποίηση των προσμείξεων γίνεται 

ταυτόχρονα με την αποκατάσταση της κρυσταλλικότητας.  

 

π.χ. στο GaAs η αποκατάσταση της κρυσταλλικότητας γίνεται στους 

500οC ενώ η ενεργοποίηση των προσμείξεων στους 700οC.   

 

Aυξανομένης της δόσης αυξάνεται η Τ στην οποία επιτυγχάνεται 

ενεργοποίηση των προσμείξεων (10 - 30min). 

 

Οι κυριότεροι τρόποι ανόπτησης είναι: 

 
1. Συμβατική ανόπτηση (ισόχρονη ή ισόθερμη σε κατάλληλη 

ατμόσφαιρα) 

2. Ταχεία ανόπτηση με λάμπες αλλογόνου 

3. Ταχεία ανόπτηση (rapid thermal annealing) με laser: ταχύτατη 

άνοδος της θερμοκρασίας (100-108 Wcm-2)⇒ μείωση χρόνου 

ανόπτησης (nsec-sec).   
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Ανόπτηση με laser 
 

 ανόπτηση με laser παλμών (pulsed laser annealing) τήκεται μόνον η 

επιφάνεια του δείγματος η οποία ανακρυσταλλώνεται επιταξιακά. 

 

 ανόπτηση με laser συνεχούς (continuous laser annealing) : 

θερμαίνεται ολόκληρο το υπόστρωμα το οποίο ανακρυσταλλώνεται 

χωρίς να μεσολαβήσει τήξη. 

 

Χαρακτηριστικά της ανόπτησης με laser :  

 η πυκνότητα ισχύος της δέσμης  

 η ενέργεια που απορροφάται ανά παλμό  

 η διάρκεια του παλμού 

 το μήκος κύματος λ  

 ο συντελεστής απορρόφησης του φωτός  

 η διάμετρος της δέσμης. 

 

Μειονεκτήματα: 

 ανόπτηση σε ένα υπόστρωμα κάθε φορά.   

 μικρή διατομή της δέσμης (μm-mm) ⇒ σάρωση της δέσμης ή κίνηση 

του υποστρώματος.    
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Η πυκνότητα ισχύος 

συναρτήσει της χρονικής 

διάρκειας της ανόπτησης για 

διάφορες μεθόδους ταχείας 

ανόπτησης. 
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Eφαρμογές της εμφύτευσης στα υλικά. 

 

• Μέταλλα (κράματα ατσαλιού και Ti):  βελτίωση αντιδιαβρωτικής 

συμπεριφοράς και μείωση φθοράς 

• Μονοκρύσταλλοι κεραμικών : μελέτη πλεγματικής καταστροφής 

λόγω ακτινοβόλησης (radiation damage) 

• Σύνθετα υλικά μετάλλου/κεραμικού : μελέτη τη διάχυσης 

• Σύνθετα υλικά μετάλλου/πολυμερούς : βελτίωση της πρόσφυσης  

• Πολυμερή : τροποποίηση των ηλεκτρικών και οπτικών τους ιδιοτήτων 

(μικρό βάρος & κόστος) 
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Βελτίωση των επιφανειακών ιδιοτήτων βιοσυμβατών υλικών : 

εμφυτεύσεις στην ιατρική. 
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 μηχανικό φορτίο : κράματα του Co ή του Ti 

(Ti6Al4V).  

Τεχνητή κλείδωση  

 Συζυγή κομμάτια γοφού και γονάτου,: 

πολυεθυλένιο μικρού μοριακού βάρους 

(UHMWPE).  

 

Πρόβλημα: Αλλεργία σε Ni, Cr και Co ⇒ αντικατάσταση με Ti6Al4V.   

 

Πρόβλημα : Ti6Al4V /UHMWPE  

• κακές τριβολογικές ιδιότητες  

• σχηματισμός σωματιδίων TiO2 / καταστροφή της τεχνητής κλείδωσης.   

 

Αύξηση της σκληρότητας του Ti6Al4V : 

• εμφύτευση με στοιχεία, π.χ. Ν, Ο, C (και συνδυασμό αυτών) που 

σχηματίζουν σκληρές φάσεις με το Ti και το V 

• εμφύτευση με στοιχεία που είναι αδιάλυτα (immiscible) στο κράμα και 

προκαλούν σκλήρυνση λόγω παραμόρφωσης του πλέγματος  
 

                                                                          εμφύτευση C  

Βελτίωση τριβολογικών ιδιοτήτων 
                                                                        διπλή εμφύτευση Ν.  
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Μεταβολή της μ-σκληρότητας του Ti6Al4V μετά από εμφύτευση.• :as-
grown, ▲:διπλή εμφύτευση Ν, ■:εμφύτευση Ν και C, ▼: απλή εμφύτευση 
Ν. Αποδίδεται στον σχηματισμό συσσωματωμάτων TiN, (Ti, Al)N ή 
TiC 

 

Οριο : 1018cm-2 ⇒  σχηματισμός συνεχών υμενίων TiN ή TiC ⇒ 

χειροτερεύει τις τριβολογικές ιδιότητες. 

 

Αντιδιαβρωτική συμπεριφορά :  

• N και C  

• Pd και Hf : σχηματισμός διμεταλλικών φάσεων Ti2Pd και (Ti, Hf).  Ι 

• Y : παραμόρφωση πλέγματος ⇒ χαμηλά δυναμικά διάτρησης και 

σχηματισμό μικρο-οπών (pinholes) στο οξείδιο της επιφάνειας. 

 

Τροποποίηση ιδιοτήτων του Cr με εμφύτευση Ν. 

 

Cr : έντονη ανακλαστικότητα, είναι σκληρό, έχει καλή ικανότητα 

πρόσφυσης (adhesion) και έχει ικανοποιητική αντιδιαβρωτική 

συμπεριφορά.   
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 Η μ-σκληρότητα του Cr αυξάνει μετά από εμφύτευση Ν  

 

Η αύξηση της μ-σκληρότητας του Cr συναρτήσει του φορτίου για 

διαφορετικές δόσεις εμφύτευσης. 

 

Περαιτέρω αύξηση  της σκληρότητας παρατηρείται μετά από ανόπτηση 

στους 400oC. 

 
 

Eμφύτευση σε μέταλλα. 

 

Διάβρωση : Προστασία με εμφύτευση ιόντων Ni ή Cr. 

 

• Εμφύτευση ιόντων Ca, Y, Eu, Bi, In, Al κλπ σε Ti και ατσάλι (SS).   

• Οξείδωση σε ξηρό Ο2, για 25-30 min, σε θερμοκρασίες 600-800oC  
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Επίδραση της εμφύτευσης στην ταχύτητα οξείδωσης SS. 
 

 δείγμα ιόν δόση (cm-2) επίδραση στην 
ταχύτητα  οξείδωσης 

 S1 Ca 1015 αύξηση 20% 
 S2 Ca 1016 αύξηση 40-50% 
 S4 Ca 5x1016 αύξηση 100% 
 S5 Υ 1016 μείωση 30% 
 S6 Y 5x1016 μείωση 50-62% 
 S7 Eu 5x1016 αύξηση 50% 
 S9 Bi 1016 μείωση 28-31% 
 S11 Bi 5x1016 μείωση 50% 
 S12 In 2x1016 μείωση 32% 
 S13 Al 1017 μείωση 52% 
 

Διαφορετική ηλεκτραρνητικότητα  στόχου ⇒ διαφορετική 

συμπεριφορά. 

 

 

Eμφύτευση σε μέταλλα-Μηχανικές ιδιότητες 

 
Εμφύτευση SS με N, Ar, B, C     

 χημικά φαινόμενα (νιτρίδια) και τον σχηματισμό ατελειών δομής     

 αύξηση σκληρότητας 
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Mεταβολή της μ-σκληρότητας (κύκλοι) 

και του συντελεστή τριβής (τρίγωνα) του 

SS μετά  από εμφύτευση ιόντων Ar με 

ενέργεια 40keV 

 

 

Πχ,  αυξάνει την Vickers σκληρότητα του SS από 300kg σε 400kg για 

δόση εμφύτευσης 1017cm-2.   
 

 

 

 

 

Mείωση της φθοράς Al μετά από 

εμφύτευση με Ν, C και Ar, με 

ενέργεια 40keV. 

 


