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Περίληψη 
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετάται η ανάπτυξη λεπτών υμενίων 

πορωδών ανοδικών οξειδίων του αλουμινίου (αναφέρονται και ως πορώδης ανοδική 

αλουμίνα) σε υπόστρωμα πυριτίου. Επιπλέον, εξετάζεται η ανάπτυξη εφαρμογών που 

αφορούν τη χρήση της πορώδους αλουμίνας ως μάσκα και ως μήτρα για την 

δημιουργία νανονημάτων ή κβαντικών τελειών (νανονησίδων) στο Si.  

Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται τη θεωρία και τους μηχανισμούς που 

διέπουν την ανάπτυξη πορωδών υμενίων, που προέρχονται από ανοδική οξείδωση 

(ανοδίωση) τόσο φύλλων αλουμινίου, όσο και υμενίων αλουμινίου σε υπόστρωμα 

πυριτίου. Επιπροσθέτως, παρατίθεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ηλεκτροχημικές 

συνθήκες ανοδίωσης, όπως το pH, η θερμοκρασία και η εφαρμοζόμενη τάση, στα 

τελικά δομικά χαρακτηριστικά των πορωδών υμενίων.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τεχνολογικά βήματα διεργασιών 

που αφορούν την προετοιμασία των δειγμάτων τα οποία πρόκειται να ανοδιωθούν, 

και δίνονται λεπτομέρειες για την πειραματική διάταξη η οποία χρησιμοποιείται κατά 

την ανοδίωση.  

Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται εκτενώς, τρεις παράγοντες που έχουν 

σημαντική επίδραση στα τελικά δομικά χαρακτηριστικά των πορωδών υμενίων. Κατά 

τους δύο πρώτους, εξετάζεται η επίδραση του πάχους του προς ανοδίωση υμενίου 

αλουμινίου πάνω στο Si, καθώς και ο περιορισμός του σε επιφάνειες μερικών 

τετραγωνικών μικρομέτρων πάνω στο Si, στο μέγεθος και την πυκνότητα των πόρων. 

Ο τρίτος παράγοντας αφορά το ρόλο της ανοδίωσης του υμενίου του αλουμινίου σε 

δύο και τρία στάδια σε συνδυασμό με τη χημική εγχάραξή του μετά από κάθε στάδιο 

ανοδίωσης, στην ανάπτυξη εξαγωνικής συμμετρίας στην κατανομή των πόρων. 

Το τέταρτο κεφάλαιο, πραγματεύεται την ανάπτυξη εφαρμογών που 

συνδέονται με τη χρήση της πορώδους αλουμίνας ως μάσκα και ως μήτρα για τη 

δημιουργία νανοδομών επάνω στο πυρίτιο. Ως εκ τούτου παρουσιάζεται η δημιουργία 

νανονησίδων Cr, Ti, νανοστηλών Si, και νανονημάτων Au, πάνω στο Si, εφαρμογές 

στις οποίες τα πορώδη ανοδικά υμένια χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσο στάδιο.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται η ανάπτυξη διαμέσου της πορώδους 

αλουμίνας, εξαγωνικά διατεταγμένων νανονησίδων SiO2 στο Si. Επίσης, 

παρουσιάζεται ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός διατάξεων οι οποίες αποτελούνται από 

την εν λόγω δομή. Σε ένα επιπλέον βήμα, οι νανονησίδες SiO2 χρησιμοποιούνται για 



την ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών Si στο εσωτερικό τους μέσω της τεχνικής της 

ιοντικής σύνθεσης.  

 

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την εκπόνηση  της παρούσας διδακτορικής διατριβής συνοψίζονται στα εξής: 

• Βελτίωση της εξαγωνικής συμμετρίας στην κατανομή των πόρων, μέσω 

ανοδίωσης σε δύο ή τρία στάδια σε συνδυασμό με χημική εγχάραξη του προς 

ανοδίωση αλουμινίου έπειτα από κάθε στάδιο ανοδίωσης. 

• Αύξηση της πυκνότητας των πόρων των ανοδικών υμενίων κατά μία τάξη 

μεγέθους, με περιορισμό του προς ανοδίωση αλουμινίου σε προεπιλεγμένες περιοχές 

στο Si, επιφάνειας μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων. 

•  Ανάπτυξη διατεταγμένων νανοδομών Ti και Cr σε υπόστρωμα Si 

χρησιμοποιώντας λεπτά υμένια πορώδους αλουμίνας πάνω σε Si. Ιδιαίτερα οι δομές 

Cr, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μεταλλική νανοδομημένη μάσκα για την 

εγχάραξη με ενεργά ιόντα του υποστρώματος Si και τη δημιουργία νανοστηλών Si 

πάνω σε αυτό. Η δημιουργία νανοστηλών Si, βρίσκει πληθώρα εφαρμογών στη 

Νανοηλεκτρονική, σε αισθητήρες, Nανοφωτονική, μνήμες κ.τ.λ.  

• Οι πυκνότητες διεπιφανειακών καταστάσεων που προέκυψαν από τον 

ηλεκτρικό χαρακτηρισμό της διεπιφάνειας υμενίων πορώδους αλουμίνας με το 

πυρίτιο, και της διεπιφάνειας πορώδους αλουμίνας – νανονησίδων SiO2 με το πυρίτιο. 

Οι τιμές που υπολογίστηκαν είναι ενθαρρυντικές, αν ληφθεί υπόψη ο ηλεκτροχημικός 

τρόπος παρασκευής των εν λόγω σύνθετων υμενίων πάνω στο πυρίτιο. 

• Ανάπτυξη μεμονωμένων νανοκρυσταλλιτών Si ενσωματωμένων σε 

νανονησίδες SiO2. Για το σκοπό αυτό συνδυάστηκαν δύο διαφορετικές τεχνολογίες, 

εκείνη της ιοντικής σύνθεσης και εκείνη της ανάπτυξης νανονησίδων SiO2 διαμέσου 

λεπτών υμενίων πορώδους αλουμίνας απευθείας σε υπόστρωμα Si. Τέτοιες δομές 

νανοκρυσταλλιτών έχουν εφαρμογές σε διατάξεις μη πτητικών μνημών, όπου η 

κατανεμημένη αποθήκευση φορτίου στους νανοκρυσταλλίτες ευνοεί τη χρήση 

λεπτότερων οξειδίων πύλης και τη δυνατότητα σμίκρυνσης του πάχους των οξειδίων 

αυτών χωρίς να μειώνεται ο χρόνος αποθήκευσης φορτίου. 

 

 



Abstract 
In the present thesis, the growth of porous anodic alumina films on Si substrate 

was studied extensively. Potential applications of porous anodic alumina films formed 

directly on Si, regarding the use of porous membranes as mask or template for various 

nanostructures growth directly on Si, are discussed.  

Chapter one deals with the theory and mechanisms governing porous anodic 

alumina film growth, either on porous anodic films formed by anodization of 

aluminum foils, or on porous anodic films developed on Si substrates. Additionally, 

the effect of different factors (pH, temperature, applied voltage) on the final structural 

characteristics is presented.  

In chapter two, the preliminary processing steps regarding sample preparation 

before the anodization procedure are quoted. Moreover, details about the experimental 

set-up and the electrochemical conditions used during the sample anodization in the 

current work are given.  

In chapter three, the influence of three different factors, in the final structural 

characteristics, is investigated. Primarily, the impact of the initial aluminum thickness 

deposited on Si substrate, and secondly the confinement of the aluminum film in areas 

of a few μm2, in the pore size and pore density are studied. Finally, the influence of 

the third factor is associated with a three-step instead of a two-step anodization, in 

combination with an in-between step of aluminum chemical etching, on the ordering 

and the uniformity of the pores. 

The deposition of Ti and Cr nanodots arrays on Si, using the porous alumina 

membrane as a masking layer, is investigated in chapter four. Furthermore, the Ti 

nanodots are used for the electrodeposition of Au nanodots and nanowires inside the 

porous alumina films. Additionally, the Cr dots are used as metallic nanostructured 

mask for the Si etching by reactive ion etching process, that leads to the formation of 

Si nanopillars on Si substrate. 

In chapter five the growth of hexagonally ordered SiO2 dots on Si through 

porous anodic alumina membranes, in various acidic electrolytes, is studied. 

Moreover, the electrical characterization of the interface of porous alumina film/Si 

and porous alumina film with SiO2 dots in pore bottoms/ Si is presented. Finally, in 

the present thesis the technology of fabrication of Si nanocrystals embedded in SiO2 

dots arrays through porous alumina membranes on Si substrate is developed for the 



first time. This was achieved by the combination of ion beam synthesis with the 

already existing technology of porous anodic alumina growth on Si substrates. The 

nanocrystals are electrically isolated from the substrate. This technique is promising 

as an application in non-volatile memory devices. 

The main achievements accomplished through this study are summarized as 

follows: 

• The optimization of pores ordering by developing the porous alumina 

membrane in two or three processing steps in combination with the chemical 

etching of Al film, lying above the porous membrane, following each 

anodization cycle.  

• The increase of pores density by the confinement of porous alumina film in 

areas of a few μm2 on Si. 

• The development of Ti and Cr nanodots arrays, directly on Si, through porous 

alumina membranes. The use of Cr nanodots as nanostructured masking layer 

for the formation of Si nanopillars, formed by etching of Si substrate with 

RIE, on Si. 

• The density of interface stages results from the electrical characterization of 

porous alumina with or without SiO2 dots at each pore bottom, with the Si 

substrate. The results are encouraging, keeping in mind that the pore 

membranes and SiO2 dots were electrochemically grown directly on Si 

substrate. 

• The development of distinct Si nanocrystals, embedded in SiO2 dots, 

combining for the first time two different technologies, that is the fabrication 

of porous anodic alumina films directly on Si substrate, as well as the ion 

beam synthesis technique. The proposed technique is promising for the 

fabrication of non-volatile memory devices. 
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Εισαγωγή 
 

 

Η επιτακτική ανάγκη για διαρκή σμίκρυνση των ηλεκτρονικών διατάξεων, 

δημιούργησε τα τελευταία χρόνια πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη συνεχώς νέων 

νανοδομών πάνω στο πυρίτιο. Επίσης, δημιουργήθηκαν δυνατότητες κατασκευής 

νέων διατάξεων στο Si και νέων εφαρμογών. Ο έλεγχος του μεγέθους και της 

πυκνότητας τέτοιων νανοδομών, στη συμβατική τεχνολογία, επαφίεται σε τεχνικές 

οπτικής λιθογραφίας και εγχάραξης. Οι τεχνικές λιθογραφίας άρχισαν να 

αναπτύσσονται ραγδαία στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά την ανακάλυψη των 

MOSFETs και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, επιτεύγματα τα οποία έφεραν 

επανάσταση στους τρόπους επικοινωνίας, στη διάδοση πληροφοριών, στις μεταφορές 

κ.λ.π. ανοίγοντας το δρόμο στη λεγόμενη «ψηφιακή εποχή».  

Η μικρότερη διάσταση την οποία μπορεί να «αγγίξει» κανείς με την οπτική 

λιθογραφία, είναι ίση με το μήκος κύματος της πηγής έκθεσης. Δομές κάτω από τα 

όρια της περίθλασης Rayleigh, μπορούν να επιτευχθούν με κάποιες πιο πολύπλοκες 

τεχνικές (resolution – enhancing, RET). Η παρασκευή δομών κάτω από 30nm είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης ή με την τεχνική 

τοπικής εγχάραξης με εστιασμένη δέσμη ιόντων. Ωστόσο, οι τεχνικές αυτές απαιτούν 

προηγμένη τεχνολογία και επιτρέπουν την αποτύπωση δομών μία προς μία, σε μικρή 

επιφάνεια, καθώς η δέσμη ηλεκτρονίων ή η δέσμη ιόντων σαρώνουν διαδοχικά τα 

σημεία που πρέπει να εκτεθούν. Ο σειριακός αυτός χαρακτήρας τους τις καθιστά 

ιδιαίτερα χρονοβόρες ως τεχνικές και ακατάλληλες για αποτύπωση δομών σε μεγάλες 

επιφάνειες. 

Εναλλακτικά, η ανάπτυξη νανοδομών επάνω στο πυρίτιο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση αυτοοργανούμενων νανοδομημένων υλικών ως μάσκα 

εγχάραξης. Μια τέτοια προσέγγιση φαίνεται να οδηγεί σε αρκετά ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα και στην περίπτωση των πορωδών ανοδικών οξειδίων του αλουμινίου 

(πορώδης ανοδική αλουμίνα). Η πορώδης αλουμίνα, η οποία θα αποτελέσει και τη 

βάση της παρούσας διδακτορικής διατριβής, ανήκει στα υλικά εκείνα, τα οποία εάν 

παρασκευαστούν υπό κατάλληλες ηλεκτροχημικές συνθήκες, αναπτύσσουν 

κατακόρυφους προς το υπόστρωμα πόρους νανοδιαστάσεων, οι οποίοι αυτο – 

οργανώνονται σε εξαγωνική κατανομή. Το μέγεθος των πόρων της κυμαίνεται από 5 

έως 200nm, ενώ οι πυκνότητές τους από 109 - 1011 πόρους/cm2. Αυτά τα ιδιαίτερα 
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δομικά χαρακτηριστικά της πορώδους αλουμίνας, καθώς και το ότι συγκαταλέγεται 

στα υλικά μεγάλης διηλεκτρικής σταθεράς, με πολύ μικρή θερμική και ηλεκτρική 

αγωγιμότητα, την καθιστούν κατάλληλη για εφαρμογές στον τομέα της Μίκρο- και 

Νανο- ηλεκτρονικής. Επίσης, ένα σημαντικότατο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να 

αναπτυχθεί με ανοδίωση υμενίων αλουμινίου, απευθείας σε πυρίτιο, δημιουργώντας 

έτσι μια πολύ «ευέλικτη» σε διαστάσεις μήτρα ή μάσκα πάνω σε αυτό, με πλήθος 

εφαρμογών στην τεχνολογία του πυριτίου. Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής αναπτύχθηκαν πορώδη ανοδικά υμένια οξειδίου του αλουμινίου σε 

υπόστρωμα πυριτίου με σκοπό την χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η δημιουργία μεταλλικών νημάτων και νανονησίδων επάνω στο 

πυρίτιο, νανοστηλών πυριτίου, νανονησίδων SiO2, και νανοκρυσταλλιτών πυριτίου 

ενσωματωμένων σε νανονησίδες SiO2 επάνω στο Si. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε 

δομικός ή και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός αυτών των δομών.         

Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο συγκεντρώνει το θεωρητικό κομμάτι αυτής της 

διδακτορικής διατριβής, παρατίθεται εν συντομία η ιστορική αναδρομή σχετικά με 

την ανάπτυξη πορωδών ανοδικών υμενίων οξειδίου του αλουμινίου, τόσο για υμένια 

που προήλθαν από ανοδίωση φύλλων αλουμινίου όσο και για υμένια αλουμινίου, σε 

υπόστρωμα πυριτίου. Εν συνεχεία, γίνεται εκτενής ανάλυση των παραγόντων οι 

οποίοι επιδρούν στην τελική δομή και μορφολογία των υμενίων αυτών. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα επίσης δίδεται στην περίπτωση όπου τα πορώδη υμένια προκύπτουν από 

ανοδίωση υμενίων αλουμινίου σε υπόστρωμα πυριτίου, και εξετάζονται λεπτομερώς 

οι διαφορές στη μορφή και τη σύσταση κυρίως της διεπιφάνειας του πορώδους 

υμενίου με το πυρίτιο. Όσα αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι σημαντικά, ώστε 

να αποσαφηνιστεί ο τρόπος διαχείρισης των πορωδών υμενίων σε υπόστρωμα 

πυριτίου για τις διάφορες εφαρμογές που πρόκειται να αναπτυχθούν.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται οι διεργασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν 

κατά την προετοιμασία των δειγμάτων, καθώς και η πειραματική διάταξη που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανοδίωσή των.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής μελέτη της επίδρασης τριών διαφορετικών 

παραγόντων, στα τελικά δομικά χαρακτηριστικά των πορωδών υμενίων τα οποία 

έχουν αναπτυχθεί σε υπόστρωμα Si. Ο πρώτος παράγοντας ο οποίος εξετάστηκε 

διεξοδικά είναι η επίδραση του αρχικού πάχους του προς ανοδίωση αλουμινίου. Ο 

δεύτερος αφορά τον περιορισμό σε δύο διαστάσεις, του υμενίου του αλουμινίου πάνω 

στο πυρίτιο, από τοιχώματα SiO2 ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Οι επιφάνειες που 
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οριοθετούνται από τα εν λόγω τοιχώματα έχουν διαστάσεις μερικών τετραγωνικών 

μικρομέτρων. Τέλος, μελετάται η επίδραση ανοδίωσης η οποία λαμβάνει χώρα σε 

δύο ή περισσότερα στάδια, με ενδιάμεσο των σταδίων βήμα τη χημική εγχάραξη του 

αλουμινίου μέσω του πορώδους υμενίου που προκύπτει από το κάθε στάδιο 

ανοδίωσης. Οι τρεις παράγοντες που αναφέρθηκαν, μελετήθηκαν για πρώτη φορά, 

καθώς από τη βιβλιογραφική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε, δεν προέκυψε 

αντίστοιχη ερευνητική μελέτη. Αντιθέτως, υπάρχει πληθώρα εργασιών που αφορά 

μελέτη παραγόντων όπως το pH και η θερμοκρασία, οι οποίες έχουν καταλήξει σε 

«παράθυρα» βέλτιστων συνθηκών για την ανάπτυξη όσο το δυνατόν τελειότερων 

δομικών χαρακτηριστικών. Στη διερεύνηση των τριών παραγόντων οι οποίοι 

μελετήθηκαν, τηρήθηκαν οι βέλτιστες συνθήκες ανοδίωσης οι οποίες αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία, ώστε τα αποτελέσματα που λαμβάνονται να είναι όσο το δυνατόν 

καλύτερα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο συνδυάζεται η τεχνολογία παρασκευής πορωδών 

υμενίων αλουμίνας σε υπόστρωμα πυριτίου, με την τεχνική της κονιορτοποίησης 

μέσω ιοντοβολής, για εναπόθεση Cr και Ti στο εσωτερικό των πόρων της. Τα πάχη 

των πορωδών υμενίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κυμάνθηκαν από 55 έως 850nm, 

και είχαν μέση διάμετρο πόρων από 25 έως 40nm. Με την τεχνική αυτή έγινε δυνατό 

να δημιουργηθούν διατεταγμένες νανοδομές Cr και Ti πάνω στο Si, με διάμετρο που 

κυμαίνεται μεταξύ 20 και 40nm, μεγίστου ύψους 15nm. Εν συνεχεία 

χρησιμοποιήθηκαν οι νανονησίδες Ti για ηλεκτροεναπόθεση ιόντων χρυσού στο 

εσωτερικό των πόρων της αλουμίνας, καταλήγοντας σε νανονήματα χρυσού με 

διαστάσεις ανάλογες με εκείνες των πόρων. Οι διατεταγμένες νανονησίδες Cr οι 

οποίες αποκαλύφθηκαν στην επιφάνεια του Si έπειτα από την απομάκρυνση της 

πορώδους αλουμίνας, αποτέλεσαν  μεταλλική μάσκα για την ανισοτροπική εγχάραξη 

του Si  με ενεργά ιόντα. Με τη δεύτερη τεχνική, η οποία συνδυάζει δύο παράλληλου 

χαρακτήρα και χαμηλού κόστους τεχνολογίες (ανάπτυξη πορώδους αλουμίνας σε 

πυρίτιο με την τεχνική της ιοντοβολής), επιτεύχθηκε ο σχηματισμός στηλών πυριτίου 

πάνω στο πυρίτιο, με μέγιστο ύψος ~90nm και διάμετρο μεταξύ ~30 και 40nm.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο αυτής της διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιήθηκαν 

υμένια πορώδους αλουμίνας στην ανάπτυξη νανονησίδων SiO2 στη βάση των πόρων 

της, με επιλεκτική οξείδωση του υποστρώματος Si διαμέσου αυτής. Μελετήθηκε για 

πρώτη φορά εκτενώς η επίδραση που έχουν οι σημαντικότεροι ηλεκτρολύτες αλλά 

και ο χρόνος έκθεσης του υποστρώματος σε αυτούς κατά την ανοδίωση, στο τελικό 
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μέγεθος και την πυκνότητα των νανονησίδων. Επίσης αναπτύχθηκαν πολύ καλές σε 

ομοιομορφία και πυκνότητα νανονησίδες, μέσω ανοδίωσης πορωδών υμενίων τα 

οποία κατά την ανάπτυξή τους περιορίζονταν σε συγκεκριμένες επιφάνειες μερικών 

τετραγωνικών μικρομέτρων πάνω στο πυρίτιο. Η δημιουργία νανοδομών SiO2 σε 

επιφάνεια Si αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο σε συστήματα νανοηλεκτρονικής και 

νανοηλεκτρομηχανικής. Τέτοιου τύπου δομές συνήθως απαιτούν τεχνολογικά 

προηγμένες τεχνικές λιθογραφίας με αποτέλεσμα η ανάπτυξη τους να καθίσταται 

χρονοβόρα και ακριβή. Η χρήση της τεχνολογίας της πορώδους αλουμίνας σε 

υπόστρωμα πυριτίου παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νανοδομών με πυκνότητες 

που ξεπερνούν τις 5x1011 νανονησίδες/cm2 σε ένα μόνο βήμα.  

Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται και ο ποιοτικός χαρακτηρισμός της διεπιφάνειας 

πολύ λεπτών υμενίων πορώδους αλουμίνας στη βάση της οποίας έχουν αναπτυχθεί 

νανονησίδες SiO2 με το πυρίτιο. Για το σκοπό αυτό διεξήχθησαν ηλεκτρικές 

μετρήσεις χωρητικότητας συναρτήσει τάσης, και χωρητικότητας συναρτήσει 

συχνότητας, ώστε να υπολογιστούν η διηλεκτρική σταθερά των εν λόγω σύνθετων 

υμενίων, καθώς και η πυκνότητα των διεπιφανειακών τους καταστάσεων. Από τον 

χαρακτηρισμό των εν λόγω δομών διαπιστώθηκε ότι, παρ’ ότι τα συγκεκριμένα 

υμένια παρασκευάστηκαν ηλεκτροχημικά και μάλιστα εκτός καθαρού χώρου, η τάξη 

μεγέθους της πυκνότητας των διεπιφανειακών καταστάσεων δεν διαφέρει ιδιαίτερα 

από την τάξη μεγέθους που προκύπτει από πολύ καλής ποιότητας θερμικά 

ανεπτυγμένων οξειδίων πάνω σε πυρίτιο.  

Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν οι νανονησίδες SiO2, ως μήτρα για την ιοντική σύνθεση 

νανοκρυσταλλιτών Si στο εσωτερικό τους. Η ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών 

ενσωματωμένων σε υπέρλεπτα υμένια SiO2, βρίσκει εφαρμογές σε δομές μη 

πτητικών μνημών, όπου το στρώμα φόρτισης είναι το δισδιάστατο στρώμα των 

απομονωμένων νανοκρυσταλλιτών. Με ανάπτυξη τέτοιων απομονωμένων μεταξύ 

τους νανοκρυσταλλιτών, η αποθήκευση του φορτίου μπορεί να πραγματοποιείται 

στον κάθε ένα χωριστά και να ελέγχεται ευκολότερα λόγω φαινομένων φραγής 

Coulomb (Coulomb blockade effect), καθώς και να ελαχιστοποιούνται τα ρεύματα 

διαρροής. Όπως παρουσιάζεται στα πειραματικά αποτελέσματα, έγινε δυνατό να 

δημιουργηθούν μεμονωμένοι νανοκρυσταλλίτες Si, εμφυτεύοντας ιόντα Si χαμηλής 

ενέργειας στο εσωτερικό των νανονησίδων SiO2 που αναπτύχθηκαν στη διεπιφάνεια 

της πορώδους αλουμίνας με το πυρίτιο. Οι νανοκρυσταλλίτες διαχωρίζονται από το 

υπόστρωμα με ένα λεπτό στρώμα SiO2 το οποίο αποτελεί τη βάση κάθε νανονησίδας 
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πάνω στο Si. Εν τούτοις,  φάνηκε ότι η ανάπτυξη του νανοκρυσταλλίτη ακολουθεί 

την κρυσταλλογραφική διεύθυνση του υποστρώματος Si. Ηλεκτρικές μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε τέτοιες δομές, έδειξαν ότι οι νανοκρυσταλλίτες είναι 

ηλεκτρικά πλήρως απομονωμένοι από το υπόστρωμα και μπορούν να λειτουργήσουν 

ως στοιχεία μνημών. Ο συγκεκριμένος ηλεκτρικός χαρακτηρισμός δεν παρατίθεται 

στην εν λόγω εργασία, καθώς ξεφεύγει από το πλαίσιο της διατριβής αυτής. 

Ολοκληρώνοντας, παρατίθενται τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από  το παρόν πόνημα: 

• Αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά πορώδη υμένια με πυκνότητα πόρων έως και 

μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από ότι λαμβάνεται με τις συνήθεις 

ηλεκτροχημικές συνθήκες ανοδίωσης, με περιορισμό των προς ανοδίωση 

υμενίων σε περιοχές εύρους μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων.  

• Διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος των πόρων στα πορώδη υμένια καθορίζεται, 

εκτός από το pΗ του ηλεκτρολυτικού διαλύματος, και από πάχος του προς 

ανοδίωση υμενίου αλουμινίου.  

• Παρασκευάστηκαν πορώδη υμένια με ιδιαίτερα καλή εξαγωνική κατανομή 

πόρων με ανοδίωση λεπτών υμενίων αλουμινίου πάνω στο Si, συνδυάζοντας 

την τεχνική της διπλής ανοδίωσης με τη χημική εγχάραξη του αλουμινίου. Η 

χημική εγχάραξη του αλουμινίου, λαμβάνει χώρα διαμέσου του ίδιου του 

πορώδους υμενίου που αναπτύσσεται κατά την ανοδίωση του πρώτου 

σταδίου.  

• Παρασκευάστηκαν μεγάλης πυκνότητος νανονησίδες SiO2 πάνω στο Si, 

επίσης με περιορισμό των προς ανοδίωση υμενίων του αλουμινίου. 

•  Χρησιμοποιήθηκαν νανονησίδες SiO2 για ιοντική σύνθεση 

νανοκρυσταλλιτών Si στο εσωτερικό των πόρων τους με αξιόλογα 

αποτελέσματα, τεχνική που μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί στη 

βιβλιογραφία. Τέλος, 

• Έγινε ηλεκτρικός χαρακτηρισμός της διεπιφάνειας πολύ λεπτών υμενίων 

πορώδους αλουμίνας με νανονησίδες SiO2 στο εσωτερικό των πόρων της με 

το πυρίτιο, και η πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων η οποία 

υπολογίστηκε πλησιάζει αυτή των θερμικών διοξειδίων του Si.   
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Κεφάλαιο Ι 
 

“Ηλεκτροχημική ανάπτυξη πορώδους αλουμίνας” 
 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο δίδεται έμφαση στη θεωρία και τα συμπεράσματα που 

έχουν εξαχθεί σχετικά με την ανάπτυξη πορωδών υμενίων οξειδίων του αλουμινίου, 

με την τεχνική της ανοδικής οξείδωσης. Η ανοδική οξείδωση αφορά μια σχετικά 

απλή στην πραγματοποίησή της ηλεκτροχημική διεργασία, της οποίας όμως πολλά 

«σκοτεινά σημεία» που αφορούν την όλη ηλεκτροχημεία, καθώς και τους 

μηχανισμούς που διέπουν την ανάπτυξη πορωδών υμενίων, αποσαφηνίστηκαν 

πρόσφατα. Επίσης, θα παρουσιαστεί η ιδιαίτερη δομή που αναπτύσσουν τα πορώδη 

υμένια των ανοδικών οξειδίων του αλουμινίου, τα οποία εναλλακτικά θα 

αναφέρονται με την επικρατέστερη ονομασία τους ως υμένια «πορώδους ανοδικής 

αλουμίνας».  

Η πορώδης ανοδική αλουμίνα μπορεί να αναπτυχθεί με ανοδική οξείδωση είτε 

φύλλων αλουμινίου, είτε υπό μορφή υμενίων διαφόρων παχών σε κατάλληλα 

υποστρώματα, όπως γυαλί ή Si. Οι μηχανισμοί καθώς και η ηλεκτροχημεία που 

διέπουν τη δημιουργία αυτής της ξεχωριστής σε χαρακτηριστικά πορώδους δομής, 

είναι ανεξάρτητοι του υποστρώματος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται (αλουμίνιο, Si, 

κ.τ.λ.), γι’ αυτό και αρχικά θα μελετηθεί από μια γενικότερη σκοπιά, παραβλέποντας 

το είδος του υποστρώματος.  

Στην περίπτωση που η ανοδίωση λαμβάνει χώρα σε υμένια αλουμινίου τα 

οποία όμως έχουν εναποτεθεί σε κάποιο υπόστρωμα (π.χ. πυρίτιο), η σημαντική 

διαφορά κατά την ανάπτυξη των πορωδών υμενίων που προκύπτουν, εντοπίζεται στη 

διεπιφάνειά τους με αυτό, καθώς εμποδίζεται η περαιτέρω διόγκωση των υμενίων, 

όταν αυτά καταλήξουν στο υπόστρωμα. Ως εκ τούτου σχηματίζονται πορώδη υμένια 

με δομικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται στη διεπιφάνειά τους με το 

υπόστρωμα.  
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Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται  αποκλειστικά επί της 

αναπτύξεως λεπτών υμενίων πορώδους ανοδικής αλουμίνας στο Si. Ως συνέπεια, στις 

επόμενες ενότητες θα γίνει προσπάθεια να αποσαφηνισθούν οι μηχανισμοί ανάπτυξης 

της πορώδους ανοδικής αλουμίνας σε ένα γενικότερο πλαίσιο και θα δοθεί ιδιαίτερο 

βάρος στις διαφορές που αυτού του είδους υμένια επιδεικνύουν όταν αναπτύσσονται 

πάνω σε Si, εν συγκρίσει με αυτά που προέρχονται από ανοδίωση φύλλων 

αλουμινίου. 
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Ι.1 Ανάπτυξη πορώδους αλουμίνας 
 

 
Ι.1.1 Συμπαγή και πορώδη ανοδικά υμένια οξειδίου του αλουμινίου 
 

Η ανοδική οξείδωση, γνωστή και ως «ανοδίωση», είναι η διαδικασία εκείνη 

με την οποία ένα ηλεκτροχημικά ενεργό δείγμα οξειδώνεται εξαιτίας της διέλευσης 

ηλεκτρικού ρεύματος ή της ανάπτυξης ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό του με τη 

χρήση κατάλληλων ηλεκτρολυτών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία 

ηλεκτρόλυσης κατά την οποία ως ηλεκτρόδιο ανόδου χρησιμοποιείται το ίδιο το προς 

ανοδίωση δείγμα, ως ηλεκτρόδιο καθόδου χρησιμοποιείται ένα χημικά σταθερό 

μέταλλο (κατά προτίμηση χρυσός ή πλατίνα) και ως ηλεκτρολύτες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πληθώρα ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων (όξινα, βασικά, αλκαλικά). 

 Η τεχνική της ανοδίωσης αναπτύχθηκε στις αρχές του 1900 ως μέθοδος 

προστασίας του αλουμινίου από τη διάβρωση, καθώς και τον χρωματισμό του [1]. Η 

ανοδίωση μετάλλων και ειδικότερα του αλουμινίου εμπλέκεται σε μια ποικιλία 

εφαρμογών, όπως στη δημιουργία επικαλύψεων σε επιφάνειες αλουμινίου για την 

προστασία αυτού από τη διάβρωση και γενικότερα τις έντονες περιβαλλοντικές 

συνθήκες, τον χρωματισμό του για λόγους αισθητικής, αλλά και για να του 

προσδώσει έναν αριθμό επιθυμητών ιδιοτήτων, καθιστώντας την ανοδίωση 

σημαντικότατη διεργασία στη βιομηχανία του αλουμινίου.  

Στον επιστημονικό κόσμο, τις τελευταίες δεκαετίες η ανοδική οξείδωση του 

αλουμινίου φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος ιδιαίτερα στον τομέα της 

Νανοτεχνολογίας, καθώς με αυτή τη διαδικασία μπορούν να αναπτυχθούν 

αυτοοργανούμενα νανοπορώδη υμένια οξειδίου του αλουμινίου με νανοπόρους 

κατακόρυφους προς το υπόστρωμα. Τα χαρακτηριστικά αυτά υμένια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως για παράδειγμα ως φίλτρα 

στο διαχωρισμό χημικών ή βιολογικών στοιχείων [2-4]. Επίσης μπορούν να βρουν 

εφαρμογές ως μήτρες για τη σύνθεση γενικότερα νανοϋλικών [5-8], όπως 

νανονησίδες, νανονημάτα ή νανοσωλήνες με μεγάλο λόγο μήκος/διάμετρο [9-12]. Τα 

εν λόγω νανοϋλικά μπορεί να είναι μεταλλικά [13-17], οξείδια μετάλλων [18], 

ημιαγωγόγιμα [19, 20], αλλά και πολυμερή [21-23] ή  βιομόρια [24-25]. Επίσης 

μπορεί να διαθέτουν διαφορετική σύσταση κατά μήκος τους [26-27], με διαμέτρους 
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τις περισσότερες φορές ανάλογες των πόρων, που κυμαίνονται από τιμές μικρότερες 

των 10nm έως μερικές εκατοντάδες νανόμετρα.  

Για την ανοδική οξείδωση του αλουμινίου χρησιμοποιείται μια ποικιλία 

ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων, όπως θειικό, οξαλικό και φωσφορικό οξύ – τα οποία 

είναι και τα πιο διαδεδομένα. Επίσης, στο χρωμικό και στο κιτρικό οξύ μπορούν να 

αναπτυχθούν τέτοιου είδους υμένια, με την όλη διεργασία να λαμβάνει χώρα σε 

σταθερές θερμοκρασίες.  

 Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να παραχθούν τόσο συμπαγή, όσο και 

πορώδη οξείδια. Η μορφολογία, οι φυσικές και οι δομικές ιδιότητες των υμενίων των 

ανοδικών οξειδίων, καθώς και η κινητική της ανάπτυξής τους, εξαρτώνται από την 

εφαρμοζόμενη τάση ή το ρεύμα, από τη θερμοκρασία και ιδιαίτερα από τη φύση και 

τον τύπο του ηλεκτρολύτη.  

 Τα συμπαγούς τύπου υμένια σχηματίζονται σε ασθενείς ή βασικούς 

ηλεκτρολύτες (π.χ. ουδέτερο διάλυμα βορικού οξέος, βορικό αμμώνιο, εστέρας 

τρυγικού οξέος κ.α.), στους οποίους όλο το αλουμίνιο, το οποίο αντιδρά 

ηλεκτροχημικά, μετατρέπεται σε οξείδιο του αλουμινίου με ελάχιστη έως καθόλου 

διάλυση του οξειδίου στον ηλεκτρολύτη [1].  

 Αντιθέτως, τα πορώδη υμένια σχηματίζονται σε ήπια όξινα διαλύματα 

(φωσφορικού, χρωμικού, οξαλικού, θειικού οξέος, κ.α.), στα οποία μπορεί να λάβει 

χώρα τόσο η οξείδωση του αλουμινίου στο διάλυμα, όσο και η διάλυση του οξειδίου 

σε αυτό [28]. Στο σχήμα Ι.1. δίδεται ένα σχηματικό παράδειγμα συμπαγών και 

πορωδών υμενίων. Στην περίπτωση (α) το σχηματιζόμενο οξείδιο δεν διαλύεται στον 

ηλεκτρολύτη, ενώ στη (β) η διαδικασία ισορροπεί ανάμεσα σε παραγωγή και διάλυση 

του οξειδίου, με αποτέλεσμα το διαχωριστικό στρώμα μεταξύ του Al και της βάσης 

των πόρων (barrier layer) να παραμένει λεπτό.   

 

  

 

Barrier  
layer 

α) β) 
Σχήμα Ι.1: Σχηματική αναπαράσταση α) συμπαγούς οξειδίου και β) πορώδους οξειδίου τα οποία 
έχουν αναπτυχθεί με ανοδίωση φύλλων αλουμινίου. 
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Ένα χαρακτηριστικό των συμπαγούς τύπου οξειδίων είναι ότι το πάχος τους δεν 

επηρεάζεται από το χρόνο ηλεκτρόλυσης και τη θερμοκρασία του ηλεκτρολύτη αλλά 

μόνο από την αναπτυσσόμενη διαφορά δυναμικού στα άκρα του υμενίου (~1,4 nm/V) 

[1]. Εάν η τάση παραμείνει αμετάβλητη, το συνολικό ρεύμα ή η πυκνότητα ρεύματος 

ισορροπεί σε μια πολύ μικρή τιμή που αντιστοιχεί στο ρεύμα διαρροής (Σχήμα Ι.2α). 

   

  

 

α) β) 
Σχήμα Ι.2: Μεταβολή ρεύματος και τάσης ανοδίωσης συναρτήσει του χρόνου κατά τη διάρκεια 
ανάπτυξης α) συμπαγούς τύπου και β) πορώδους τύπου υμενίων οξειδίου του αλουμινίου.  

                          

Το μέγιστο πάχος στο οποίο μπορεί να φτάσει το συμπαγούς τύπου οξείδιο 

καθορίζεται από την κατάρρευση του οξειδίου υπό την επίδραση του ηλεκτρικού 

πεδίου στα άκρα του. Η κατάρρευση συμβαίνει τυπικά με εφαρμογή τάσεως μεταξύ 

500 και 700V. 

 Στην περίπτωση των πορωδών υμενίων, τα υμένια αναπτύσσονται με την 

εφαρμογή σταθερής τάσης ή ρεύματος (Σχήμα Ι.2β). Το πάχος τους εξαρτάται από τη 

διάρκεια της ανοδίωσης, την πυκνότητα ρεύματος, το ηλεκτρικό πεδίο και τη 

θερμοκρασία. Σε αντίθεση με τα συμπαγούς τύπου οξείδια - το πάχος των οποίων 

περιορίζεται στα ~0.7 έως 1μm - τα πορώδη οξείδια μπορούν να αναπτυχθούν σε 

πάχος 100μm ή και περισσότερο.  

Το αναπτυσσόμενο σε χαμηλές θερμοκρασίες (0-2οC) πορώδες ανοδικό υμένιο είναι 

σκληρό, ενώ σε υψηλές θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 60οC, σχηματίζονται λεπτά 

και μαλακά οξείδια εξαιτίας των μεγάλων ρυθμών διάλυσης των ιόντων οξειδίου του 

αλουμινίου μέσα στο διάλυμα, οδηγώντας μερικές φορές ακόμα και σε 

ηλεκτρολείανση (electropolishing) ή πλήρη διάλυση του οξειδίου [1]. 
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Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή στην ανοδική οξείδωση του αλουμινίου 

θα παρουσιαστεί αρχικά η γενικότερη περίπτωση της ανοδίωσης φύλλων αλουμινίου 

για την παρασκευή πορωδών ανοδικών υμενίων στην επιφάνειά τους και εν συνεχεία 

θα παρατεθούν οι μηχανισμοί ανάπτυξης της αλουμίνας. Στο τέλος θα εξεταστεί η 

ειδική περίπτωση στην οποία το πάχος του υπό ανοδίωση Al περιορίζεται ως ένα 

λεπτό υμένιο σε επιφάνεια πυριτίου. Αυτή η ιδιαίτερη περίπτωση παρουσιάζει μεγάλο  

τεχνολογικό ενδιαφέρον.    

 

 

 

Ι.1.2 Ιστορικά στοιχεία για την πορώδη αλουμίνα 
 

Σε αυτή την ενότητα θα παρατεθεί αρχικά μια σύντομη ιστορική αναδρομή 

στη βιβλιογραφία που αφορά την ανάπτυξη της πορώδους αλουμίνας (με ανοδίωση 

φύλλων αλουμινίου και υμενίων αλουμινίου σε υπόστρωμα Si), καθώς και των 

μοντέλων και ερμηνειών που αναπτύχθηκαν παλαιότερα.  Σε επόμενη ενότητα (Ι.9) 

θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι επικρατέστερες θεωρίες – μοντέλα της 

ηλεκτροχημικής ανάπτυξης της αλουμίνας, όπως έχουν αυτά διαμορφωθεί ως 

σήμερα.  

Η πορώδης αλουμίνα άρχισε να ελκύει το ενδιαφέρον της επιστημονικής 

κοινότητας στη δεκαετία του 1950 οπότε και αποκαλύφθηκαν τα ιδιαίτερα δομικά 

χαρακτηριστικά της κυρίως χάρη στην βελτίωση της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, η 

οποία έκανε την εμφάνισή της γύρω στο 1930.  

 

Ι.1.2α   Ανάπτυξη πορώδους αλουμίνας με ανοδίωση φύλλων αλουμινίου 

 

Το 1953 για πρώτη φορά εμφανίστηκαν μικρογραφίες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 

σάρωσης (Scanning electron microscopy) πορώδους αλουμίνας σε μια κλασική πλέον 

εργασία με τίτλο «Structural features of oxide coatings on Aluminum» [29]. Στο 

πλαίσιο αυτής, οι Keller, Hunter και Robinson με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας ανέδειξαν τη δομή του πορώδους υμενίου, στο οποίο δεσπόζουν 

κατακόρυφοι, σχεδόν κυλινδρικοί πόροι, οι οποίοι οργανώνονται σε εξαγωνική 

διάταξη.  Οι κυλινδρικοί πόροι δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή με το αλουμίνιο αλλά 
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διαχωρίζονται από αυτό με ένα λεπτό συμπαγές διαχωριστικό στρώμα οξειδίου του 

αλουμινίου (barrier layer). Οι ερευνητές εξήγαγαν συμπεράσματα για την εξάρτηση 

του μεγέθους των πόρων από τον όξινο ηλεκτρολύτη, θεωρώντας ότι αυτό είναι 

ανεξάρτητο της εφαρμοζόμενης τάσης. Αντιθέτως, κατέληξαν ότι τόσο το πάχος του 

τοιχώματος των πόρων, όσο και το πάχος του διαχωριστικού στρώματος συμπαγούς 

οξειδίου του Al που κείται στη βάση κάθε πόρου (barrier layer),  εξαρτώνται από την 

τάση ανοδίωσης, ενώ επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό από το είδος του 

ηλεκτρολύτη. Παρόμοιων διαστάσεων πορώδη ανοδικά υμένια παρουσιάστηκαν στην 

εν λόγω δημοσίευση, τα οποία αναπτύχθηκαν σε όξινα υδατικά διαλύματα θειικού, 

οξαλικού, χρωμικού και φωσφορικού οξέος και δόθηκαν μέθοδοι για τον υπολογισμό 

του μεγέθους των εξάγωνων κυψελίδων και των πόρων αυτών των υμενίων.  Η 

θεώρηση που έκαναν οι Keller et al. για τον μηχανισμό ανάπτυξης αυτών των 

πορωδών δομών ήταν ότι τέτοιες δομές συντηρούνται και αναπτύσσονται από μόνες 

τους καθώς, λόγω του ότι η ανοδίωση είναι έντονα εξώθερμη διεργασία, 

συγκεντρώνεται στη βάση κάθε πόρου οξύ υψηλής θερμοκρασίας. Το οξύ αυτό 

επιτρέπει τη διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού διάλυσης τοπικά, παράλληλα με τον 

συνολικό ρυθμό ανάπτυξης του οξειδίου.  

 

Το 1957 οι Booker, Wood και Walsh [30] έδειξαν για πρώτη φορά την αξιοσημείωτη 

κανονικότητα των πόρων. Αργότερα παρόμοια αποτελέσματα, με μικροδιαφορές στη 

μορφολογία, επιβεβαιώθηκαν και από άλλες ερευνητικές ομάδες.  

 

Το 1959 οι Hoar και Mott [31], κατέδειξαν ότι οι υψηλοί ρυθμοί διάλυσης μπορούν 

να αποδοθούν στο ρόλο που διαδραματίζει το ηλεκτρικό πεδίο στη διάλυση του 

οξειδίου και όχι απαραίτητα στη συγκέντρωση του υψηλής θερμοκρασίας όξινου 

ηλεκτρολύτη στη βάση των πόρων.  

Αυτό το επιχείρημα υποστηρίχτηκε από την εργασία των  Murphy και Michelson το 

1962 [32]. Στην προσπάθειά τους να ορίσουν τη δομή του υμενίου και την 

αγωγιμότητα διαμέσου αυτού, άφησαν σε δεύτερη μοίρα τους πόρους, προτείνοντας, 

χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους σαφή εικόνα της δομής των υμενίων, ότι η 

ανάπτυξη συμβαίνει σε μια μεταβατική περιοχή μεταξύ του διαχωριστικού 

στρώματος και του πορώδους στρώματος. Η εξήγηση αυτή στηρίχτηκε έως ένα 

βαθμό από IR φασματοσκοπικές μετρήσεις που πραγματοποίησε ο Dorsey [33], αλλά 
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και την παρατήρηση ινωδών δομών από τους Ginsberg και Wefers (1963) σύμφωνα 

με την οποία οι ίνες ήταν κοίλοι κύλινδροι αλουμίνας που περιείχαν νερό και ανιόντα 

του χρησιμοποιηθέντος οξέος [34].  

 

Το 1963 οι Hoar και Yahalom [35] εξέτασαν το στάδιο εκκίνησης σχηματισμού των 

πόρων αφήνοντας κατά μέρος την τελική πορώδη δομή. Η πρότασή τους ήταν ότι 

κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης σε σταθερή τάση, η δράση των πρωτονίων 

επιβραδύνεται τοπικά στο διαχωριστικό στρώμα από το ηλεκτρικό πεδίο, γεγονός που 

εξηγεί την σχεδόν εξαγωνική κατανομή των πόρων. Η πρόταση αυτή ήταν 

περισσότερο ικανοποιητική από εκείνην της «επίθεσης» του οξέος στα προ-

υπάρχοντα κέντρα των τοιχωμάτων των εξάγωνων κυψελίδων των πόρων, τα οποία 

είναι πλουσιότερα σε διαλυτή άμορφη αλουμίνα από ότι οι εξωτερικές περιοχές όπως 

υποστήριξε ο Franklin (1957) [36]. 

 

To 1968 οι Wood, O’Sullivan και Vaszko [37] ανακάλυψαν ότι, χρησιμοποιώντας 

κατάλληλες ηλεκτρολυτικές συνθήκες σε συνδυασμό με υψηλές τάσεις ανοδίωσης, 

μπορούν να παρασκευάσουν πορώδη υμένια στα οποία ένα στρώμα συμπαγούς 

οξειδίου του αλουμινίου, «δαντελωτού» σχήματος, κείται στη βάση της πορώδους 

δομής (barrier layer) (Σχήμα Ι.3).  

 

 

 
Σχήμα Ι.3 Σχηματική αναπαράσταση πορώδους 
δομής ανεπτυγμένης με ανοδίωση φύλλου 
αλουμινίου. Στη βάση της πορώδους δομής 
απεικονίζεται το «δαντελωτού σχήματος» 
διαχωριστικό στρώμα. 

Διαχωριστικό στρώμα 
δαντελωτού σχήματος 

 

 

Το 1970 οι O’ Sullivan και ο Wood [38] εισήγαγαν την πρώτη θεωρία με την οποία 

προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την ανάπτυξη της πορώδους δομής, βασισμένοι στην 

υπόθεση ότι το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μέσα στο προαναφερθέν 

διαχωριστικό στρώμα υποβοηθά τη διάλυση του οξειδίου, αυξάνοντας το ρυθμό της.  
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Μια δεκαετία αργότερα, το 1980, οι Treverton και Davies [39], μελετώντας τα υμένια 

ως συνάρτηση του βάθους με την τεχνική των φωτοηλεκτρονίων και σταδιακή 

εγχάραξη του υλικού με πλάσμα ιόντων αργού, ανακάλυψαν ότι τα πορώδη υμένια 

αλουμίνας που αναπτύσσονται με ανοδίωση σε θειικό οξύ, με την εφαρμογή είτε 

συνεχούς, είτε εναλλασσόμενης τάσης, δεν αποτελούνται αποκλειστικά από οξείδιο 

του αλουμινίου, αλλά περιέχουν θείο στην επιφάνειά τους. 

 

Το 1981, η ομάδα του Thomson και Wood [40] παρουσιάζει μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα σχετικά με την ποιοτική σύσταση των πορωδών υμενίων, που σχηματίζονται 

με ανοδίωση στους πιο συνηθισμένους ηλεκτρολύτες, δηλαδή υδατικά διαλύματα 

θειικού, οξαλικού, φωσφορικού και χρωμικού οξέος. Ανακαλύπτουν ότι τα 

τοιχώματα των πόρων, εμφανίζουν δομή που περιέχει δύο στρώματα διαφορετικής 

χημικής σύστασης, ανάλογα με την ηλεκτροχημεία που έχει χρησιμοποιηθεί κάθε 

φορά (Σχήμα Ι.4). Η έκταση κάθε περιοχής διαφέρει επίσης ανάλογα με τις συνθήκες 

ανοδίωσης.  

 

 

Σχήμα Ι.4: 

Σχηματική αναπαράσταση 
των τοιχωμάτων των πόρων, 
τα οποία αποτελούνται από 
δύο διαφορετικής χημικής 
σύστασης στρώματα. Η 
έκταση των στρωμάτων 
καθορίζεται κάθε φορά από 
τον ηλεκτρολύτη στον οποίο 
έλαβε χώρα η ανοδίωση. Η 
χρησιμοποιούμενη ηλεκτρο-
χημεία επίσης καθορίζει το 
μέγεθος και την πυκνότητα 
των πόρων.  

 

Το 1992 κάνει την εμφάνισή της μια σημαντική ομάδα στο χώρο, αυτή των Ono και 

Masuko , οι οποίοι μελέτησαν με TEM και EDX [41] τη διπλή δομή των τοιχωμάτων 

των πόρων, όταν αυτοί αναπτύσσονται σε φωσφορικό οξύ, και εξήγαγαν 
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συμπεράσματα που αφορούσαν στην έκταση αυτών των δύο περιοχών στα τοιχώματα 

σε σχέση με την τάση ανοδίωσης. Επίσης, επιβεβαίωσαν ότι δεν εμφανίζεται διπλή 

δομή στις περιπτώσεις όπου οι τάσεις είναι μικρότερες των 10V. 

Παράλληλα με αυτή την ομάδα δραστηριοποιείται και η ομάδα του Masuda [42-45] 

και Fukuda [46] με επίσης πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη πορώδους ανοδικής 

αλουμίνας. Το 1990 ανέπτυξαν την τεχνική της διπλής ανοδίωσης [47], κατά την 

οποία ανοδίωσαν επί πολλές ώρες φύλλα αλουμινίου σε υδατικό διάλυμα οξαλικού 

οξέος. Ακολούθως διέλυσαν το πορώδες υμένιο και συνέχισαν την ανοδίωση στο 

υπόλοιπο υμένιο. Με την τεχνική αυτή, η οποία είναι γνωστή και ως «ανοδίωση δύο 

σταδίων», το τελικό πορώδες υμένιο διαθέτει αξιοσημείωτη εξαγωνική συμμετρία 

στην κατανομή των πόρων του. Το 1995 παρουσίασαν συστοιχίες εξαγωνικά 

κατανεμημένων νησίδων από πλατίνα και χρυσό, οι οποίες παρασκευάστηκαν με 

μήτρα πορώδες ανοδικό υμένιο που είχε παρασκευαστεί με ανοδίωση σε δύο στάδια 

[46]. 

 

Το 1997, σε μια κοινή προσπάθεια ο Masuda με τον Ono [48], μελέτησαν τα 

παράθυρα συνθηκών για ανάπτυξη πορώδους ανοδικής αλουμίνας με πολύ υψηλή 

εξαγωνική συμμετρία στην κατανομή των πόρων, όταν η ανοδίωση πραγματοποιείται 

με θειικό οξύ.  

 

To 1997 επίσης οι Masuda και Asoh [49], προκειμένου να επιτύχουν τέλεια 

εξαγωνική κατανομή των πόρων της πορώδους ανοδικής αλουμίνας, ανέπτυξαν μια 

δεύτερη τεχνική. Σύμφωνα με αύτη χρησιμοποιείται μια κατάλληλη «στάμπα» για 

την σχηματοποίηση της επιφάνειας του προς ανοδίωση αλουμινίου, επιτυγχάνοντας 

έτσι κατά την ανοδίωση, ανάπτυξη πορωδών υμενίων με τέλεια εξαγωνική κατανομή 

πόρων. Για την ανοδίωση χρησιμοποίησαν υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος σε 

διάφορες τάσεις ανοδίωσης.  

 

Το 1997 ο Thompson [28] δημοσιεύει μια ανασκόπηση πάνω στην ανάπτυξη 

ανοδικών πορωδών και συμπαγών υμενίων αλουμίνας σε αλουμίνιο. Επίσης, 

προσπαθεί να εξηγήσει την εκκίνηση σχηματισμού των πόρων στην περίπτωση των 

πορωδών υμενίων, με τη βοήθεια ιχνηθετών που έχουν τοποθετηθεί στα προς 

ανοδίωση υμένια αλουμινίου, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την 

ανάπτυξη τόσο των συμπαγών, όσο και των πορωδών υμενίων.  
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Το 1998, μια επίσης σημαντική ομάδα η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη πορωδών 

ανοδικών υμενίων και αποτελείται από τους Muller, Jessensky και Gosele [50], 

προτείνει τις μηχανικές τάσεις που δημιουργούνται μεταξύ των τοιχωμάτων των 

πόρων, ως αιτία της εξαγωνικής κατανομής τους. Ανοδιώνοντας υμένια αλουμινίου 

σε υδατικά διαλύματα οξαλικού και θειικού οξέος, εξήγαγαν το συμπέρασμα ότι το 

εύρος των περιοχών με εξαγωνική κατανομή πόρων εξαρτάται σημαντικά από την 

τάση ανοδίωσης. Το ίδιο συμβαίνει και με την αύξηση του όγκου του πορώδους 

υμενίου σε σχέση με το αρχικό αλουμίνιο.  

 

Το 2002 οι Wehrspohn και Gosele [51] προτείνουν τον γνωστό ως κανόνα του 

πορώδους 10%, για τις περιοχές οι οποίες εμφανίζουν τέλεια εξαγωνική συμμετρία 

στην κατανομή των πόρων. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, αναφέρεται γενικότερα 

ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί στα πορώδη υμένια κατανομή πόρων σε εξαγωνική 

συμμετρία με οποιαδήποτε απόσταση μεταξύ αυτών, εάν η εφαρμοζόμενη τάση  (η 

οποία καθορίζει κυρίως την απόσταση μεταξύ των πόρων)  και η τιμή του pH του 

ηλεκτρολύτη (η οποία ορίζει τη διάμετρο των πόρων)  οδηγούν σε τελικό πορώδες 

10%.  Ο κανόνας αυτός θα παρουσιασθεί εκτενέστερα στην ενότητα Ι.7.1. Επίσης, οι 

Wehrspohn και Gosele, πρότειναν ότι οι ηλεκτροχημικές συνθήκες που οδηγούν σε 

μέτρια αύξηση του όγκου του ανοδικού οξειδίου του αλουμινίου σε σχέση με το 

αρχικό αλουμίνιο, οδηγούν σε πιο συμμετρικά πορώδη υμένια. 

 

 Το 2005 οι ίδιοι μαζί με τον J. Choi [52], αναπτύσσουν υψηλής συμμετρίας υμένια 

πορώδους αλουμίνας, χρησιμοποιώντας παρόμοια τεχνική με εκείνη των Masuda et 

al. [49], με τη διαφορά ότι η ειδική στάμπα που διαμόρφωσαν για την προ-

σχηματοποίηση της επιφάνειας του αλουμινίου, διέθετε συγκεκριμένες αποστάσεις 

μεταξύ των δομών της,  οι οποίες όμως ήταν μεγαλύτερες από τις αποστάσεις μεταξύ 

των πόρων.  Έτσι, αναπτύσσουν μια θεωρία με την οποία εξηγούν πώς κατορθώνουν 

να δημιουργήσουν πορώδη αλουμίνα με αποστάσεις μεταξύ των πόρων μικρότερες 

από την πλεγματική σταθερά της στάμπας που χρησιμοποιήθηκε.  

 

Τέλος, το 2007 ο Menon και η ομάδα του [53] κατάφεραν έπειτα από συστηματική 

έρευνα να καταλήξουν στον ακριβή χημικό μηχανισμό που ευθύνεται για τη 

δημιουργία πόρων στα νανοπορώδη υμένια αλουμίνας. Εκτενέστερη αναφορά στο 

συγκεκριμένο θέμα θα παρουσιαστεί στην ενότητα Ι.10.1. 
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  Όπως συμπεραίνεται, για περισσότερο από μισό αιώνα υπάρχουν ερευνητικές 

ομάδες οι οποίες εργάστηκαν παρουσιάζοντας αξιόλογα αποτελέσματα που αφορούν 

την ανάπτυξη πορωδών υμενίων αλουμίνας με ανοδική οξείδωση φύλλων 

αλουμινίου. Την τελευταία δεκαετία έχει εκδηλωθεί από την επιστημονική κοινότητα 

έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη πορωδών ανοδικών υμενίων αλουμίνας σε 

υπόστρωμα Si (και άλλων τύπων υποστρωμάτων τα οποία όμως είναι εκτός των 

πλαισίων της παρούσας διατριβής), καθώς διαφαίνεται ότι το συγκεκριμένο υλικό 

μπορεί να «ανοίξει» δρόμο για πλήθος εφαρμογών στην τεχνολογία του Si. Θα 

εξετασθεί, επομένως, εκτενέστερα η περίπτωση κατά την οποία τα πορώδη ανοδικά 

υμένια αναπτύσσονται σε επιφάνεια πυριτίου. 

 

 

Ι.1.2β  Ανάπτυξη πορώδους αλουμίνας με ανοδίωση υμενίων αλουμινίου σε υπόστρωμα 

Si 

 

Διερευνώντας τη βιβλιογραφία συναντά κανείς αρκετούς τρόπους μεταφοράς 

πορωδών υμενίων αλουμίνας που έχουν αναπτυχθεί από υμένια αλουμινίου με την 

τεχνική της ανοδίωσης, σε διάφορα υποστρώματα – συμπεριλαμβανομένων και 

ημιαγώγιμων υποστρωμάτων – με τεχνικές όμως οι οποίες αν και απλές, 

αποδεικνύονται χρονοβόρες και επομένως μη πρακτικές [54-55].   

 

Ουσιαστικά το 1997, πρώτη η ομάδα του Gruzinsky παρουσίασε τα αποτελέσματά 

της που σχετίζονταν με τον οπτικό χαρακτηρισμό φθοριζουσών οργανικών 

συστατικών που βρίσκονταν σε υμένιο πορώδους αλουμίνας, το οποίο είχε 

αναπτυχθεί απευθείας στο πυρίτιο χωρίς να έχει γίνει μεταφορά του πορώδους 

υμενίου πάνω σε αυτό [56].  

 

Στη συνέχεια, το 1999 η ομάδα του Grouse και Miller παρουσίασε πορώδη υμένια 

αλουμίνας με ανοδίωση υμενίων αλουμινίου, τα οποία έχουν εξαχνωθεί απευθείας 

πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου [57].  

 

Από το 2003 και μετά, πολλές ερευνητικές ομάδες εργάζονται πάνω σε πορώδη 

ανοδικά υμένια αλουμίνας σε υπόστρωμα πυριτίου,  όπως οι ομάδες των H. Asoh και 

S. Ono [58], Υ.F. Mei [59-62], και της A. G. Nassiopoulou et al [63-65], η 
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ερευνητική ομάδα της οποίας επιδεικνύει έντονη δραστηριότητα στον τομέα της 

πορώδους αλουμίνας υπό μορφή λεπτού υμενίου σε υπόστρωμα Si.  

Επίσης υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες κατά καιρούς έχουν διερευνήσει θέματα, 

όπως η επίδραση της θερμοκρασίας κατά την ανάπτυξη πορώδους ανοδικής 

αλουμίνας [66-67], και άλλων παραγόντων όπως το pH [68], και έχουν προσεγγίσει 

το θέμα από διαφορετικές σκοπιές. Στο πλαίσιο της ιστορικής αναδρομής που 

παρατέθηκε έγινε αναφορά σε εκείνες τις ερευνητικές εργασίες που στάθηκαν 

σημαντικές για την κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης της ιδιαίτερης δομής της 

πορώδους αλουμίνας.  

Πριν αναπτυχθούν οι διάφοροι παράγοντες οι οποίοι παίζουν πρωταρχικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της προαναφερθείσας πορώδους δομής, αλλά και οι μηχανισμοί 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεργασία της ανοδίωσης, θα πρέπει να εξετασθεί η 

τελική δομή του πορώδους υμενίου.  

 

 

 

Ι.2 Δομή πορωδών ανοδικών υμενίων οξειδίου του 

αλουμινίου 
 

Οι πρώτες μικρογραφίες πορωδών ανοδικών υμενίων οξειδίου του αλουμινίου 

παρατηρήθηκαν με προηγμένες για την εποχή, οπτικές και ηλεκτροοπτικές τεχνικές 

από τους Keller, Hunter και Robinson το 1953 [29]. Σε αυτές διακρίνεται ένα παχύ 

εξωτερικό στρώμα, το οποίο περιέχει λεπτές συμμετρικές, σχεδόν κυλινδρικές δομές, 

παράλληλων μεταξύ τους πόρων. Οι πόροι αυτοί είναι κατακόρυφοι στη 

μακροσκοπική επιφάνεια του δείγματος και σχηματίζουν μεταξύ τους συστοιχίες από 

έξι πόρους, ώστε να σχηματίζεται δομή εξαγωνικού πλέγματος. Κάθε πόρος 

περικλείεται από τοίχωμα, εξάγωνης δομής. Ο πόρος δεν είναι ανοιχτός στη βάση 

του, αλλά διαχωρίζεται από το υποκείμενο στρώμα του αλουμινίου με ένα λεπτό 

στρώμα συμπαγούς οξειδίου του αλουμινίου (Σχήμα Ι.5). Το διαχωριστικό αυτό 

στρώμα που ξεχωρίζει την πορώδη δομή από το υποκείμενο αλουμίνιο, έχει 

«δαντελωτό» σχήμα και ονομάζεται barrier layer, θα αναφέρεται δε στο εξής ως 

«διαχωριστικό στρώμα». 
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β) α) 

Σχήμα Ι.5: Σχηματική αναπαράσταση δομής πορώδους αλουμίνας σε α) κάτοψη και  
β) τρισδιάστατη προοπτική. 

 

Η αξιοσημείωτη κανονικότητα των πόρων δείχτηκε για πρώτη φορά από τους 

Booker, Wood και Walch το 1957 [30]. 

Τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και η σύνθεση της 

πορώδους δομής καθορίζεται από τις ηλεκτροχημικές συνθήκες που εφαρμόζονται 

κατά την ανοδίωση. Η εφαρμοζόμενη τάση ή το ρεύμα, το είδος και το pH του 

ηλεκτρολύτη, καθώς και παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, αλλά και η χημική 

διάνοιξη των πόρων, φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική μορφή 

του πορώδους ανοδικού οξειδίου και θα εξεταστούν λεπτομερώς στη συνέχεια. Πριν 

την εκτενέστερη διερεύνηση της επιρροής των συγκεκριμένων παραγόντων, 

θεωρείται απαραίτητη η εμβάθυνση στην ηλεκτροχημεία που κρύβεται πίσω από τη 

διεργασία της ανοδίωσης υμενίων αλουμινίου.  

 

 

 

Ι.3 Ηλεκτροχημεία 
 

Όπως σε κάθε αντίδραση ηλεκτρόλυσης, έτσι και στην περίπτωση της 

ανοδίωσης, λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις τόσο στην άνοδο, όσο και στην 

κάθοδο της ηλεκτρολυτικής συσκευής. Κατά τη διαδικασία της ανοδίωσης 

ουσιαστικά πρωτεύοντα ρόλο έχει η χημική αντίδραση, που συμβαίνει στην άνοδο, η 

οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι από αλουμίνιο το οποίο και είναι επιθυμητό 

να οξειδωθεί.  Στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα υπάρχουν υδρογονοκατιόντα Η+ (τα οποία 
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βρίσκονται σε περίσσεια λόγω του όξινου ηλεκτρολύτη), ρίζες υδροξυλίου ΟΗ- και 

ιόντα που προέρχονται από τον ιονισμό του ηλεκτρολυτικού διαλύματος (θειικές 

ρίζες, φωσφορικές, οξαλικές κ.α., ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο κάθε φορά 

ηλεκτρολύτη).  Με την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου, απομακρύνονται ηλεκτρόνια 

από την άνοδο, αφήνοντας κατιόντα αλουμινίου στο μέταλλο. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι στην επιφάνεια του αρχικού αλουμινίου, εξαιτίας της 

έκθεσής της στον ατμοσφαιρικό αέρα, έχει σχηματιστεί ένα λεπτό στρώμα οξειδίου 

του αλουμινίου - αυτοαναπτυσσόμενο οξείδιο (native oxide) - πάχους μερικών  

(~15 ).  

o
A

o
A

 

Έτσι, στη διεπιφάνεια μετάλλου/οξειδίου σχηματίζεται οξείδιο με βάση την 

αντίδραση: 

                                                                                      (1) −+ +→ eAlAl oxides 33
)()(

 

Συγχρόνως, στη διεπιφάνεια οξειδίου/ηλεκτρολύτη (άνοδος) συμβαίνει και η εξής 

αντίδραση:  

 

                                    −+ +→ 2
)()()(2 2

33
2
3

oxideaql OHOH                                   (2) 

 

Το παραγόμενο ατομικό οξυγόνο, όπως και οι ρίζες υδροξυλίου υπό την επίδραση 

του ηλεκτρικού πεδίου είναι ιδιαίτερα ευκίνητες, με αποτέλεσμα να διαχέονται μέσα 

από το οξείδιο και να φτάνουν στην επιφάνεια του μετάλλου, οξειδώνοντάς το 

σύμφωνα με την αντίδραση: 

                                                                          (3) −−+ +→+ eOAlOAl 632 32
23

 

Οι προαναφερθείσες αντιδράσεις (1-3) λαμβάνουν χώρα τόσο στην ανάπτυξη 

ανοδικών οξειδίων πορώδους δομής, όσο και σε οξείδια συμπαγούς δομής. Λόγω του 

ότι χωρίς την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου, δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός 

πορωδών υμενίων, φαίνεται ότι αυτό που διαφοροποιεί τα πράγματα μεταξύ πορωδών 

και συμπαγών υμενίων είναι η επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου στη διάχυση των 

ιόντων. 

 21



Η άποψη [71] ότι σε όξινους ηλεκτρολύτες, τα πρωτόνια Η+ τα οποία υπάρχουν στο 

διάλυμα καταφέρνουν να διαλύσουν επιλεκτικά σε κάποια σημεία το οξείδιο του 

αλουμινίου, που έχει σχηματιστεί κατά την ανοδίωση, φαίνεται να έχει 

εγκαταλειφθεί. Η αντίδραση διάλυσης, για την οποία γίνεται λόγος είναι η: 

 

       )(2
3

)()()(32 2
33

2
1

laqaqs OHAlHOAl +→+ ++                               (4) 

 

η οποία σύμφωνα με την άποψη αυτή «συναγωνίζεται» εκείνη της οξείδωσης. Από 

πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί, η αντίδραση (4) βρέθηκε να έχει ελάχιστη, αν 

όχι καθόλου, συνεισφορά στο σχηματισμό των πόρων [53]. Φαίνεται ότι, από τη 

στιγμή που το οξυγόνο θα ενσωματωθεί στο οξείδιο, ελάχιστο είναι αυτό που θα 

καταφέρει να διαλυτοποιηθεί πίσω στον ηλεκτρολύτη, πιθανότατα λόγω της μεγάλης 

εσωτερικής ενέργειας του Al2O3 (ΔH=-1675.7kJ/mol). Οι Ο’Sullivan [38] και κατόπιν 

ο Thompson et al [69], είναι αυτοί οι οποίοι πρότειναν τον μηχανισμό που 

ενεργοποιείται στην περίπτωση των πορωδών υμενίων. Σύμφωνα με αυτούς 

συμβαίνει εκροή κατιόντων Al3+ στον ηλεκτρολύτη σύμφωνα με τις αντιδράσεις (1) 

και (5), οι οποίες ενισχύονται λόγω του ηλεκτρικού πεδίου.  

 

2
3

)()()( 2
33 HAlAlH aqSaq +→+ ++                                         (5) 

 

Σύμφωνα με την (1) έχουμε απλή διάχυση των κατιόντων του αλουμινίου μέσω του 

διαχωριστικού στρώματος, με τα ηλεκτρόνια να οδηγούνται κατευθείαν στον 

ηλεκτρολύτη, όπου ο πιθανότερος δρόμος είναι να αντιδρούν με τα πρωτόνια στην 

κάθοδο απελευθερώνοντας αέριο υδρογόνο σύμφωνα με την αντίδραση: 

 

                                                      )(2)( 2
333 gl HeH →+ −+                                           (6) 

 

Ενώ, σύμφωνα με την αντίδραση (5) λαμβάνει χώρα απλή διάχυση των κατιόντων 

αλουμινίου μέσα από το συμπαγές οξείδιο. Μια σχηματική αναπαράσταση δίνεται 

στο σχήμα (Ι.6). 
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Ηλεκτρολύτης 

Οξείδιο 
αλουμινίου 

 

Σχήμα Ι.6: Σχηματική αναπαράσταση της «υποβοηθούμενης» από το πεδίο διάχυσης των 
κατιόντων αλουμινίου και των αντίθετα κινούμενων ατόμων (ή ιόντων) οξυγόνου. Στο σχήμα 
απεικονίζεται η διάλυση των ιόντων αλουμινίου στον ηλεκτρολύτη σύμφωνα με το μηχανισμό της 
εξίσωσης (1) (δεν υφίσταται διαλυτοποίηση οξυγόνου). Η οξείδωση όπως φαίνεται λαμβάνει χώρα 
στη διεπιφάνεια του οξειδίου του αλουμινίου με το αλουμίνιο.  

 

Όπως φαίνεται από την ηλεκτροχημεία, για τη διεργασία της οξείδωσης 

(αντίδραση 3), απαιτούνται 6 ηλεκτρόνια, ενώ  από πειράματα του Menon et al [53] 

συμπεραίνεται ότι για κάθε mol πορώδους οξειδίου που σχηματίζεται, αντιστοιχούν 9 

με 10 ηλεκτρόνια. Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι τα επιπλέον ηλεκτρόνια 

δημιουργούνται από την αντίδραση έκλυσης οξυγόνου (7), η οποία λαμβάνει χώρα 

στο συμπαγές οξείδιο του αλουμινίου, ειδικά όταν το ρεύμα των ηλεκτρονίων είναι 

μεγάλο.  

2Ο2- Ο2+4e-                                                  (7) →

 

Η παραπάνω αντίδραση συμβαίνει παράλληλα με την ανοδίωση, όταν στο οξείδιο του 

αλουμινίου η τάση αυξηθεί αρκετά ώστε το Ο2- να οξειδωθεί. 

Σε αυτό το σημείο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα του Zhu et al [70], σχετικά με 

αυτή την αντίδραση. Σύμφωνα με αυτά, έχει επιβεβαιωθεί η έκλυση αερίου οξυγόνου 

από τη διεπιφάνεια ανοδικού οξειδίου/αλουμινίου, στην οποία υπάρχουν και άλλες 

προσμείξεις. Στην περίπτωση που το ρεύμα αυξηθεί αρκετά, το  του οξειδίου 

οξειδώνεται με βάση την αντίδραση (7),κατιόντα εκχέονται στον ηλεκτρολύτη. Η 

πυκνότητα του ρεύματος, είναι υψηλότερη στη βάση των αναπτυσσόμενων πόρων 

από ότι σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα η αντίδραση (7) να προχωρά πρώτη σε 

−2O
+3Al
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αυτά τα σημεία, στα οποία ενισχύεται η ανάπτυξη των πόρων.  Ειδικά, όταν το 

αλουμίνιο ανοδιώνεται σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος και για τις κλασικές 

συνθήκες ανοδίωσης, η διάμετρος των πόρων αγγίζει τα 100 nm με αποτέλεσμα να 

εκλύεται μεγάλο ποσό φυσαλίδων Ο2, άμεσα ορατών. Η έκλυση μοριακού οξυγόνου 

στη διεπιφάνεια μετάλλου/οξειδίου συνεπάγεται, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, 

το σχηματισμό ανοδικού οξειδίου πορώδους δομής.  

Στη μέχρι τώρα ανάπτυξή που αφορά την ηλεκτροχημεία που διέπει την 

ανοδίωση του αλουμινίου, δεν εξετάστηκε καθόλου ο τύπος του υδατικού 

ηλεκτρολύτη, με τη θεώρηση ότι τα μόρια του νερού διίστανται κατά την 

ηλεκτρόλυση και είναι τα μόνα τα οποία παρέχουν το απαιτούμενο οξυγόνο για την 

οξείδωση του αλουμινίου και τα πρωτόνια για τη διάλυσή του. Εν συνεχεία θα 

αναλυθούν οι περιπτώσεις που η ανοδίωση λαμβάνει χώρα στους τέσσερεις 

σημαντικότερους όξινους ηλεκτρολύτες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη των 

χαρακτηριστικών πορωδών ανοδικών οξειδίων του αλουμινίου (υδατικά διαλύματα 

θειικού, οξαλικού, φωσφορικού και χρωμικού οξέος).  

Κατά τη διεργασία της ανοδίωσης μέρος των ιόντων αλουμινίου Al3+, που 

σχηματίζονται στη διεπιφάνεια μετάλλου/οξειδίου ( ) κατευθύνονται 

διαμέσου του οξειδίου και εκβάλλονται στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα στη διεπιφάνεια 

οξειδίου/ηλεκτρολύτη [50]. Όσο πιο κοντά βρίσκεται η διεπιφάνεια στον 

ηλεκτρολύτη, τόσο περισσότερα ιόντα Al3+ μεταναστεύουν από το πορώδες οξείδιο 

στον ηλεκτρολύτη. Αυτό συμβαίνει λόγω της χαμηλότερης αντίστασης, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τα υψηλά επίπεδα σε αλουμίνιο του εσωτερικού τμήματος των 

τοιχωμάτων των πόρων. Τα ιόντα που περιέχουν οξυγόνο (Ο2-, ΟΗ-) μεταναστεύουν 

διαμέσου του οξειδίου, από τον ηλεκτρολύτη στη διεπιφάνεια μετάλλου/οξειδίου, 

επιδρώντας στην οξείδωση του αλουμινίου του πορώδους υμενίου. Τα πλαϊνά 

τοιχώματα του πορώδους ανοδικού οξειδίου έχουν ομοιόμορφο πάχος κατά μήκος 

του πόρου. Στη βάση του πόρου, στην περιοχή μεταξύ του τοιχώματος του πόρου και 

του σφαιρικού κομματιού της βάσης του πόρου, φαίνεται να συμβαίνει η αντίδραση 

(2) διάσπασης του νερού, αλλά όχι η  αντίδραση (4) της διάλυσης του οξειδίου. Λόγω 

αυτού, το οξείδιο μπορεί και αναπτύσσεται, τροφοδοτούμενο από κατιόντα τα 

οποία προέρχονται από τα χαμηλότερα στρώματα και ανιόντα προερχόμενα 

από τα τοιχώματα.  

−+ +→ eAlAl 33

+3Al
−2

)(oxideO
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Στη βάση των πόρων πρέπει να συμβαίνει κάποιου είδους «ανταγωνισμός» μεταξύ 

της αντίδρασης διάσπασης του νερού και της διάστασης των οξέων από τα βασικά 

ανιόντα τους με τα οποία είναι συζευγμένα: 

 

                                   

)10(

)9(

)8(

)(
2

)(42)(42

)(
2

)(4)(42

)(
2

)(4)(4

+−−

+−−

+−−

+→

+→

+→

aqaqaq

aqoxideaq

aqoxideaq

HOCOHC

HHPOPOH

HSOHSO

 

Αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού είναι τα συζυγή βασικά ανιόντα να μπορούν 

να αντικαταστήσουν το ατομικό οξυγόνο στο οξείδιο, ως υποκατάστατα ή ως 

επιπλέον προσμείξεις, μέχρι ένα ορισμένο βάθος μέσα στο τοίχωμα του πόρου. Το 

χρωμικό οξύ δε διαθέτει πρωτονιομένη συζυγή βάση, με αποτέλεσμα να μην 

ενσωματώνεται στα τοιχώματα των πόρων. Έτσι, στους διάφορους ηλεκτρολύτες που 

χρησιμοποιούνται, λόγω του μεγάλου μεγέθους και της μικρότερης ευκινησίας των 

διαφόρων ανιόντων (θειικών, οξαλικών, φωσφορικών) σε σχέση με τα Ο2- και ΟΗ- , 

φαίνεται ότι τα πρώτα μπορούν να αντικαταστήσουν τα δεύτερα στο πορώδες υμένιο. 

Το αποτέλεσμα είναι, τα ενσωματωμένα ανιόντα στα πλευρικά τοιχώματα να 

αυξάνονται από το εξωτερικό των τοιχωμάτων του πόρου προς τα εσώτατα στρώματα 

[71]. Αυτού του είδους η διασπορά έχει ξεκάθαρα επιβεβαιωθεί, ειδικά για τα 

οξαλικά ανιόντα, μέσω του προφίλ του άνθρακα με μικροανάλυση ακτίνων X [72].  

 

 

 

Ι.4 Σύσταση πορωδών ανοδικών υμενίων μετά από 

ανοδίωση στους σημαντικότερους ηλεκτρολύτες 
 

Έπειτα από την εκτενή ανάλυση που παρατέθηκε σχετικά με την 

ηλεκτροχημεία που διέπει τη διεργασία της ανοδίωσης υμενίων αλουμινίου, είναι 

σημαντικό να γίνει αναφορά στη δομή και στη σύσταση του υμενίου που 

αναπτύσσεται έπειτα από ανοδίωση στους τέσσερις σημαντικότερους ηλεκτρολύτες 

(υδατικά διαλύματα θειικού, οξαλικού, φωσφορικού και χρωμικού οξέος). 

 Παρατηρήσεις, με ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης 

(Transmission Electron Microscopy: ΤΕΜ), αποκάλυψαν ότι τα τοιχώματα της 
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κυψελίδας, που σχηματίζονται γύρω από κάθε πόρο, δεν αποτελούνται αποκλειστικά 

από καθαρό οξείδιο του αλουμινίου, αλλά υπάρχουν ζώνες σε αυτά με 

ενσωματωμένα ιόντα, τα οποία προέρχονται από τον εκάστοτε χρησιμοποιούμενο 

ηλεκτρολύτη [40] (Σχήμα Ι.7). Το βάθος και η ποσότητα των ενσωματωμένων ιόντων 

μέσα στα τοιχώματα των κυψελίδων των πορωδών ανοδικών υμενίων φαίνεται ότι 

αυξάνονται αυξανομένης της εφαρμοζόμενης τάσης [41].  

 

 

Σχήμα Ι.7: Απεικόνιση τοιχω-
μάτων πορωδών υμενίων που 
αναπτύσσονται με ανοδίωση 
στους τρείς δημοφιλέστερους 
ηλεκτρολύτες για την παρα-
σκευή πορωδών ανοδικών υμε-
νίων (θειικού, οξαλικού και 
φωσφορικού οξέος). Οι σκου-
ρόχρωμες περιοχές των τοιχω-
μάτων αντιστοιχούν στην 
έκταση που καταλαμβάνει το 
καθαρό οξείδιο του αλουμινίου 
(Al2O3), (εξωτερικές περιοχές). 
Τα εσωτερικά τμήματα αντι-
στοιχούν στις περιοχές στις 
οποίες έχουν ενσωματωθεί 
ιόντα μέσα στο οξείδιο του 
αλουμινίου, προερχόμενα από 
τον εκάστοτε ηλεκτρολύτη.   

 

Ο λόγος του εύρους της ζώνης του καθαρού οξειδίου του αλουμινίου προς το εύρος 

της ζώνης με τα ενσωματωμένα από την ηλεκτροχημεία ιόντα, αυξάνεται με σειρά 

από το θειικό (0.05), το οξαλικό (0.1), το φωσφορικό (0.5) και τέλος το χρωμικό οξύ, 

στο οποίο δεν παρατηρούνται σχεδόν καθόλου ενσωματωμένα ιόντα [40]. Συνεπώς, 

στο θειικό οξύ υπάρχουν περισσότερα ενσωματωμένα ιόντα και σε μεγαλύτερο 

βάθος, λιγότερα και σε μικρότερο βάθος στο οξαλικό οξύ και ακόμα λιγότερα στο 

φωσφορικό οξύ, στο οποίο το εύρος του καθαρού οξειδίου του αλουμινίου είναι 

αρκετά μεγάλο. Η σχετική έκταση των διαφόρων περιοχών, οι οποίες εμφανίζονται 

στα διαχωριστικά στρώματα, σε υμένια που σχηματίζονται σε σταθερές τάσεις 

χρησιμοποιώντας τις συνηθισμένες συνθήκες ανοδίωσης στα παραπάνω οξέα, 

δίνονται στο σχήμα Ι.7, στο οποίο απεικονίζονται τα υμένια να σχηματίζονται με 

σχετικά παρόμοιους λόγους nm/V [69]. 
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 Για την ίδια τάση, ο ρυθμός σχηματισμού των υμενίων στα διάφορα οξέα, 

αυξάνεται με σειρά από το θειικό, στο οξαλικό, φωσφορικό, και τέλος στο χρωμικό 

οξύ. Έτσι, ο ρυθμός σχηματισμού στο θειικό οξύ με τη λεπτότερη σχετικά περιοχή 

καθαρού ανοδικού οξειδίου, είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν στο χρωμικό οξύ, 

όπου το υμένιο που σχηματίζεται αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από καθαρό 

ανοδικό οξείδιο [40]. 

 Η ύπαρξη ανιόντων ενσωματωμένων στα τοιχώματα του πορώδους ανοδικού 

οξειδίου του αλουμινίου, τα οποία προέρχονται από τον ηλεκτρολύτη, επιβεβαιώθηκε 

και πρόσφατα (2007) [72], με τη βοήθεια Μικροανάλυσης ακτίνων X (Energy 

Dispersive X-ray Analysis: EDX), με υψηλής διακριτικής ικανότητας ηλεκτρονική 

μικροσκοπία ΤΕΜ (High resolution TEM) και μετρήσεις απορρόφησης υπερύθρου 

(IR absorption). Η όλη ανάλυση, η οποία αφορά το οξαλικό οξύ έδειξε ότι υπάρχει 

ανομοιόμορφη διασπορά ανιόντων  στα πλευρικά τοιχώματα των πόρων των 

ανοδικών οξειδίων αλουμινίου. Φαίνεται ότι η συγκέντρωση των ενσωματωμένων 

ανιόντων μπορεί να ελεγχθεί με ανόπτηση  των υμενίων σε διάφορες θερμοκρασίες, 

καθώς έτσι λαμβάνει χώρα διάσπαση των προσμείξεων που σχετίζονται με τα . 

Επομένως, αυξανομένης της θερμοκρασίας η συγκέντρωση των προσμείξεων 

ανιόντων  στο πορώδες υμένιο μειώνεται.  

−2
42OC

−2
42OC

−2
42OC

 

 

 

Ι.5 Επίδραση εφαρμοζόμενης τάσης στη γεωμετρία των 

πόρων 
 

Για πορώδη ανοδικά υμένια με τυχαία κατανομή πόρων, τα οποία έχουν 

παρασκευασθεί στους τρεις σημαντικότερους ηλεκτρολύτες (υδατικά διαλύματα 

φωσφορικού, οξαλικού και θειικού οξέος), έχει βρεθεί ότι η σχέση που συνδέει την 

απόσταση μεταξύ των πόρων (interpore distance Dint=d) και την τάση ανοδίωσης 

(Uan), είναι γραμμική. Η μαθηματική έκφραση αυτής είναι: 

 

Dint (nm)= 1.7 2.81 and U= − + (V)                                         (11) 
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Η σχέση αυτή προκύπτει από την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα: απόστασης 

πόρων (interpore distance) συναρτήσει της τάσης ανοδίωσης (Σχήμα  Ι.8). Το 

διάγραμμα αυτό προκύπτει από πειραματικά δεδομένα των K. Ebihara et al [73].  

 

 

[K. Ebihara, H. Takahashi, and M. Nagayama, J. Met. Finish. Soc. Jpn. 34, 548, (1983)] 

Σχήμα Ι.7 : Απόσταση μεταξύ των πόρων (d: interpore distance) σε πορώδη ανοδικά υμένια 
οξειδίου του αλουμινίου συναρτήσει της ανοδικής τάσης Uα, για υδατικά διαλύματα θειικού, 
οξαλικού και φωσφορικού οξέος. Η ευθεία αποδίδει τη μαθηματική σχέση aUd 8.27.1 +−=    

 

Η ίδια σχέση φαίνεται να εφαρμόζεται ικανοποιητικά και στην περίπτωση πορωδών 

ανοδικών υμενίων με συμμετρική κατανομή πόρων, ακόμα και στην περίπτωση που 

δεν έχουν τηρηθεί πιστά οι ίδιες συνθήκες ανοδίωσης. Στην περίπτωση των απόλυτα 

συμμετρικά κατανεμημένων πόρων, προκύπτουν ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές της 

απόστασης μεταξύ των πόρων, όταν έχει χρησιμοποιηθεί υδατικό διάλυμα 

φωσφορικού οξέος κατά την ανοδίωση, και ελαφρώς μικρότερες, όταν 

χρησιμοποιούνται υδατικά διαλύματα οξαλικού ή θειικού οξέος [74]. Παρόμοια 

συμπεριφορά καταγράφεται επίσης σε πορώδη υμένια με μη συμμετρική κατανομή 

πόρων από τους Τ. Pavlovic et al [75]. Η μη ύπαρξη ουσιαστικής διαφοροποίησης 

μεταξύ των πορωδών ανοδικών υμενίων με απόλυτα συμμετρικούς και μη 

συμμετρικούς σε διάταξη πόρους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και στις δύο 

περιπτώσεις υπάρχει κοινός μηχανισμός σχηματισμού της δομής του πορώδους 

υμενίου.  

 Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι από τους πρώτους που μελέτησαν 

την εξάρτηση της γεωμετρίας της πορώδους δομής από την τάση ήταν ο O’Sullivan 

το 1970 [38], ο οποίος όμως εστίασε μόνο στα πορώδη ανοδικά υμένια τα οποία 

 28



αναπτύσσονται σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος για ένα εύρος τάσεων. 

Εξήγαγε το συμπέρασμα ότι υπάρχει γραμμική εξάρτηση μεταξύ του πάχους του 

διαχωριστικού στρώματος d και της τάσης ανοδίωσης Uan (V) καταλήγοντας στη 

σχέση: 

1.04 and U=                                                      (12) 

 

O λόγος δηλαδή του πάχους του διαχωριστικού στρώματος d ανά μονάδα 

εφαρμοζόμενης ανοδικής τάσης Uan προκύπτει ίσος με 1.04 nmV-1. Ομοίως για την 

εξάρτηση της διαμέτρου της εξάγωνης κυψελίδας που σχηματίζουν τα τοιχώματα του 

κάθε πόρου, από την τάση, ο λόγος προκύπτει ίσος με 2,77nmV-1. Τα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαίωσαν με μικρή απόκλιση, την τιμή 1,19 nmV-1 των Hunter και Fowle 

(1954) [138] του λόγου του πάχους του διαχωριστικού στρώματος και της τάσης. Η 

τιμή αυτή είχε προκύψει από ηλεκτρική μέθοδο, καθώς και τον λόγο 2,2 nmV-1 της 

διαμέτρου της κυψελίδας και της τάσης του Keller (1953) [29]. 

Ο O’Sullivan [38] συνόψισε τα αποτελέσματά του και έχοντας υπολογίσει ότι το 

τοίχωμα της κυψελίδας έχει πάντα πάχος ανάλογο του διαχωριστικού στρώματος 

κατά έναν συντελεστή 0.71, (για αυτές τις ηλεκτροχημικές συνθήκες στις οποίες 

δούλεψε) κατέληξε στις εξής μαθηματικές σχέσεις: 

 

2 0,71p c d= − ×                                                    (13) 

όπου p: διάμετρος πόρου 

         c: διάμετρος κυψελίδας 

         d: πάχος διαχωριστικού στρώματος 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 2,77 anc U=  και 1,04 and U=  οι O’ Sullivan et al 

[38] κατέληξαν στη σχέση: 

 

1, 29 anp U=                                                      (14) 

Η σχέση αυτή δίνει την ιδανική διάμετρο του πόρου, όπως υπολογίζεται από τις 

διαστάσεις της κυψελίδας, και όπως προκύπτει είναι ανάλογη της τάσης ανοδίωσης. 

Τα πορώδη υμένια, τα οποία μελέτησε ο O’ Sullivan, δεν παρουσίαζαν συμμετρία 

στην κατανομή και στο μέγεθος των πόρων. Από την άμεση μέτρηση των διαμέτρων 

των πόρων των υμενίων αυτών, προκύπτουν τιμές οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη 

διασπορά. Η υπολογιζόμενη όμως, μέσω της σχέσης (14) τιμή, βρίσκεται μέσα στα 
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όρια της περιοχής που ορίζουν οι πειραματικές τιμές. Είναι φανερό ότι τόσο η 

διάμετρος των πόρων, όσο και τα άλλα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά εξαρτώνται 

γραμμικά από την τάση ανοδίωσης. Ο συντελεστής στη σχέση (14) όπως αποδείχθηκε 

και από εργασίες άλλων ομάδων, διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες ανοδίωσης 

και δεν είναι πάντα ίσος με 1.29. Οι Ο’ Sullivan et al [38] συμπέραναν επίσης, ότι 

πορώδη υμένια που αναπτύσσονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες σε διαφορετικές 

τάσεις, έχουν το ίδιο πορώδες (porosity P= 2 21
4

p sπ , s: η συνολική επιφάνεια) αν 

παραβλέψει κανείς φαινόμενα που μπορεί να ακολουθήσουν από τη στιγμή που θα 

διακοπεί η ανοδίωση. Τέτοια φαινόμενα είναι π.χ. η διεύρυνση των πόρων λόγω της 

παρατεινόμενης επαφής του πορώδους οξειδίου με τον ηλεκτρολύτη. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται στο ότι η περιοχή του πόρου σε τομή ( 21
4

pπ ) είναι ανάλογη του , 

ενώ το πλήθος των πόρων είναι αντιστρόφως ανάλογο του . Οι δομές που 

προέκυψαν γι’ αυτές τις συνθήκες αγγίζουν το 21,3% σε πορώδες. Όπως προέκυψε 

και από τα αποτελέσματα άλλων ομάδων [29, 138] που διερεύνησαν τη σχέση 

εξάρτησης της γεωμετρίας της πορώδους δομής από την εφαρμοζόμενη τάση, 

υπάρχουν μικρές διαφορές ανάλογα με τις συνθήκες ανοδίωσης, ωστόσο είναι 

ξεκάθαρη η γραμμικότητα που υπάρχει. 

2
anU

2
anU

  

 

Ι.5.1 Μελέτη επίδρασης της εφαρμοζόμενης τάσης στην έκταση της 

εξαγωνικής κατανομής των πόρων 
 

 Το 1998 μια άλλη ομάδα [50], [74] μελέτησε την έκταση των περιοχών των 

πορωδών ανοδικών υμενίων τα οποία διαθέτουν αρκετά καλή συμμετρία στην 

κατανομή των πόρων τους, συναρτήσει της τάσεως ανοδίωσης. Ανακάλυψαν ότι η 

πλεγματική σταθερά (lattice constant) για τις περιοχές με πολύ καλή συμμετρία στη 

διάταξη πόρων, είναι περίπου ανάλογη της τάσης. Σύμφωνα δε με όσα 

προαναφέρθηκαν, αναλογία εμφανίζεται και μεταξύ της διαμέτρου των πόρων, αλλά 

και της διαμέτρου των τοιχωμάτων της εξάγωνης κυψελίδας με την τάση. Δηλαδή, ο 

βαθμός της συμμετρίας, στην «τακτοποίηση» των πόρων των ανοδικών υμενίων, 

εξαρτάται από την τάση.  Έτσι, για την περίπτωση της χρήσης θειικού και οξαλικού 
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οξέος ως ηλεκτρολύτη, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι τάσεις στις οποίες 

σχηματίζονται περιοχές μεγαλύτερες σε συμμετρία, είναι εκείνες οι οποίες οδηγούν 

σε μέτρια διόγκωση του πορώδους υμενίου. Η μεγάλη αύξηση του όγκου είναι, κατά 

πάσα πιθανότητα, η αιτία που δημιουργούνται δομικές ατέλειες στο πορώδες υμένιο, 

καθώς και ακανόνιστη ανάπτυξη των πόρων του. Επίσης, οι περιοχές με καλό βαθμό 

συμμετρίας, όταν το υμένιο σχηματίζεται με ηλεκτρολύτη το θειικό οξύ, είναι 

μικρότερες σε εύρος σε σχέση με εκείνες που μπορούν να σχηματισθούν στο οξαλικό 

οξύ. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης του υμενίου στο 

θειικό οξύ, στο λιγοστό χρόνο αλληλεπίδρασης κατά τη διαδικασία της 

αυτοοργάνωσης, καθώς επίσης και στις όχι τελείως ιδανικές συνθήκες ανοδίωσης 

[50], [74]. Επομένως, οι συνθήκες ανοδίωσης που οδηγούν σε μεγάλου εύρους 

περιοχές καλής συμμετρίας στην κατανομή των πόρων, είναι εκείνες που 

δημιουργούν μέτρια αύξηση του όγκου του αλουμινίου κατά την οξείδωσή του [50]. 

Οι συνθήκες αυτές συμπίπτουν με τις παραμέτρους οξείδωσης που δόθηκαν από τους 

Masuda και Fukuda [46]. 

 

 

 

Ι.6 Επίδραση θερμοκρασίας, συγκέντρωσης και είδους 

ηλεκτρολύτη στη γεωμετρία των πόρων 
 

 Η επίδραση της τάσης, φαίνεται ότι δεν είναι ο μόνος παράγοντας που 

καθορίζει το μέγεθος των πόρων. Τόσο η θερμοκρασία, όσο το pH και το είδος του 

διαλύματος, επιδρούν στο πάχος του διαχωριστικού στρώματος και της διαμέτρου 

των πόρων, χωρίς όμως να επηρεάζουν ιδιαίτερα – ειδικά η θερμοκρασία – το πάχος 

των τοιχωμάτων της εξάγωνης κυψελίδας, η οποία περικλείει τον πόρο. Επίσης, 

φαίνεται ότι η επίδραση της μεταβολής του pH, στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 

πορωδών υμενίων, είναι πολύ ισχυρότερη από ότι αυτή της θερμοκρασίας. 

Η σχέση που συνδέει την απόσταση μεταξύ των πόρων με την τάση, όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, είναι γραμμική. Παρόμοια σχέση 

εξάρτησης απορρέει και στην περίπτωση των μη συμμετρικά κατανεμημένων πόρων 

για το είδος του ηλεκτρολύτη [75]. Επίσης, οι διαφορετικές συγκεντρώσεις των 

διαφόρων ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται στην ανοδίωση, 
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φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στο τελικό μέγεθος των πόρων. Για παράδειγμα, 

στην περίπτωση του αραιού φωσφορικού οξέος, το μέγεθος της εξάγωνης κυψελίδας 

που περικλείει τον πόρο, είναι ευθέως ανάλογο της τάσεως ανοδίωσης. Ωστόσο, η 

συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη επιδρά σε αυτή την εξάρτηση. Όταν η συγκέντρωση 

του φωσφορικού οξέος αυξάνεται από 0.1 σε 0.4 mol/l, η σταθερά αναλογίας της 

γραμμικής σχέσης είναι~2.7, δηλ. c=2.7Uan, (όπου c η διάμετρος της εξάγωνης 

κυψελίδας και Uan η τάση ανοδίωσης μετρημένα αντιστοίχως σε νανόμετρα και 

Volts) [76]. Αντιθέτως, για πολύ αραιά διαλύματα φωσφορικού οξέος, 

(συγκέντρωσης <0.1mol/l), ο συντελεστής αναλογίας μειώνεται κατακόρυφα στην 

τιμή των 2.25 στα 0.025mol/l [66]. Είναι φανερό ότι, η συγκέντρωση του 

ηλεκτρολύτη επιδρά ουσιαστικά και άρα απαιτείται προσοχή στα εξαγόμενα 

συμπεράσματα κατά τη μελέτη των υπολοίπων παραγόντων όπως της τάσης ή της 

θερμοκρασίας. Αύξηση τόσο της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, όσο και της 

θερμοκρασίας, επιφέρουν μείωση του πάχους του διαχωριστικού στρώματος. Αύξηση 

της θερμοκρασίας υδατικού διαλύματος φωσφορικού οξέος κατά 10οC επιφέρει 

μείωση κατά 23% στο πάχος του εν λόγω στρώματος, ενώ αύξηση της συγκέντρωσης 

κατά 2,1Μ επιφέρει μείωση κατά 70% [38]. Επίσης, αύξηση της θερμοκρασίας 

φαίνεται να επιφέρει μικρή αύξηση στη διάμετρο των πόρων. Η αύξηση αυτή γίνεται 

εντονότερη στην επιφάνεια από ό,τι στη βάση του πορώδους υμενίου, λόγω της 

χημικής διάλυσης που υφίσταται το πορώδες υμένιο στην επιφάνεια. Πράγματι, η 

διάμετρος που μετράται στην επιφάνεια του πόρου είναι μεγαλύτερη από αυτή που 

μετράται στη βάση του.  

 

 

Ι.6.1 Μελέτη επίδρασης της θερμοκρασίας και του pH στην έκταση 

της εξαγωνικής κατανομής των πόρων 
 

Στην παράγραφο αυτή θα αναλυθεί η επίδραση στην κατανομή των πόρων της  

θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη στο διάλυμα. Σε χαμηλές 

θερμοκρασίες ανοδίωσης επιτυγχάνεται κατανομή πόρων με μεγάλη συμμετρία. 

Καθώς η θερμοκρασία πλησιάζει στους 0oC, αρχίζουν να εμφανίζονται περιοχές 

πόρων με εξαγωνική κατανομή. Επίσης, το τελικό υμένιο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 

τραχύτητα, συγκριτικά με υμένια που έχουν παρασκευαστεί σε θερμοκρασία 
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δωματίου, των οποίων οι επιφάνειες παύουν να είναι λείες μετά το πέρας της 

ανοδίωσης. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και για διαφορετικές συγκεντρώσεις 

ηλεκτρολύτη στο διάλυμα. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι με την αύξηση της 

συγκέντρωσης αυξάνεται και το εύρος των περιοχών με εξαγωνική κατανομή πόρων. 

Για παράδειγμα, σε υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος, συγκέντρωσης 0.3Μ, 

επιτυγχάνεται καλή κατανομή πόρων σε ένα μέσο εύρος 2μm, ενώ για συγκέντρωση 

0.6Μ το εύρος της περιοχής φτάνει τα 5μm [77].  

Για συγκεκριμένες ηλεκτροχημικές συνθήκες ανοδίωσης οι υψηλές 

θερμοκρασίες οδηγούν σε μεγάλους ρυθμούς αντίδρασης, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 

απόκλιση από την εξάγωνη συμμετρία στην κατανομή των πόρων. Ο μεγάλος ρυθμός 

αντίδρασης σχετίζεται με την έντονη αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του όγκου του 

οξειδίου, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των μηχανικών τάσεων στη 

διεπιφάνεια πορώδους υμενίου/αλουμινίου κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης. Το 

γεγονός αυτό οδηγεί επίσης σε κακή κατανομή των πόρων. Οι μηχανικές τάσεις σε 

ένα υμένιο με μη συμμετρική κατανομή πόρων, είναι τόσο μεγαλύτερες όσο 

μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα των πόρων. Αντίθετα, σε περιοχές στις οποίες οι πόροι 

είναι πιο απομακρυσμένοι μεταξύ τους, οι μηχανικές τάσεις είναι μικρότερες. Αυτή η 

διαφορά στις μηχανικές τάσεις που αναπτύσσονται στις διάφορες περιοχές του 

υμενίου, μπορεί να «κατευθύνει» την ανάπτυξη των πόρων. Επίσης, αύξηση της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη αυξάνει το εύρος της περιοχής του πορώδους 

υμενίου στο οποίο παρατηρείται καλή συμμετρία κατανομής των πόρων [77].    

 

 

 

Ι.7 Εξαγωνική  συμμετρία κατανομής των πόρων 
 

Οι μηχανισμοί οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, εξηγούν 

ικανοποιητικά τη δημιουργία της ξεχωριστής δομής των πορωδών ανοδικών 

οξειδίων. Όμως, παρά το γεγονός ότι ο σχηματισμός πορωδών υμενίων επιτυγχάνεται 

για ένα  μεγάλο εύρος ηλεκτροχημικών συνθηκών, εν τούτοις η ανάπτυξη υμενίων με 

εξαγωνικά διατεταγμένους πόρους, είναι εφικτή για πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.  

Η αυτό-οργάνωση των πόρων σε εξάγωνη κατανομή είναι δυνατόν να 

εξηγηθεί με βάση την απωστική αλληλεπίδραση μεταξύ των πόρων. Βάση των νόμων 
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της φύσης, χάριν «οικονομίας» θα πρέπει να υπάρχει συμμετρία στον τρόπο που 

αλληλεπιδρούν οι πόροι κατά την ανάπτυξή τους, συμμετρία η οποία συνοδεύεται 

από απουσία ορατής αλλαγής σε οποιαδήποτε μεταβολή (άρα και στους φυσικούς 

νόμους). Ως γνωστόν, σε πάρα πολλές δομές στη φύση, η εξαγωνική συμμετρία είναι 

αύτη που είναι συμβατή με ελαχιστοποίηση των μεταβολών στις οποίες υπόκειται ένα 

σύστημα κατά την ανάπτυξή του. Η ελαχιστοποίηση των μεταβολών είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ελαχιστοποίηση της δαπανώμενης ενέργειας κατά τη διάρκεια 

των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε ένα αναπτυσσόμενο σύστημα. Έτσι, λόγω 

του ότι, κατά την μετατροπή υμενίων αλουμινίου σε πορώδη υμένια, ουσιαστικά 

οξειδώνεται το αλουμίνιο σε αλουμίνα, η μεταβολή αυτή θα πρέπει να συμβαίνει με 

τον πιο «οικονομικό» για την φύση τρόπο. Η ατομική πυκνότητα του αλουμινίου στα 

πορώδη υμένια είναι περίπου μία έως δύο φορές μικρότερη από ό,τι στο αλουμίνιο. 

Επομένως, η πιο πιθανή αιτία γένεσης απωστικών δυνάμεων μεταξύ γειτονικών 

πόρων, φαίνεται ότι είναι οι μηχανικές τάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαστολή 

του όγκου κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του οξειδίου στη διεπιφάνεια 

μετάλλου/οξειδίου. Από τη στιγμή που η οξείδωση λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε 

ολόκληρη τη βάση του πόρου, το αναπτυσσόμενο οξείδιο μπορεί να διογκωθεί μόνο 

κατά την κάθετη διεύθυνση ως προς το υπόστρωμα. Ως εκ τούτου, τα τοιχώματα των 

πόρων «ωθούνται» προς τα πάνω, με τους πόρους να κατανέμονται σε κορυφές 

εξαγώνων, διατηρώντας έτσι την ενέργεια που δαπανάται κατά την ανοδίωση στη 

χαμηλότερη δυνατή τιμή.  

 

 

Ι.7.1 Μελέτη εξαγωνικής κατανομής πόρων – κανόνας του πορώδους 

10%  

 
Οι Wehrspohn, Gosele et al [51], μελέτησαν το 2002 τα χαρακτηριστικά των 

πορωδών υμενίων με τέλεια εξαγωνικές κατανομές πόρων [51]. Από τη μελέτη αυτή 

εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα. Το πρώτο αναφέρεται στο γεγονός ότι σε 

πορώδες υμένιο με απόλυτα εξαγωνικά διατεταγμένους πόρους, ο λόγος p/Dint της 

διαμέτρου p του πόρου προς την απόστασης Dint μεταξύ των πόρων (από κέντρο σε 

κέντρο),  καθώς και ο λόγος Dinner/Douter του εύρους των ενσωματωμένων ιόντων (βλ. 

§1.5) του εσωτερικού στρώματος Dinner προς το εύρος του εξωτερικού Douter, είναι 
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πάντα ο ίδιος, και δεν επηρεάζεται από το είδος του ηλεκτρολύτη (όπως συμβαίνει 

στα υμένια με τυχαία κατανομή πόρων). Επίσης, με δεδομένο ότι ο λόγος p/Dint είναι 

σταθερός, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το βέλτιστο πορώδες που μπορεί να 

επιτευχθεί σε αυτά τα υμένια, το οποίο υπολογίζεται από τον τύπο: 

 
2

int3
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

D
pP π                                               (15) 

είναι περίπου ίσο με 10%. Συνεπώς, ανεξαρτήτως συνθηκών ανοδίωσης η 

αυτοοργάνωση των πόρων σε εξαγωνική κατανομή απαιτεί πορώδες γύρω στο 10%,. 

Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση του όγκου του πορώδους υμενίου σε σχέση με το αρχικό 

αλουμίνιο κατά 1.2 φορές. Επομένως, συνδυάζοντας την εφαρμοζόμενη τάση (η 

οποία καθορίζει το Dint), και το pH του ηλεκτρολύτη (το οποίο καθορίζει κυρίως τη 

διάμετρο των πόρων p), ώστε να μπορεί να καταλήξει κανείς σε 10% πορώδες για 

επιθυμητό Dint, επιτυγχάνει πορώδεις δομές με τέλεια εξαγωνική κατανομή πόρων. 

Θα πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι, όταν οι πορώδεις δομές που 

σχηματίζονται δε διαθέτουν πραγματικά εξαγωνική συμμετρία, τότε το πορώδες που 

προκύπτει μπορεί να είναι μικρότερο ή και μεγαλύτερο, αγγίζοντας πολλές φορές 

ακόμα και το 40%. 

Ένα δεύτερο σημαντικότατο συμπέρασμα, το οποίο προέκυψε, αφορά το 

εύρος των περιοχών οι οποίες διαθέτουν τέλεια εξαγωνική κατανομή πόρων. Όπως 

είναι γνωστό, οι περιοχές αυτές συνήθως εκτείνονται σε μερικά μικρόμετρα από τη 

διεπιφάνεια. Οι ερευνητές κατέληξαν, επομένως, στο συμπέρασμα, ότι για πολύ 

μεγάλους χρόνους ανοδίωσης, το εύρος των περιοχών οι οποίες διαθέτουν πόρους με 

καλή εξαγωνική κατανομή, μειώνεται. Συνεπώς, αρχίζει να εμφανίζεται απόκλιση 

από τον κανόνα του πορώδους 10%. Η εκτενής ανάλυση που έγινε, έδειξε ότι το 

εύρος των περιοχών με εξαγωνική συμμετρία πόρων δεν αυξάνεται γραμμικά 

συναρτήσει του χρόνου ανοδίωσης (χρόνοι μεγαλύτεροι από 24h), όπως είχε 

υποστηριχθεί παλαιότερα [71]. Υπάρχει μια κρίσιμη χρονική στιγμή στην οποία 

εμφανίζεται μέγιστο εύρος περιοχής. Πέρα από αυτή τη χρονική στιγμή το εύρος 

αρχίζει να μειώνεται και έτσι να εμφανίζεται απόκλιση και από τον κανόνα του 10%. 

Η ερμηνεία που δίνεται είναι ότι μεταβάλλεται η τιμή του pH στη βάση του πόρου, ο 

οποίος πλέον δε διατηρεί το κυκλικό σχήμα του, αλλά γίνεται περισσότερο 

τριγωνικός ή πολυγωνικός. Μετά την προαναφερθείσα κρίσιμη χρονική στιγμή, 

παρατηρείται αλλαγή και στο ρεύμα, γεγονός που υποδεικνύει αλλαγές των 
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συνθηκών στη βάση του πόρου. Έτσι, συμπεραίνεται ότι υπάρχει επίσης μια βέλτιστη 

χρονική διάρκεια ανοδίωσης, η οποία οδηγεί σε περιοχές εξαγωνικής κατανομής 

πόρων  μεγίστου εύρους.  

 

 

Ι.7.2 Παράθυρα και βέλτιστες συνθήκες 
 

Ο Masuda [46] είναι ο πρώτος ο οποίος ανέφερε δομές πορωδών υμενίων με 

πολύ καλή συμμετρία στην κατανομή των πόρων τους, τέτοια ώστε να πλησιάζει 

εκείνη που συναντά κανείς στη φύση στις κερήθρες των μελισσών. Αυτές οι δομές 

ήταν αποτέλεσμα ανοδίωσης, η οποία διαρκούσε μία με δύο ημέρες. Φαίνεται ότι, 

όταν χρησιμοποιείται ως ηλεκτρολυτικό διάλυμα το οξαλικό οξύ συγκέντρωσης 0.3Μ 

και εφαρμοζόμενη τάση 40 V, επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετρία στην 

πορώδη κατανομή. Στην περίπτωση που το ηλεκτρολυτικό διάλυμα είναι υδατικό 

διάλυμα θειικού οξέος, οι βέλτιστες συνθήκες είναι 0.3Μ και τάση μεταξύ 25-27V 

για 9h στους 0οC. Επίσης, με ηλεκτρολυτικό διάλυμα φωσφορικού οξέος, 

συγκέντρωσης 0.3 mol/l και ανοδίωση στα 195V για 16h στους 0οC, 

παρασκευάστηκαν σχεδόν τέλειες εξαγωνικές πορώδεις δομές με διάμετρο πόρων 

~500nm (διαστάσεις αρκετά κατάλληλες για φωτονικούς κρυστάλλους, όπου η 

περιοδικότητα της δομής πρέπει να είναι ίδιας κλίμακας με το μήκος κύματος των 

φωτονίων). Παρόμοια αποτελέσματα κατέγραψαν ο Gosele et al [74] οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν πάλι φωσφορικό οξύ σε συγκέντρωση 1 mol/l (10%) σε τάση 160V 

στους 3οC. Στην περίπτωση αυτή η διάμετρος των πόρων ήταν ~420nm. Από τα 

αποτελέσματα και των δύο, εκτιμάται ότι ο παράγοντας αύξησης του όγκου για το 

σχηματισμό πολύ μεγάλης συμμετρίας πορωδών υμενίων, είναι ίσος περίπου με 1.4, 

ανεξαρτήτως ηλεκτρολύτη και ηλεκτροχημικών συνθηκών. Μελέτες σε υμένια που 

ανοδιώθηκαν σε αραιά διαλύματα φωσφορικού οξέος για διάφορες τάσεις ανοδίωσης 

και θερμοκρασίες, έδειξαν ότι ο παράγοντας αυτός έχει παραβολική εξάρτηση από 

την τάση [66]. Φαίνεται ότι αυτός αυξάνεται αυξανομένης της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολυτικού διαλύματος, και μάλιστα έχει γραμμική εξάρτηση από αυτή. Επίσης, 

φαίνεται ότι οι μέγιστες τιμές του εμφανίζουν έντονη εξάρτηση από την καθαρότητα 

του προς ανοδίωση αλουμινίου, καθώς και από την τραχύτητα της αρχικής 

επιφάνειας. Η μάζα του ανοδικού οξειδίου αυξάνει και αυτή γραμμικά, όσο αυξάνεται 
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η τάση. Για το λόγο αυτό αυξάνονται και οι ρυθμοί ανάπτυξης, όταν 

χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη και υψηλότερης 

καθαρότητας αλουμίνιο [66]. Επίσης, προκύπτει το συμπέρασμα [78] ότι οι μέτριες 

τάσεις ανοδίωσης, που οδηγούν σε σταθερή ανάπτυξη του υμενίου κατά τη διάρκεια 

ανοδίωσης για σχετικά μεγάλο χρόνο, συμβάλλουν στον πολύ μεγάλο βαθμό 

συμμετρίας.         

Στον πίνακα Ι.1 συνοψίζονται οι βέλτιστες συνθήκες ανοδίωσης, ώστε να 

αναπτύσσονται υμένια με εξάγωνη κατανομή πόρων. Στον ίδιο πίνακα παρατίθενται 

πληροφορίες για τη γεωμετρία των πορωδών υμενίων, καθώς και την έκταση που 

καταλαμβάνει το καθαρό οξείδιο του αλουμινίου στο τοίχωμα της κυψελίδας. Η 

ανοδίωση σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία 0οC 

περίπου, ενώ η διάρκειά της να είναι τουλάχιστον 9h, αλλά ποτέ περισσότερο από 

24h. 

 

 

Πίνακας Ι.1 

 
Ηλεκτρολύτης 

 
        Dint 

 
Διάμετρος 
πόρων 

 

 
Dinner 

 
Πορώδες 

H2SO4 
27V, 0.3M 

66,3 nm 24nm 7.2nm 12% 

(COOH)2 
40V, 0.3M 

105 nm 31nm 9.1nm 8% 

H3PO4 
195V, 0.1M 

501 nm 158,4nm 54nm 9% 

 

 

 

Ι.8 Καμπύλη ρεύματος συναρτήσει χρόνου ανοδίωσης για σταθερή 

τάση και φάσεις ανοδίωσης 
 

Προκειμένου να  ελεγχθεί η πορεία της ανοδίωσης ενός υμενίου αλουμινίου, 

με σκοπό την οξείδωσή του σε πορώδη δομή, καταγράφεται το ρεύμα κατά την 

ανοδίωση συναρτήσει του χρόνου. Η εικόνα η οποία λαμβάνεται είναι η κλασσική 

καμπύλη ανοδίωσης, η οποία δίνεται στο σχήμα Ι.8. Όπως φαίνεται από αυτή τη 

γραφική παράσταση, κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης παρατηρούνται τρείς φάσεις.  
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Ι   ΙΙ       ΙΙΙ    

[T. P. Hoar and J. Yahalom, Journal of the Electrochemical Society, Vol. 110, No. 6, 614 – 621 (1963)] 

Σχήμα Ι.8: Γραφική παράσταση πυκνότητας ρεύματος – χρόνου ανοδίωσης. Διακρίνονται οι τρείς 
«κλασσικές» φάσεις (I, II και III) που καταγράφονται κατά τη διάρκεια ανοδίωσης από την οποία 
προκύπτουν πορώδη υμένια οξειδίου του αλουμινίου. 

 
 
Φάση (Ι): Η πυκνότητα του ρεύματος μειώνεται συναρτήσει του χρόνου. Η μείωση 

αυτή οφείλεται στο λεπτού στρώματος συμπαγούς αυτοαναπτυσσόμενου οξειδίου 

(native oxide) του Al που προϋπάρχει στην επιφάνεια, λόγω της έκθεσης του 

αλουμινίου στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και στην αύξηση του πάχους αυτού. 

Όταν αυτό το στρώμα οξειδίου διαβρωθεί και ο ηλεκτρολύτης φτάσει στη 

διεπιφάνεια αλουμινίου/οξειδίου, το ρεύμα αρχίζει να αυξάνεται, οπότε η ανοδίωση 

περνάει στη φάση ΙΙ.   

Φάση (ΙΙ): Το ρεύμα αρχίζει να αυξάνεται, σηματοδοτώντας την εκκίνηση 

σχηματισμού των πόρων έως μια μέγιστη τιμή.  

Φάση (ΙΙΙ): Το ρεύμα σταθεροποιείται, αφού πρώτα σημειώσει μία μικρή μείωση στη 

τιμή του, πιάνοντας ένα πλατό. Το σύστημα πλέον περνά στη σταθερή κατάσταση 

ανάπτυξής του, (κατάσταση ισορροπίας). Το πορώδες υμένιο αυξάνεται σε πάχος, 

ενώ έχει σχεδόν λάβει τις τελικές του γεωμετρικές διαστάσεις (διάμετρος πόρων, 

διάμετρος κυψελίδας, αποστάσεις μεταξύ πόρων). Το πάχος εξαρτάται από το χρόνο 

ανοδίωσης.  

Τοποθετώντας σε κοινή γραφική παράσταση τις καμπύλες πυκνότητας 

ρεύματος/χρόνου ανοδίωσης για συμπαγές και για πορώδες υμένιο (Σχήμα Ι.9), 

εντοπίζεται το ακριβές σημείο στο οποίο ξεκινά ο σχηματισμός της πορώδους δομής. 
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Σχήμα Ι.9: Γραφική παράσταση πυκνότητας 
ρεύματος – χρόνου για την ανάπτυξη 
συμπαγούς και πορώδους τύπου ανοδικών 
υμενίων σε αλουμίνιο. Το σημείο Α 
αντιπροσωπεύει το σημείο στο οποίο παύουν 
να ταυτίζονται οι δύο καμπύλες, γεγονός που 
σχετίζεται με την εκκίνηση σχηματισμού των 
πόρων. Αυτή η καμπύλη αναφέρεται σε 
ανοδίωση σε θειικό οξύ 15%w.t και 
εφαρμοζόμενη DC τάση 15V, ενώ η χρονική 
στιγμή t αντιστοιχεί τυπικά στα 25s.  
 

                     

Όπως παρατηρείται από το σχήμα I.9, αρχικά οι δύο καμπύλες ταυτίζονται. Στην 

περιοχή αυτή το πάχος του προϋπάρχοντος στρώματος του αυτοαναπτυσσόμενου 

συμπαγούς οξειδίου (native oxide) αρχίζει να αυξάνεται, με αποτέλεσμα η ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου, καθώς και η πυκνότητα ρεύματος να μειώνονται ραγδαία. Από 

ένα σημείο και μετά (Α), οι δύο καμπύλες διαχωρίζονται: Η πυκνότητα ρεύματος που 

αντιστοιχεί στο σχηματισμό συμπαγούς οξειδίου συνεχίζει να μειώνεται εκθετικά, 

ενώ η άλλη αρχίσει να αυξάνεται. Οι τελικές τιμές της πυκνότητας ρεύματος στα δύο 

υμένια διαφέρουν σημαντικά. Η πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια σχηματισμού 

του συμπαγούς οξειδίου είναι καθαρά ρεύμα ηλεκτρονίων, ενώ στην περίπτωση του 

πορώδους υμενίου σχεδόν μόνο ιοντικό. Οι απόψεις διίστανται για το τι ακριβώς 

συμβαίνει κατά το σχηματισμό του πορώδους υμενίου από εκείνο το σημείο και μετά. 

Σύμφωνα με μία εκδοχή, το ρεύμα που αποδίδεται στο διαχωριστικό στρώμα 

συνεχίζει να φθίνει εκθετικά, ενώ η αύξηση που παρατηρείται στο ρεύμα αποδίδεται 

στο σχηματισμό των πόρων [35]. Πράγματι σε εκείνη τη φάση, πριν περάσει το 

σύστημα στη σταθερή κατάσταση ανάπτυξης των πόρων, έχει παρατηρηθεί μεταβολή 

του πάχους του διαχωριστικού στρώματος και πιο συγκεκριμένα αύξηση και εν 

συνεχεία μείωση αυτού [138]. Εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η λέπτυνση του 

διαχωριστικού στρώματος, είναι δύσκολο να συμβεί αύξηση της πυκνότητας του 

ρεύματος [1]. 

Στη συνέχεια δίνεται μια εκτενέστερη ανάλυση των διαφόρων ρευμάτων που 

δημιουργούνται κατά τη σταθερή κατάσταση ανάπτυξης των πόρων. 
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Ι.8.1      Νόμος Faraday για την ηλεκτρόλυση 
 

Στη σταθερή κατάσταση ανάπτυξης των πόρων, το συνολικό ρεύμα που μετριέται 

είναι το άθροισμα των εξής συνεισφορών: 

 

                                  eldisspeliontot iiiiii ++=+= )(                                      (15) 

 

όπου iion είναι η πυκνότητα του ρεύματος των ιόντων, η οποία σχετίζεται με την 

ποσότητα του αλουμινίου που οξειδώνεται, iel, είναι το ρεύμα των ηλεκτρονίων λόγω 

των διεργασιών που συμβαίνουν στη διεπιφάνεια οξειδίου ηλεκτρολύτη, και ip και 

idiss είναι τα ιοντικά ρεύματα σχηματισμού και διάλυσης του οξειδίου αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, το μέσο ιοντικό ρεύμα iion κατά τη διάρκεια της 

ανοδίωσης, μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της εξίσωσης: 
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Sg είναι η φαινομενική επιφάνεια του δείγματος, mi και mf  το αρχικό και τελικό 

βάρος του αλουμινίου αντίστοιχα, (MW)Al το μοριακό βάρος του Αλουμινίου, z ο 

αριθμός των ηλεκτρονίων που ανταλλάσσονται κατά την οξείδωση του αλουμινίου, F 

η σταθερά του Faraday και Δt η χρονική διάρκεια. Ανάλογα, η μέση τιμή ip προκύπτει 

από τη σχέση: 
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όπου, mp το βάρος του πορώδους υμενίου και το μοριακό βάρος του Al2O3. 

Από τις εξισώσεις (15) - (17), το μέσο ρεύμα διάλυσης  μπορεί να υπολογιστεί 

ως: 
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Εφόσον τα και  καθορίζονται από μετρήσεις του βάρους, το 

καθορίζει το ολικό ποσό του οξειδίου που διαλύθηκε κατά τη διάρκεια σχηματισμού 

των πορωδών υμενίων. Αυτό θα είναι ίσο με το άθροισμα του οξειδίου που διαλύθηκε 

ηλεκτροχημικά στη βάση των πόρων, και του οξειδίου που διαλύθηκε χημικά κατά 

μήκος των τοιχωμάτων των πόρων και στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου.  

avioni )(  avpi )( avdi )(  

Τέλος, από μετρήσεις της συνολικής πυκνότητας ρεύματος κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης των πόρων στη σταθερή κατάσταση, εκτιμώνται οι εξής αποδόσεις 

[67]: 
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Η μελέτη της εξάρτησης της ανοδίωσης από τη θερμοκρασία για διάφορες 

συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων, δείχνει ότι γενικώς η συνολική 

πυκνότητα του ιοντικού ρεύματος αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, 

ιδιαίτερα στις συνηθέστερες συγκεντρώσεις σε σχέση με αραιότερα διαλύματα. Αυτό 

αποδεικνύει ότι η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη επηρεάζει το ρυθμό σχηματισμού 

του πορώδους υμενίου. Βέβαια, εάν παραβλεφθεί το ρεύμα των ηλεκτρονίων, η 

συνολική πυκνότητα ρεύματος η οποία σχετίζεται με την πτώση τάσης V κατά μήκος 

του διαχωριστικού στρώματος, δίνεται από τη θεωρία αγωγιμότητας υψηλού πεδίου:  
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όπου Α και Β είναι σταθερές για δεδομένη θερμοκρασία, και d είναι το συνολικό 

πάχος του διαχωριστικού στρώματος. Εάν για την ίδια τάση ανοδίωσης 

χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ηλεκτρολυτικές συγκεντρώσεις, θα ληφθούν 

διαφορετικές τιμές πυκνότητας ρεύματος, γεγονός που αποδίδεται στα διαφορετικά 

πάχη των διαχωριστικών στρωμάτων που σχηματίζονται. Για τον ίδιο τύπο 

ηλεκτρολύτη το πάχος του διαχωριστικού στρώματος είναι μεγαλύτερο σε  μικρές 

ηλεκτρολυτικές συγκεντρώσεις, από ό,τι σε μεγαλύτερες. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στο ότι η διάλυση του οξειδίου είναι ασθενέστερη στα αραιότερα διαλύματα, κάτι 

που φαίνεται να ισχύει και για τα τοιχώματα των πόρων. Η απόδοση του 
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σχηματισμού στα πορώδη υμένια η οποία είναι σταθερή για την εκάστοτε 

συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη [67] υπολογίζεται από την εξ. (19).  

 

 

 

Ι.9 Μηχανισμοί ανάπτυξης της πορώδους δομής  
 

Αν και η παρασκευή πορωδών υμενίων οξειδίου του αλουμινίου με πολύ καλά 

ελεγχόμενο μέγεθος πόρων, πορώδους και κατανομής πόρων είναι σχετικά πρόσφατο 

πεδίο έρευνας, ο σχηματισμός τέτοιων δομών μελετάται εκτενώς τα τελευταία 50 

χρόνια. Έτσι, χάρη στην έρευνα που ξεκίνησε από τους Masuda et al [42-46], έγινε 

δυνατή η ρύθμιση του μεγέθους, του σχήματος, καθώς και της κατανομής των πόρων 

των ανοδικών υμενίων. Η μορφολογία του υμενίου, η ιοντική μεταφορά που 

λαμβάνει χώρα και η κατανόηση των αρχικών σταδίων σχηματισμού των πόρων 

αποδίδεται στους Thompson και Wood [40]. Ο μηχανισμός τελικώς με τον οποίο 

κατά την ανοδική οξείδωσή ενός υμενίου αλουμινίου προκύπτει αντί για συμπαγές 

οξείδιο, η δημιουργία πορώδους οξειδίου, το οποίο αναπτύσσεται σχηματίζοντας 

αυτοοργανούμενους κατακόρυφους πόρους εξάγωνης κατανομής, περιγράφεται στη 

συνέχεια.    

 Κατά την ανοδίωση υμενίων αλουμινίου, υπάρχει μια κρίσιμη τιμή της 

πυκνότητας ρεύματος κάτω από την οποία δεν υπάρχει πλέον συνεισφορά στην 

ανάπτυξη του συμπαγούς οξειδίου του αλουμινίου στη διεπιφάνεια υμενίου – 

ηλεκτρολύτη. Έτσι, ο ηλεκτρολύτης ο οποίος είναι σε επαφή με το υμένιο που 

αναπτύχθηκε στη διεπιφάνεια μετάλλου – ηλεκτρολύτη, μπορεί τελικά, 

υποβοηθούμενος από το ηλεκτρικό πεδίο, να αρχίσει να διαλύει σε επιλεγμένες θέσεις 

το οξείδιο [79]. Αυτή η αλληλεπίδραση με τον ηλεκτρολύτη έχει ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη ρωγμών (σχήμα Ι.10), μέσω των οποίων ο ηλεκτρολύτης μπορεί να 

διεισδύσει από την εξωτερική επιφάνεια του υμενίου προς το εσωτερικό του. Οι 

ρωγμές αυτές είναι πρόδρομοι των κανονικών πόρων. Όπως περιγράφηκε και στην 

ηλεκτροχημεία η οποία διέπει την όλη διεργασία, από τη στιγμή που τα εξερχόμενα 

ευκίνητα ιόντα Al3+ «χάνονται» στον ηλεκτρολύτη χωρίς να σχηματίζουν οξείδιο, δεν 

υπάρχει επιδιορθωτικός μηχανισμός γι’ αυτές τις ρωγμές, και επομένως τρόπος να 

ευνοηθεί η δημιουργία συμπαγούς  δομής. 
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                    (α)                                   (β)                                   (γ) 

       Al 

Σχήμα Ι.10: Σχηματική απεικόνιση της ανάπτυξης των ρωγμών μέσω των οποίων διεισδύει ο 

ηλεκτρολύτης. Οι ρωγμές αυτές αποτελούν πρόδρομους των κανονικών πόρων [28]. 

 

Αρχικά, όσο το αναπτυσσόμενο οξείδιο είναι σχετικά ομοιόμορφο και συμπαγές, οι 

δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου κατανέμονται ομοιόμορφα κατά μήκος 

του. Ωστόσο, κατά την ανάπτυξη των ρωγμών διείσδυσης του ηλεκτρολύτη, το 

ηλεκτρικό πεδίο παραμένει ομοιογενές στη συμπαγή περιοχή του οξειδίου μεταξύ 

των ρωγμών, ενώ αυξάνεται στις περιοχές που υπόκεινται σε αυτές. Για τις 

περισσότερο «εξελιγμένες» ρωγμές, η ένταση του πεδίου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη 

με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ανάπτυξή τους, αφού ενισχύεται ακόμα περισσότερο 

η υποβοηθούμενη από το πεδίο διάλυση στις εν λόγω περιοχές. Η υποβοηθούμενη 

από το πεδίο διάλυση, πολώνει αποτελεσματικά τους δεσμούς Al – O, επιτρέποντας 

την δημιουργία Al3+, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα συνέβαινε στην περίπτωση 

απουσίας ηλεκτρικού πεδίου. Η μετεξέλιξη των ρωγμών διείσδυσης τελικά σε 

πόρους, συμβαίνει καθώς η οριζόντια συνιστώσα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, 

ακριβώς κάτω από την ακμή της ρωγμής, είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα να ευνοεί 

την πλευρική εξάπλωση της ρωγμής και τη δημιουργία έτσι ενός «εμβρυϊκού» πόρου 

με τη χαρακτηριστική μορφή δοκιμαστικού σωλήνα. Ως συνέπεια της ανάπτυξης των 

πόρων, το ηλεκτρικό πεδίο και το ιοντικό ρεύμα αυξάνονται στο διαχωριστικό 

στρώμα κάτω από τους βασικούς πόρους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αφενός μεν 

τη συνεχόμενη είσοδο ιόντων Ο2-/ΟΗ- με αποτέλεσμα το σχηματισμό συμπαγούς 

οξειδίου στη διεπιφάνεια μετάλλου/υμενίου, αφετέρου δε έξοδο ιόντων Al3+ στη 

διεπιφάνεια βάσης πόρου/ηλεκτρολύτη (Σχήμα Ι.11α). Αντίθετα, αυτό δεν συμβαίνει 

στις περιοχές μεταξύ των αναπτυσσόμενων πόρων όπου η ένταση του ηλεκτρικού 

πεδίου είναι σχετικά μικρή. Συμπερασματικά, στις περιοχές που αυξάνεται το ρεύμα 

εμφανίζεται κατά τόπους μια δαντελωτή διεπιφάνεια μετάλλου/συμπαγούς οξειδίου 

(Σχήμα Ι.11).  Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται έως ότου οι δαντελωτές περιοχές 
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συγχωνευτούν καταλήγοντας στη γνωστή μορφολογία του πορώδους ανοδικού 

υμενίου της σταθερής κατάστασης.  

 

Ηλεκτρολύτης  

 Ρωγμές  Συμπαγές οξείδιο  

Επιδιορθωμένη  Ρωγμή 

Ρωγμή

Επιδιορθωμένη  Ρωγμή 

Σχήμα Ι.11: Σχηματική αναπαράσταση των αρχικών σταδίων ανάπτυξης των πόρων κατά την 

ανοδίωση υμενίων αλουμινίου [28]. 

 

 Η αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου και επομένως του ρεύματος, επιδρά στη 

διάλυση του υλικού του αναπτυσσόμενου υμενίου. Η διάλυση αυτή ενισχύεται 

πιθανόν και θερμικά λόγω φαινομένου Joule. Επίσης, κάτω από τις ρωγμές 

διείσδυσης του ηλεκτρολύτη, φαίνεται ότι λόγω ηλεκτροσυστολής του υλικού 

αναπτύσσονται μηχανικές τάσεις (19x107 kg/m2), οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες 

από τις αντίστοιχες μεταξύ των ίδιων των ρωγμών (21x104 kg/m2). Σε σύγκριση με 

την κρίσιμη συμπιεστική τάση του ανοδικού υμενίου (~107 kg/m2), οι σημαντικά 

αυξημένες τιμές κάτω από τις ρωγμές, οδηγούν στην πόλωση και εξασθένηση των 

δεσμών Al – O, η οποία, όπως αναφέρθηκε, ενισχύεται και λόγω του ηλεκτρικού 

πεδίου. Η υποβοηθούμενη από το πεδίο διάλυση προχωρά με ρυθμό 300nm/min σε 

σχέση με τους ρυθμούς χημικής διάλυσης οι οποίοι είναι της τάξης του 0,1 nm/min σε 

θερμοκρασία δωματίου [28].  

 Από τον προσδιορισμό της τάσης συναρτήσει της χρονικής διάρκειας της 

ανοδίωσης σε φωσφορικό οξύ, προκύπτει ότι η απόδοση του ρεύματος κατά τα 

πρώιμα στάδια ανοδίωσης είναι γύρω στο 54%, σε σχέση με την απόδοση υμενίου 

που σχηματίζεται υπό παρόμοιες συνθήκες, αλλά σε ουδέτερο ηλεκτρολύτη. Κατά 

συνέπεια, η ανάπτυξη του υμενίου σε φωσφορικό οξύ συνδέεται με την αξιοσημείωτη 
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απώλεια ιόντων Al3+, από το ξεκίνημα της ανοδίωσης. Παρατήρηση των υμενίων που 

σχηματίζονται από ηλεκτρολειασμένες επιφάνειες αλουμινίου, αποκαλύπτει μια 

ανομοιόμορφη αύξηση του πάχους του οξειδίου, καθώς προχωρά η ανοδίωση (Σχήμα 

Ι.11α), με οξείδιο μεγαλύτερου πάχους να αναπτύσσεται πάνω από τις «ακμές» της 

πορώδους υφής, η οποία προκύπτει μετά την ηλεκτρολείανση, με προεξοχές οι οποίες 

εξέχουν από την επιφάνεια του ανοδικού υμενίου. Το συμπέρασμα που προκύπτει 

είναι ότι η επίπεδη υφή του χαρακτηριστικού συμπαγούς τύπου υμενίου χάνεται, με 

τις περιοχές του υμενίου μεταξύ των προεξοχών να παρουσιάζουν ημισφαιρική 

κυρτότητα. Η διεπιφάνεια μετάλλου/υμενίου παρουσιάζει σποραδικά τοπικές 

ανυψώσεις, που συνδέονται στενά με ανυψώσεις στο μέταλλο, όπου φαίνεται να 

έχουν συμβεί επιδιορθώσεις σε σημεία που προϋπήρχαν ρωγμές (Σχήμα Ι.11β). Πάνω 

από αυτές τις περιοχές, προεξοχές από τοπικά παχύτερο υλικό εμφανίζονται 

στρεβλωμένες από την απότομη επιδιόρθωση των ρωγμών εξαιτίας μεγάλης τοπικής 

πυκνότητας ρεύματος. Με περεταίρω ανάπτυξη του υμενίου, οι προεξοχές γίνονται 

εντονότερες (Σχήμα Ι.11c, d), με το συνολικό πάχος του υμενίου να αυξάνεται μαζί 

με την κυρτότητα μεταξύ των προεξοχών της επιφάνειας του υμενίου [28].  

 Ειδικά στην περίπτωση που η ανοδίωση λαμβάνει χώρα σε υδατικό διάλυμα 

φωσφορικού οξέος, είναι εμφανέστατη η μη ομοιόμορφη ανάπτυξη του πάχους του 

ανοδικού υμενίου σε σχέση με την ομοιόμορφη ανάπτυξη συμπαγών υμενίων σε 

ουδέτερα διαλύματα. Μια αναπόφευκτη, αλλά σημαντική συνέπεια του γεγονότος 

αυτού είναι ότι η επίπεδη επιφάνεια του υμενίου του αλουμινίου γίνεται ασταθής 

εξαιτίας των προεξοχών, και το πάχος του υμενίου ανομοιόμορφο υπό την τάση 

εφελκυσμού. Επιπλέον, η κινητική της ανάπτυξης του οξειδίου απαιτεί το υμένιο να 

είναι ομοιόμορφου πάχους ως προς την κάθετη στην επιφάνεια διεύθυνση, ή τη 

διεπιφάνεια οξειδίου/ηλεκτρολύτη, όπου το ρεύμα σχηματισμού του οξειδίου είναι 

αυξημένο. Έτσι, οι τοπικές γεωμετρίες της διεπιφάνειας μετάλλου/οξειδίου τώρα 

καθορίζονται από αυτές των αντίστοιχων στη διεπιφάνεια οξειδίου/ηλεκτρολύτη.  

 Ηλεκτρολειασμένα υμένια αλουμινίου αναπτύσσονται μη ομοιόμορφα λόγω 

της τοπικής επιδιόρθωσης ρωγμών στις προϋπάρχουσες μεταλλικές προεξοχές. Το 

γεγονός αυτό προκαλεί ανακατανομή του ρεύματος και της έντασής του στις λεπτές 

περιοχές μεταξύ των προεξοχών. Η τοπική επιφάνεια του υμενίου σε αυτές τις 

περιοχές επιδεικνύει ημισφαιρικές κυρτότητες διαφόρων ακτίνων. Επίσης, με 

περαιτέρω αύξηση της τάσης οι προεξοχές γίνονται πλατύτερες, εξαιτίας της 

συνεχούς επιδιόρθωσης των ρωγμών, αυξάνοντας την κυρτότητα της διεπιφάνειας 
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μετάλλου/οξειδίου στις λεπτές περιοχές του υμενίου. Η αύξηση της κυρτότητας 

αυξάνει το πεδίο στις πρωτύτερα λεπτότερες περιοχές του υμενίου σε ένα επίπεδο 

όπου, ο ρυθμός της υποβοηθούμενης από το πεδίο διάλυσης είναι ίσος με το ρυθμό 

της αύξησης του πάχους του οξειδίου στη διεπιφάνεια μετάλλου/υμενίου, εξαιτίας της 

εσωτερικής μετανάστευσης των ιόντων Ο2-. Ένα επιπλέον επακόλουθο είναι ότι οι 

περιοχές του τοπικά λεπτότερου υλικού του υμενίου με την αυξημένη καμπυλότητα 

μεταξύ των προεξοχών, αναπτύσσουν κύριους πόρους νωρίτερα από ό,τι οι περιοχές 

με μειωμένη καμπυλότητα. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιούνται υποστρώματα με 

διαφορετική προεργασία, π.χ. ηλεκτρολείανση, εγκαθιδρύονται περιοχές στις οποίες 

ευνοείται εξ’ αρχής η ανάπτυξη πόρων ως αποτέλεσμα της γεωμετρίας ή της 

καμπυλότητας της τοπικής επιφάνειας του υμενίου [28].  

 

 

1.9.1    Φάση σταθερής ανάπτυξης των πόρων 
 

Κατά τη σταθερή κατάσταση ανάπτυξης των πόρων, υπολογισμοί της μέσης 

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου από τον Xu et al [79], έδωσαν τιμές της τάξης των 

8x106 V/cm και κατά τόπους τιμή αυξημένης έντασης πεδίου της τάξεως των 2x107 

V/cm. Είναι ξεκάθαρο ότι, κατά τη σταθερή κατάσταση ανάπτυξης των πόρων, 

υπάρχει μια δυναμική ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης του υμενίου στη διεπιφάνεια 

μετάλλου/οξειδίου και της υποβοηθούμενης διάλυσης από το ηλεκτρικό πεδίο στη 

διεπιφάνεια της βάσης του πόρου με τον ηλεκτρολύτη. Επιπλέον, χημικά στοιχεία 

(π.χ. ανιόντα) του ηλεκτρολύτη προσρροφούνται στη διεπιφάνεια βάσης 

πόρου/ηλεκτρολύτη και ενσωματώνονται μέσα στο πορώδες ανοδικό υμένιο. 

Αντιστρόφως, δυσκίνητα ή προς τα έξω κινούμενα ανιόντα, δεν ενσωματώνονται. 

Συνεπώς, σχετικώς σταθερά ανιόντα ενσωματώνονται μέσα στο πορώδες ανοδικό 

υμένιο, σε ποσοστά 12-14wt% για τα θειικά ανιόντα, 6-8wt% για τα φωσφορικά και 

2.4wt% για τα οξαλικά [80]. 

 Στο σχήμα Ι.12 απεικονίζεται η υπερκείμενη του μετάλλου περιοχή σε ένα 

πορώδες ανοδικό υμένιο το οποίο σχηματίζεται σε φωσφορικό οξύ, κατά τη διάρκεια 

της σταθερής κατάστασης ανάπτυξής.  
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Σχήμα Ι.12: Σχηματική αναπαράσταση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του πορώδους υμενίου. 
Διακρίνονται η ακτίνα του πόρου (r), η ακτίνα καμπυλότητας στη βάση του πόρου (r΄), το πάχος του 
διαχωριστικού στρώματος (b) και το πάχος του τοιχώματος της κυψελίδα που περικλείει τον πόρο (c).    
 

Από μετρήσεις των παραμέτρων των υμενίων, έχουν προκύψει οι εξής σχέσεις: 

⎟
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⎜
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όπου r: η ακτίνα του πόρου,  

        r΄: η ακτίνα καμπυλότητας στη βάση του πόρου 

         c: το πάχος του τοιχώματος της κυψελίδας που περικλείει τον πόρο, και  

         b: το πάχος του διαχωριστικού στρώματος 

 

Εάν κατά τη διάρκεια της σταθερής κατάστασης ανάπτυξης των πόρων δεν 

μεταβληθεί η τάση, τότε δεν μεταβάλλονται και οι παράμετροι στο πορώδες ανοδικό 

υμένιο που προκύπτει. Αυτό συμβαίνει λόγω μιας «αυτορυθμιζόμενης» κατάστασης 

κατά την οποία κάθε «απόπειρα» αύξησης ή μείωσης της διαμέτρου του πόρου, 

ελέγχεται από μία αύξηση ή μείωση της ακτίνας καμπυλότητας της βάσης του πόρου. 

Συνεπώς, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο σχηματισμός του πορώδους υμενίου 

συμβαίνει με σταθερό ρυθμό, ο οποίος καθορίζεται από το μέσο ηλεκτρικό πεδίο. 

Αυτός εξισορροπείται από την υποβοηθούμενη από το ηλεκτρικό πεδίο διάλυση, με 

ρυθμό ο οποίος καθορίζεται από το τοπικό πεδίο, το σχετιζόμενο με την ακτίνα 

καμπυλότητας της βάσης του πόρου. Παρατηρήσεις της επιφάνειας των πορωδών 

ανοδικών υμενίων και των αποτυπωμάτων της βάσης των κυψελίδων στο μέταλλο, 

μετά την αφαίρεση του οξειδίου, αποκάλυψαν ότι η πυκνότητα των πόρων είναι 

μεγαλύτερη στην επιφάνεια της πορώδους δομής. Αυτό προκύπτει διότι οι πόροι, οι 

r΄ 
b 
θ 
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οποίοι αναπτύσσονται αρχικά, βρίσκονται σε πλεόνασμα για το συγκεκριμένο πεδίο, 

οπότε και παύει η ανάπτυξή τους. Για κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, οι πόροι στην 

σταθερή κατάσταση, είναι κυλινδρικοί και η διάμετρός τους παραμένει αμετάβλητη 

με την εξέλιξη του χρόνου ανοδίωσης. Κοντά στην επιφάνεια του πορώδους υμενίου, 

τέτοιοι πόροι μοιάζουν με ανεστραμμένο χωνί, θυμίζοντας τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξής τους.  

 

 

 

Ι.10 Ανάπτυξη λεπτών υμενίων πορώδους αλουμίνας σε 

υπόστρωμα πυριτίου 
 

 Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, για περισσότερο από 

μισό αιώνα εμφανίζονται ερευνητικές ομάδες οι οποίες δημοσιεύουν τα 

αποτελέσματά τους σχετικά με την ανοδίωση υμενίων αλουμινίου και την ανάπτυξη 

πορώδους αλουμίνας σε αυτό, με σκοπό την προστασία του από τη διάβρωση, τον 

χρωματισμό του κ.λ.π. Τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όμως, των πορωδών 

υμενίων αλουμίνας την καθιστούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον υλικό και για άλλες 

εφαρμογές. Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη τέτοιων υμενίων πάνω σε πυρίτιο, το 

οποίο αποτελεί τη βάση της Ηλεκτρονικής τεχνολογίας, έδωσε το έναυσμα, ώστε να 

αναπτυχθούν αξιόλογες εφαρμογές στον συγκεκριμένο τομέα. Ειδικότερα, τα πορώδη 

υμένια αλουμίνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μήτρα ή ως μάσκα για την 

εναπόθεση πληθώρας υλικών ή εγχάραξη του Si. Την τελευταία δεκαετία, πολλές 

ερευνητικές ομάδες εργάζονται στην ανάπτυξη λεπτών υμενίων πορώδους αλουμίνας 

σε υπόστρωμα πυριτίου. Η δημιουργία νανοδομών πάνω στο πυρίτιο, έχει γίνει πλέον 

πρωταρχική ανάγκη στον τομέα της Μίκρο και Νανοηλεκτρονικής και των 

εφαρμογών της. Τέτοιες δομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διατάξεις μνημών, σε 

αισθητήρες, ως υλικά των τρανζίστορς και σε πληθώρα άλλων εφαρμογών. Η 

δημιουργία νανοδομών στο Si γίνεται με μη συμβατικές μεθόδους προηγμένης 

λιθογραφίας (ηλεκτρονικής δέσμης, εγχάραξης με δέσμη ιόντων), οι οποίες εμπίπτουν 

σε χρονοβόρες και υψηλού κόστους τεχνικές. Η χρησιμοποίηση της πορώδους 

αλουμίνας πάνω στο πυρίτιο, ως μήτρας ή μάσκας, για την παρασκευή τέτοιων 
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δομών, φαίνεται ότι έχει αξιόλογες προοπτικές και ανοίγει το δρόμο για πιο 

συστηματική χρησιμοποίησή της στον τομέα της Νανοτεχνολογίας γενικότερα. 

 Η διερεύνηση της διεπιφάνειας της πορώδους αλουμίνας με το υπόστρωμα 

πυριτίου, καθώς και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται το 

διαχωριστικό στρώμα στη βάση των πόρων, είναι δύο σημαντικότατες παράμετροι 

για τη διαχείριση τέτοιου είδους δειγμάτων. Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθεί 

κυρίως η διεπιφάνεια της πορώδους αλουμίνας με το πυρίτιο, καθώς και ο 

μηχανισμός ανάπτυξής της. Επίσης, θα παρατεθεί η ιδιαίτερη δομή και η σύσταση 

του διαχωριστικού στρώματος στη διεπιφάνεια αυτή.  

 

 

Ι.10.1. Διεπιφάνεια πορώδους αλουμίνας/υποστρώματος Si 
 

Για την ανάπτυξη πορωδών υμενίων οξειδίων του αλουμινίου, απευθείας στο 

πυρίτιο, χρησιμοποιείται δισκίδιο Si, p ή n τύπου, στο οποίο σχηματίζεται με 

εξάχνωση υμένιο αλουμινίου, πάχους ανάλογου με το υμένιο πορώδους αλουμίνας 

που πρόκειται να αναπτυχθεί. Η επιφάνεια του αλουμινίου, όπως αναφέρθηκε και 

στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεία.  

Κατά την ανοδίωση υμενίων αλουμινίου σε υπόστρωμα πυριτίου, η πορεία 

της ανοδίωσης δε διαφέρει σε τίποτα από όσα προαναφέρθηκαν για φύλλα 

αλουμινίου, καθώς οι μηχανισμοί και η ηλεκτροχημεία είναι ακριβώς οι ίδιοι. 

Σημαντικές διαφορές, όμως, παρουσιάζονται στη διεπιφάνεια του πυριτίου με το 

πορώδες υμένιο, σε σχέση με την ανάπτυξη πορώδους υμενίου σε αλουμίνιο. Οι 

διαφορές αυτές εντοπίζονται κυρίως στη μορφή του διαχωριστικού στρώματος στην 

περιοχή της βάσης του πόρου. Κατά την ανοδίωση φύλλων αλουμινίου σχηματίζεται 

κοιλότητα στη βάση του πόρου, κάνοντας τον πόρο να μοιάζει με δοκιμαστικό 

σωλήνα. Αντίθετα, στην περίπτωση που η πορώδης αλουμίνα αναπτύσσεται πάνω 

στο πυρίτιο, λόγω των μηχανικών τάσεων που αναπτύσσονται μεταξύ αυτής και του 

υποστρώματος, το διαχωριστικό στρώμα που φράσει τη βάση των πόρων 

αποκολλάται και αναστρέφεται (Σχήμα Ι.13). Ως εκ τούτου, μεταξύ του πόρου και 

του υποστρώματος πυριτίου δημιουργείται μία κενή κοιλότητα, η οποία διαχωρίζει 

τον πόρο από το πυρίτιο [64]. Η ίδια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί και σε καθαρά 

υποστρώματα γυαλιού, καθώς και σε υποστρώματα γυαλιού με ένα ενδιάμεσο 
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στρώμα ΙΤΟ μεταξύ της πορώδους αλουμίνας και του υποστρώματος, από τους Chu, 

Wada et al το 2002 [82]. Μια χαρακτηριστική εικόνα αυτής της μορφολογίας δίνεται 

στην εργασία των Grouse και Miller et al [57], οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που 

ανέπτυξαν υμένια πορώδους αλουμίνας πάνω σε πυρίτιο.  

 

 

 
Σχήμα Ι.13: Σχηματική αναπαράσταση 
διεπιφάνειας πορώδους αλουμίνας / πυριτίου. Το 
διαχωριστικό στρώμα στη βάση των πόρων έχει 
αποκολληθεί και αναστραφεί από το υπόστρωμα 
Si, σχηματίζοντας κοιλότητα μεταξύ της βάσης 
των πόρων και του Si. (Η σχηματική 
αναπαράσταση δεν είναι σε κλίμακα) 

  

Μέχρι προσφάτως δεν είχε γίνει εκτενής έρευνα για τον τρόπο δημιουργίας 

και τη σύσταση αυτού του διαφορετικού σε μορφολογία, διαχωριστικού στρώματος. 

To 2007, o Lee et al [84], παρατήρησε τα διάφορα στάδια δημιουργίας του 

στρώματος αυτού με FE-SEM, και πραγματοποίησε χημική ανάλυση 

χρησιμοποιώντας μικροανάλυση ακτίνων X (EDAX). Από αυτή τη μελέτη, προκύπτει 

ότι στην περίπτωση κατά την οποία το υπόστρωμα είναι κάποιο άκαμπτο υπόστρωμα, 

όπως το πυρίτιο, τότε μόλις το διαχωριστικό στρώμα αγγίξει το υπόστρωμα, 

δημιουργούνται πρόσθετες μηχανικές τάσεις στην περιοχή της διεπιφάνειας μεταξύ 

της βάσης των πόρων και του υποστρώματος (Σχήμα Ι.14). Όταν η ανοδίωση του Al 

πλησιάζει την διεπιφάνεια με το Si, το εναπομείναν αλουμίνιο που είναι στερεά 

προσκολλημένο στο υπόστρωμα, αποκολλάται από το άκαμπτο υπόστρωμα Si, αφού 

δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις μηχανικές τάσεις που έχουν δημιουργηθεί από την 

αύξηση του αρχικού του όγκου. Έτσι, προκειμένου να δημιουργήσει επιπλέον χώρο 

«αναγκάζεται» να αλλάξει τη μορφολογία του στη διεπιφάνεια. Στο πορώδες υμένιο, 

η δημιουργία αυτών των κοιλοτήτων που δημιουργούνται στη διεπιφάνεια μεταξύ 

βάσης πόρου και υποστρώματος, είναι ένας τρόπος ώστε να δημιουργηθεί χώρος 

χωρίς να αλλάξει η διευθέτηση των πόρων κατά την ανάπτυξή τους. Συνεπώς, η αιτία 

δημιουργίας της κοιλότητος στη βάση κάθε πόρου, φαίνεται ότι είναι οι μηχανικές 

τάσεις που ωθούν το υπόστρωμα προς τα κάτω. Οι τάσεις αυτές οφείλονται στο 

γεγονός ότι η δομή περιορίζεται πλευρικά, ενώ είναι ισχυρά «συνδεδεμένη» στο 

άκαμπτο υπόστρωμα. Επιπλέον, στη βάση των πόρων υπάρχουν μηχανικές τάσεις με 
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κατεύθυνση από το υπόστρωμα προς τα επάνω, οι οποίες έχουν ως συνέπεια η βάση 

των πόρων να παραμένει αδρανής. 

 

 
 

 

α) β) 

γ) 

Σχήμα Ι.14: Σχηματική αναπαράσταση δημιουργίας διαχωριστικού στρώματος διεπιφάνειας 
πορώδους αλουμίνας/πυρίτιο. (α) Το πορώδες υμένιο φτάνει στο υπόστρωμα Si. (β) το πορώδες 
υμένιο αγγίζει το Si με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπλέον τάσεων στη βάση των πόρων. (γ) 
Αλλαγή της μορφολογίας του διαχωριστικού στρώματος για την αντιστάθμιση των τάσεων που 
έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της διαρκούς αύξησης του όγκου του υμενίου και του άκαμπτου 
υποστρώματος. 

 

 

Στη συνέχεια, καθώς η βάση των πόρων αρχίζει να γίνεται επίπεδη, το ηλεκτρικό 

πεδίο αρχίζει να αυξάνεται στις άκρες της. Ως αποτέλεσμα αυτού, καθώς και των 

κατευθυνόμενων προς τα πάνω μηχανικών τάσεων,  στις άκρες της βάσης αρχίζουν 

να παρουσιάζονται διακλαδώσεις. Τέλος, το διαχωριστικό στρώμα στη βάση των 

πόρων, αντιστρέφεται απότομα, λόγω του συνδυασμού της προς τα κάτω εγχάραξης 

των πόρων (ηλεκτροχημική διεργασία) και των μηχανικών τάσεων οι οποίες ωθούν 

το κέντρο της βάσης των πόρων προς τα πάνω (μηχανική διεργασία). Κατά τη 

διάρκεια της μετατροπής του εναπομείναντος αλουμινίου σε αλουμίνα, οι προς τα 

πάνω κατευθυνόμενες μηχανικές τάσεις που δρουν στη βάση των πόρων, αυξάνονται 

λόγω της ανάπτυξης του κενού χώρου. Η αναστροφή τελικά του διαχωριστικού 

στρώματος, το αναγκάζει να βρίσκεται μακριά από το υπόστρωμα, γεγονός που 
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εξασθενεί τις μηχανικές τάσεις που το επιβαρύνουν. Η εξασθένηση των μηχανικών 

τάσεων πάνω στο διαχωριστικό στρώμα οφείλεται και στη μείωση του πάχους του 

λόγω της περαιτέρω ανοδίωσής του. 

 Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που αφορούν την 

ποιοτική ανάλυση του διαχωριστικού στρώματος στη βάση των πόρων. Η EDS 

ανάλυση αποκάλυψε ότι τα κενά που δημιουργούνται στη βάση των πόρων 

καλύπτονται από ένα λεπτό πλούσιο σε αλουμίνιο στρώμα. Η σύνθεση του 

στρώματος αυτού αποτελείται από δύο υποστρώματα, εκ των οποίων το ένα 

αποτελείται από ένα λεπτό 1-5nm στρώμα πλούσιο σε αλουμίνιο, και το δεύτερο, 

πάχους ~20nm, αποτελείται από φτωχές σε αλουμίνιο περιοχές. Η πλούσια σε 

αλουμίνιο περιοχή φαίνεται να μειώνεται με φορά από την κορυφή του διαχωριστικού 

στρώματος, προς τις άκρες της βάσης του πόρου. Στις άκρες της κοιλότητος που 

βρίσκονται σε επαφή με το πυρίτιο σχεδόν εξαφανίζεται (Σχήμα Ι.15). Αυτό το 

χαρακτηριστικό μπορεί να γίνει κατανοητό με βάση την παράλληλη ανάπτυξη του 

κενού και της πορώδους αλουμίνας.  

 
 
Σχήμα Ι.15: Σχηματική αναπαράσταση διπλής 
δομής διαχωριστικού στρώματος διεπιφάνειας 
πορώδους αλουμίνας/Si. 

 

Ουσιαστικά, φαίνεται ότι το υμένιο αλουμίνας που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις 

συστοιχίες των πόρων, λόγω του ότι αποκολλάται από το υπόστρωμα κατά το 

σχηματισμό της κοιλότητος, δεν έχει αρκετό χρόνο να ανοδιωθεί. Δεδομένου ότι το 

αλουμίνιο, το οποίο βρίσκεται απευθείας σε επαφή με το πυρίτιο, απαιτεί 

περισσότερο χρόνο για να μετατραπεί σε αλουμίνα από ότι το υπόλοιπο, είναι πιθανό 

το υμένιο της αλουμίνας που βρίσκεται κάτω από τους πόρους να αποκολλάται από 

το υπόστρωμα υπό μορφή υμενίου πλούσιου σε αλουμίνιο. Περαιτέρω μετατροπή του 

πλούσιου σε αλουμίνιο στρώματος, συμβαίνει μόνο στις περιοχές που βρίσκονται 

στις άκρες του, περιμετρικά του σχηματισθέντος κενού χώρου, οι οποίες βρίσκονται 

σε απευθείας επαφή με το πυρίτιο. Τέλος, το πλούσιο σε αλουμίνιο στρώμα, το οποίο 
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είναι ηλεκτρικά απομονωμένο από το υπόστρωμα, παραμένει στις περιοχές πάνω από 

την κορυφή των κοιλοτήτων, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της ανοδίωσης. Η 

παρουσία του λεπτού, πλούσιου σε αλουμίνιο στρώματος το οποίο είναι ηλεκτρικά 

απομονωμένο από το πυρίτιο, αποδεικνύει ότι η δημιουργία των εν λόγω κενών στη 

διεπιφάνεια μεταξύ πόρων/υποστρώματος είναι κυρίως φυσική παρά χημική 

διαδικασία. Οποιαδήποτε περαιτέρω χημική αντίδραση για την παραγωγή κατιόντων 

Al+3 δεν ενισχύει απαραίτητα τη δημιουργία των κοιλοτήτων.  

Η συνέχιση της ανοδίωσης πέρα από τη στιγμή που το πορώδες υμένιο έχει 

φτάσει στο υπόστρωμα πυριτίου, ενισχύει τις διακλαδώσεις που έχουν δημιουργηθεί 

στις άκρες του διαχωριστικού στρώματος στη βάση των πόρων, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία καναλιών από όπου μπορεί ο ηλεκτρολύτης να διαχυθεί και να φτάσει στο 

πυρίτιο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η έναρξη οξείδωσης του υποστρώματος πυριτίου 

και η δημιουργία νανονησίδων SiO2 στις κοιλότητες της βάσης των πόρων, όπως 

κατεγράφησαν προγενέστερα από ερευνητικές ομάδες [58-65], [85] και αναφέρθηκαν 

στην αρχή της ενότητας αυτής. Επίσης, όπως φαίνεται από παρατηρήσεις με TEM, 

υπάρχει και πλευρική διάχυση ηλεκτρολύτη από κοιλότητα σε κοιλότητα. Από τη 

στιγμή, όμως, που κάποια νανονησίδα SiO2, εισέλθει στην περιοχή κάποιας 

γειτονικής κοιλότητος, τα άκρα της πορώδους αλουμίνας σε εκείνο το σημείο 

ανασηκώνονται και οι νανονησίδες αρχίζουν και συγχωνεύονται μεταξύ τους. Αυτή η 

διεργασία καθιστά δύσκολο τον ακριβή έλεγχο της ανάπτυξης νανονησίδων SiO2, 

πάνω στο πυρίτιο με ανοδίωση. Εντούτοις τέτοιου είδους νανοδομές αναπτύσσονται 

με αυτή την τεχνολογία, από αρκετές ερευνητικές ομάδες.  

 

 

 

Ι.11 Σύνοψη κεφαλαίου 
 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε εκτενής παρουσίαση της μακροχρόνιας πειραματικής 

και θεωρητικής μελέτης που αφορά την ανάπτυξη πορωδών υμενίων ανοδικής 

αλουμίνας και συγκεντρώθηκαν τα συμπεράσματα που σχετίζονται με τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την  δομή τέτοιων υμενίων. Επίσης, δόθηκε βαρύτητα 

στην περίπτωση ανοδίωσης λεπτού υμενίου αλουμινίου σε υπόστρωμα Si, λόγω του 

ότι η περίπτωση αυτή παρουσιάζει μεγάλο τεχνολογικό ενδιαφέρον από άποψη 
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εφαρμογών. Όσα αναφέρθησαν σε αυτό το κεφάλαιο βοηθούν στην βαθύτερη 

κατανόηση των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν και τα οποία αφορούν τη βασική 

πειραματική μελέτη που παρατίθεται στην παρούσα διδακτορική διατριβή.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 54



Κεφάλαιο ΙΙ 
 
“Παρασκευή δειγμάτων - Πειραματικές διατάξεις -

Πειραματικές διεργασίες παρασκευής δειγμάτων για 

ανοδίωση” 
 
Στόχος αυτής της διατριβής ήταν η ανάπτυξη πορωδών υμενίων αλουμίνας σε 

υπόστρωμα Si, επιφάνειας ~1-3cm2, καθώς και επιλεκτικά σε συγκεκριμένες περιοχές 

στο Si εύρους μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων (από 4 έως 25μm2). Ένας 

δεύτερος στόχος ήταν η ανάπτυξη διαφόρων υλικών στο εσωτερικό των πόρων των 

υμενίων της πορώδους αλουμίνας και σε κάποιες περιπτώσεις ο ηλεκτρικός 

χαρακτηρισμός των σύνθετων δομών που δημιουργήθηκαν. Με σκοπό να 

διευκολυνθεί ο αναγνώστης, παρατίθεται μια λίστα με το σύνολο των διεργασιών οι 

οποίες ήταν απαραίτητες, ώστε να βρεθεί κανείς «ένα βήμα πριν την κυψελίδα 

ανοδίωσης». Επιπλέον, τονίζονται οι διεργασίες εκείνες οι οποίες απαιτείτο να 

πραγματοποιηθούν σε περιβάλλον καθαρού χώρου, ώστε να οδηγηθεί κανείς σε 

δείγματα υψηλής ποιότητος τόσο δομικά, όσο και λειτουργικά. Επίσης, προκειμένου 

να χαρακτηρισθούν ηλεκτρικά κάποια από τα δείγματα, χρειάστηκαν κάποια επιπλέον 

βήματα διεργασιών τα οποία παρατίθενται σε αυτή την ενότητα. Τέλος θα γίνει 

αναφορά στην πειραματική διάταξη η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά την ανοδίωση, 

καθώς και στον εξοπλισμό που αφορά το δομικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων. Οι 

λεπτομέρειες του δομικού και ηλεκτρικού χαρακτηρισμού θα αναπτυχθούν ξεχωριστά 

στα σημεία όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς εδώ, εκτενέστερη ανάλυση ξεφεύγει 

από το πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού. 

 

 

 

 

 

 55



ΙΙ.1. Προετοιμασία δειγμάτων  

Στο σύνολο των δειγμάτων τα οποία παρασκευάστηκαν χρησιμοποιήθηκε ως 

υπόστρωμα το Si. Στην επιφάνεια αυτού αναπτύχθηκαν πορώδη ανοδικά υμένια 

αλουμίνας, καθώς και πλήθος νανοδομών διαμέσου αυτών. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκαν δισκίδια Si τριών ιντσών, p τύπου, με ειδική 

αντίσταση που κυμαινόταν από 1 έως 10 Ω.cm. Τα υποστρώματα αυτά αποτελούν τα 

κλασσικά δισκίδια Si τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη Μικροηλεκτρονική και 

γενικότερα στην τεχνολογία Si. Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της δομής των 

προς ανοδίωση δειγμάτων, αυτά οργανώθηκαν σε τρείς μεγάλες κατηγορίες:  

 

Ι:  απλά δείγματα με σκοπό την ανάπτυξη πορώδους ανοδικού υμενίου σε μεγάλη    
     επιφάνεια πάνω στο πυρίτιο,  
 
ΙΙ: δείγματα στα οποία μεταξύ πορώδους υμενίου και πυριτίου παρεμβάλλεται ένα   
     υμένιο θερμικού οξειδίου του πυριτίου,  
 
ΙΙΙ: δείγματα στα οποία το πορώδες υμένιο αναπτύσσεται σε συγκεκριμένες περιοχές   
      στην επιφάνεια πυριτίου.  
 
 
Όλες οι διεργασίες που αφορούν την προετοιμασία των δειγμάτων, 

πραγματοποιήθηκαν στον καθαρό χώρο του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του 

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. 

 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες 

συνοψίζονται στη συνέχεια:  

 

Δείγματα Κατηγορίας Ι 

 
• Χημικός καθαρισμός 

• Ανάπτυξη ωμικής επαφής στην πίσω επιφάνεια του δισκιδίου 

• Εναπόθεση Al στη μπροστινή επιφάνεια του δισκιδίου 

• Ηλεκτροχημική οξείδωση Al (ανοδίωση) 
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Δείγματα Κατηγορίας ΙΙ 

 
• Χημικός καθαρισμός 

• Ανάπτυξη ωμικής επαφής στην πίσω επιφάνεια του δισκιδίου με εμφύτευση 

ιόντων B. 

• Χημικός καθαρισμός 

• Ανάπτυξη θερμικού οξειδίου υψηλής ποιότητος και πάχους 3.35nm στη 

μπροστινή επιφάνεια του δισκιδίου  

• Εναπόθεση αλουμινίου στην μπροστινή επιφάνεια του δισκιδίου 

• Ηλεκτροχημική οξείδωση Al (ανοδίωση) 

 

Δείγματα Κατηγορίας ΙΙΙ 

 
• Χημικός καθαρισμός 

• Υγρή οξείδωση για την ανάπτυξη στρώματος SiO2 πάχους 500nm, το οποίο, 

εν συνεχεία θα χρησιμοποιηθεί ως μάσκα. 

• Οπτική λιθογραφία και εγχάραξη με πλάσμα ενεργών ιόντων του στρώματος 

SiO2 στην μπροστινή επιφάνεια του δισκιδίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι η 

δημιουργία περιοχών στο Si, επιφάνειας από 2x2μm2 έως 5x5μm2, οι οποίες 

δεν καλύπτονται από SiO2. 

• Εξάχνωση αλουμινίου πάχους 100 και 250nm στις εν λόγω περιοχές.  

• Ηλεκτροχημική οξείδωση Al (ανοδίωση)  

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει εκτενέστερη αναφορά στις διεργασίες 

εκείνες οι οποίες έχουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη δειγμάτων υψηλής ποιότητος, 

ειδικά όταν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως τμήματα διατάξεων 

μικροηλεκτρονικής ή να χαρακτηρισθούν ηλεκτρικά.  
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• Καθαρισμός: 
 
Ο καλός καθαρισμός του υποστρώματος είναι ένα απαραίτητο βήμα προκειμένου το 

υπόστρωμα να χρησιμοποιηθεί είτε για την ανάπτυξη πολύ καλής ποιότητας SiO2 

στην επιφάνεια αυτού, είτε για την εξάχνωση υμενίου αλουμινίου μεγάλης 

καθαρότητας (99,99%). Για το λόγο αυτό, πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε διεργασία, 

το δισκίδιο πυριτίου υποβάλλεται αρχικά σε χημικό καθαρισμό με διάλυμα 

H2SO4:H2O2 ώστε να απομακρυνθούν οργανικές ενώσεις. Ακολουθεί εμβάπτιση σε 

BHF, ώστε να αφαιρεθεί το αυτοαναπτυσσόμενο οξείδιο (native oxide) το οποίο έχει 

σχηματιστεί πάνω στο δισκίδιο από την έκθεσή του στον αέρα. Το τελευταίο βήμα 

καθαρισμού είναι σημαντικό να επαναλαμβάνεται αμέσως πριν το δείγμα οδηγηθεί 

στον θάλαμο του εξαχνωτή για την εναπόθεση αλουμινίου στην μπροστινή επιφάνεια 

του δισκιδίου. Η επιφάνεια του δισκιδίου θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αυτό 

το 2-3nm οξείδιο, καθώς η πορώδης αλουμίνα η οποία θα σχηματισθεί με την 

ανοδίωση, δεν έχει καλή πρόσφυση σε αυτό. Ως εκ τούτου αποκολλάται όταν φτάνει 

στο στρώμα του οξειδίου. Αντιθέτως, εάν το οξείδιο έχει απομακρυνθεί πριν την 

εξάχνωση του αλουμινίου, η αλουμίνα που αναπτύσσεται με την ανοδίωση, μένει 

ακλόνητα συνδεδεμένη στο Si.  

 Στην περίπτωση κατά την οποία στην επιφάνεια του δισκιδίου πρόκειται να 

αναπτυχθεί πολύ καλής ποιότητος θερμικό οξείδιο, το δισκίδιο υποβάλλεται σε 

περαιτέρω καθαρισμό τύπου “RCA”, ενώ καθαρίζεται και ο φούρνος οξείδωσης πριν 

την εισαγωγή του δείγματος σε αυτόν. Η εξάχνωση του αλουμινίου στην μπροστινή 

επιφάνεια του δισκιδίου λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την ανάπτυξη του θερμικού 

οξειδίου, χωρίς να μεσολαβήσει το βήμα του καθαρισμού σε BHF. Η πορώδης 

αλουμίνα που θα αναπτυχθεί έχει σχετικά καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του 

θερμικά αναπτυσσόμενου οξειδίου, σε αντίθεση με την κακή πρόσφυση που έχει στο 

αυτοαναπτυσσόμενο οξείδιο. 

 

• Εξάχνωση αλουμινίου: 
Η εξάχνωση αλουμινίου για δημιουργία ωμικής επαφής, καθώς και των υμενίων 

αλουμινίου πάνω στο πυρίτιο τα οποία πρόκειται να ανοδιωθούν, 

πραγματοποιήθηκαν με την τεχνική της εξάχνωσης με ηλεκτρονική δέσμη. Με αυτόν 

τον τρόπο επετεύχθησαν υψηλής καθαρότητας (99.99%), λεία υμένια αλουμινίου. Η 
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υψηλή καθαρότητα, καθώς και η όσο το δυνατόν απαλλαγμένη από τραχύτητα 

επιφάνεια, είναι δύο σημαντικότατοι παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

τον σχηματισμό καλών πορωδών οξειδίων αλουμινίου κατά την ανοδίωση. Ο 

εξαχνωτής που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου Denton. Τα πάχη τα οποία 

αναπτύχθηκαν για τη δημιουργία ωμικών επαφών ήταν 300-500nm, ενώ για τα προς 

ανοδίωση υμένια αλουμινίου στο πυρίτιο, αυτά κυμάνθηκαν από 20 – 1300nm. 

 

 

 

ΙΙ.2. Ηλεκτροχημική κυψελίδα – πειραματική διάταξη  

 Στην προηγούμενη ενότητα παρατέθηκε, η προετοιμασία των προς ανοδίωση 

δειγμάτων και δόθηκαν επιπλέον λεπτομέρειες για κάποιες από τις διεργασίες που 

κρίθηκαν σημαντικές για την καλή ποιότητα των τελικών δομών. Σε αυτό το σημείο, 

παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά την ανοδική 

οξείδωση των δειγμάτων.  

 

Κυψελίδα ηλεκτρόλυσης:  

Μια κυψελίδα ηλεκτρόλυσης αποτελείται από έναν ή δύο χώρους, μέσα στους 

οποίους βρίσκονται τα ηλεκτρόδια και εισάγεται ο ηλεκτρολύτης. Στις περιπτώσεις 

κυψελίδων με δύο χώρους, αυτοί, είτε επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, είτε 

παρεμβάλλεται αυτών μια διαχωριστική μεμβράνη (μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων 

– PEM συσκευές ηλεκτρόλυσης).  Και στις δύο περιπτώσεις τα τοιχώματα αυτών των 

χώρων πρέπει να αποτελούνται από χημικά αδρανή υλικά, ώστε να μη διαβρώνονται 

από την ηλεκτροχημεία που λαμβάνει χώρα. Ως ηλεκτρόδια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δύο μεταλλικά ηλεκτρόδια και ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς 

(υπάρχουν διαφόρων τύπων), ή απλώς δύο ηλεκτρόδια στα οποία θα εφαρμοστεί η 

τάση.  

Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων στα πλαίσια της παρούσης 

διδακτορικής διατριβής, χρησιμοποιήθηκε κυψελίδα μονού χώρου, μια απεικόνιση 

της οποίας παρουσιάζεται στο σχήμα ΙΙ.1, η οποία σχεδιάστηκε στο Ινστιτούτο. Ως 

υλικό για τον χώρο εισαγωγής του ηλεκτρολύτη επιλέχθηκε το Teflon. Στην 

περίπτωση της ανοδίωσης, το ηλεκτρόδιο της ανόδου το αποτελεί το προς ανοδίωση 
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αλουμίνιο το οποίο έχει εναποτεθεί στην επιφάνεια του δισκιδίου πυριτίου, ενώ ως 

κάθοδος προτιμάται κάποιο αδρανές χημικά μέταλλο, όπως χρυσός ή πλατίνα. Στη 

συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιήθηκε κάθοδος από πλατίνα. 

 

 
 

 

 
 

Όπως παρουσιάζεται και στην απεικόνιση (σχήμα ΙΙ.1α), το δείγμα τοποθετείται 

εξωτερικά, στη βάση της κυψελίδας, και έρχεται σε επαφή με τον ηλεκτρολύτη μέσω 

μιας οπής που έχει ανοιχθεί στο teflon ειδικά για το σκοπό αυτό. Η επιφάνεια της 

οπής, καθορίζει και την επιφάνεια του αλουμινίου που ανοδιώνεται. Για 

στεγανοποίηση χρησιμοποιείται o-ring, ενώ το δείγμα εφάπτεται σε μία βάση 

αλουμινίου, ώστε να υπάρχει ηλεκτρική επαφή για τη σύνδεσή του με τα μετρητικά 

α) 

β) 

Σχήμα ΙΙ.1: Σχηματική αναπαράσταση α) τμημάτων κυψελίδας όπου διακρίνεται η θέση στην 
οποία τοποθετείται το δείγμα, και β) το σύστημα της κυψελίδας σε λειτουργία. 



όργανα. Όλο το σύστημα (Teflon κυψελίδα – δείγμα – o-ring – αλουμίνιο ανόδου) 

«κλείνεται» σε ένα ειδικά κατασκευασμένο κέλυφος από αλουμίνιο, το οποίο 

συγκρατεί όλα τα μέρη του στεγανά συνδεδεμένα μεταξύ τους.  

 

Ψυκτική βάση: 

Όπως αναπτύχθηκε στο κεφ. Ι, η θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο στο ρυθμό της 

ανοδίωσης. Ως εκ τούτου, προκειμένου η ανοδίωση να λαμβάνει χώρα σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, χρησιμοποιήθηκε ψυκτική βάση Peltier. Το σύστημα κυψελίδας – 

δείγμα – αλουμίνιο ανόδου, τοποθετείται στην ψυκτική βάση της οποίας η 

θερμοκρασία παρακολουθείται μέσω ενός θερμοζεύγους το οποίο βρίσκεται σε επαφή 

με αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανοδίωσης. Όταν η θερμοκρασία σταθεροποιηθεί, 

μπορεί να ξεκινήσει η διεργασία της ανοδίωσης. Λόγω του ότι η ανοδίωση είναι 

ισχυρά εξώθερμη αντίδραση, ενδιαφέρει, να απάγεται θερμότητα από το δείγμα. Για 

το λόγο αυτό προτιμήθηκε η ψύξη εξωτερικά του δείγματος, με το σύστημα που 

περιγράφηκε, παρά η ψύξη του ηλεκτρολυτικού διαλύματος.    

 

Τροφοδοτικό τάσης: 

Για εφαρμογή τάσης χρησιμοποιήθηκε πηγή συνεχούς τάσεως Keithley 230, η οποία 

παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής τάσεως έως 100V. Το εύρος DC τάσεων που 

εφαρμόστηκαν κυμάνθηκε από 20 έως 100V, με μέγιστο ρεύμα να διαρρέει το 

κύκλωμα τα 100mA.  

 

Μετρητικό ρεύματος: 

Σε σειρά με το τροφοδοτικό τάσης συνδέθηκε μετρητικό ρεύματος Keithley 617, 

ώστε να γίνεται δυνατή η παρακολούθηση των μεταβολών του ρεύματος κατά την 

διάρκεια της ανοδίωσης και η καταγραφή των φάσεων της (βλ.§ Ι.8). Στο σχήμα ΙΙ.3 

δίνεται μια σχηματική αναπαράσταση του συνολικού κυκλώματος.  

 

Όπως περιγράφηκε, η DC τάση ανοδίωσης εφαρμόζεται στο δείγμα μέσω της βάσης 

αλουμινίου της κυψελίδας, η οποία ουσιαστικά μαζί με το δείγμα αποτελεί το 

ηλεκτρόδιο της ανόδου. Στη βάση αυτή συνδέεται ο θετικός πόλος της πηγής, ενώ 

στο ηλεκτρόδιο από πλατίνα συνδέεται ο αρνητικός πόλος. Μεταξύ της πηγής τάσεως 

και της κυψελίδας παρεμβάλλεται σε σειρά το μετρητικό του ρεύματος ώστε να 

παρακολουθείται το ρεύμα κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης και να καταγράφεται. 
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Η κυψελίδα τοποθετείται απευθείας πάνω στην ψυκτική βάση Peltier. Η ψυκτική 

βάση τροφοδοτείται από τροφοδοτικό συνεχούς τάσης N5770A της Agilent 

Technologies, ισχύος 1500W. Για τη λειτουργία της ψυκτικής βάσης απαιτούνται 

ρεύματα λειτουργίας ίσα με 4 - 6Α, ώστε να είναι δυνατή η ψύξη της βάσης 

αλουμινίου που στηρίζει το δείγμα στους 0οC. Η βάση αλουμινίου που στηρίζει την 

κυψελίδα, παρέχει, εκτός από την καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και πολύ καλή 

θερμική αγωγιμότητα. Η ψυκτική βάση Peltier, διαθέτει δικό της σύστημα ψύξης, με 

ψήκτρα και συνδέεται σε ξεχωριστό τροφοδοτικό τάσης.  

 

 

 

ΙΙ.3. Μέθοδοι δομικού χαρακτηρισμού δειγμάτων  

 Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι τεχνικές χαρακτηρισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν για το δομικό χαρακτηρισμό των πορωδών ανοδικών υμενίων. 

Σχήμα ΙΙ.3 Σχηματική αναπαράσταση ηλεκτρικού κυκλώματος για την ανοδίωση. 
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Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές: 

 

(α) Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning electron microscopy), προκειμένου 

να χαρακτηρισθεί το μέγεθος, το σχήμα και άλλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 

πορωδών υμενίων, καθώς και των νανοδομών που αναπτύχθηκαν διαμέσου αυτών. 

Έτσι ελήφθησαν μικρογραφίες των δειγμάτων σε κάτοψη, και τομή.  

Το SEM που χρησιμοποιήθηκε ήταν FEG SEM τύπου Jeol. 

 

(β) Μικροσκοπία ατομικής δύναμης (Atomic Force Microscopy), ώστε να γίνει δυνατή 

η παρατήρηση της τοπογραφίας πολλών εκ των δειγμάτων, είτε για τη συλλογή 

περαιτέρω πληροφοριών από αυτά, είτε γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η μικροσκοπία 

σάρωσης δεν βοηθούσε.  

 

(γ) Ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης (Transmission Electron Microscopy 

ΤΕΜ). 

 

 

 

ΙΙ.4. Μέθοδοι ηλεκτρικού χαρακτηρισμού 

 
 Στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής, αναπτύχθηκαν MΙS (metal – 

insulator – semiconductor) δομές οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ηλεκτρικά κυρίως με 

CV μετρήσεις και την μέθοδο αγωγιμότητoς. Το πορώδες υμένιο αποτελούσε κάθε 

φορά το διηλεκτρικό υλικό του πυκνωτή. Προκειμένου να χαρακτηρισθούν 

ηλεκτρικά τα δείγματα, εξασφαλίστηκε έπειτα από προεργασία πολύ καλή ωμική 

επαφή τόσο στην πάνω, όσο και στην κάτω επιφάνεια του δείγματος (Σχήμα II.4). 

Στο σχήμα ΙΙ.4 δίνεται η σχηματική αναπαράσταση της δομής του δείγματος που 

πρόκειται να χαρακτηριστεί ηλεκτρικά.   

Προκειμένου να σχηματισθεί ο οπλισμός του πυκνωτή στην πάνω επιφάνεια 

του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε οπτική λιθογραφία στην επιφάνεια του εκάστοτε 

δείγματος και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εξάχνωση αλουμινίου πάχους από 

300-500nm. Εν συνεχεία, αφαιρέθηκε η ρητίνη και το υμένιο αλουμινίου από τις 

περιοχές εκτός των δομών, όπου δεν ήταν επιθυμητή η ύπαρξη αλουμινίου. Τα 
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δείγματα έπειτα από αυτή τη σειρά διεργασιών που ακολουθήθηκαν, είναι έτοιμα να 

χαρακτηρισθούν ηλεκτρικά.  

 

 
Σχήμα ΙΙ.4: Σχηματική αναπαράσταση δομής 
MΙS (metal – insulator – semiconductor) με την 
πορώδη αλουμίνα ως διηλεκτρικό οξείδιο. 

 

 

 

 

 

II.5  Σύνοψη κεφαλαίου 

 Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε αναφορά στις διεργασίες εκείνες οι οποίες πρέπει 

να προηγηθούν ώστε τα δείγματα να είναι έτοιμα προς ανοδίωση. Όσες από τις 

διεργασίες κρίθηκαν σημαντικές για την παρασκευή καλή ποιότητος δειγμάτων, τόσο 

από δομικής όσο και ηλεκτρικής πλευράς, συζητήθηκαν διεξοδικότερα. Τα δείγματα 

χωρίσθηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες στις οποίες συνοψίστηκαν τα τεχνολογικά 

βήματα που ακολουθήθηκαν. Τέλος παρουσιάστηκε η πειραματική διάταξη η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της ανοδικής οξείδωσης των δειγμάτων, 

καθώς και οι μέθοδοι οι οποίες ακολουθήθηκαν για τον δομικό χαρακτηρισμό των 

τελικών δομών. 
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Κεφάλαιο ΙII 
 
“ Παρασκευή και χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων 

πορώδους αλουμίνας σε υπόστρωμα Si” 
 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθεται η πειραματική μελέτη που αφορά την ανάπτυξη 

λεπτών υμενίων πορώδους αλουμίνας απευθείας σε υπόστρωμα πυριτίου. 

Διατρέχοντας το κεφάλαιο, αρχικά θα εξετασθεί η παρασκευή πορωδών υμενίων 

αλουμίνας σε υπόστρωμα πυριτίου, στους τρεις δημοφιλέστερους ηλεκτρολύτες και 

για τις ηλεκτροχημικές συνθήκες εκείνες οι οποίες οδηγούν στη βέλτιστη πορώδη 

δομή [66]. Θα γίνει σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τα δομικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία θα περίμενε κανείς από το θεωρητικό υπόβαθρο που έχει 

αναπτυχθεί για τα πορώδη ανοδικά υμένια. Εν συνεχεία θα δοθεί μια εκτενής μελέτη 

σχετικά, με την επίδραση τριών διαφορετικών παραγόντων στην τελική γεωμετρία 

των πορωδών υμενίων, τα οποία αναπτύχθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή. 

Ο πρώτος παράγοντας ο οποίος εξετάζεται, αφορά την ανοδίωση υμενίων αλουμινίου 

διαφορετικών παχών πάνω στο πυρίτιο. Ο δεύτερος αφορά τον περιορισμό σε τρεις 

διαστάσεις του υμενίου του αλουμινίου κατά την ανοδίωσή του, σε περιοχές 

επιφάνειας μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων πάνω στο Si. Ο τρίτος παράγοντας 

που εξετάσθηκε, σχετίζεται με την ανοδίωση σε δύο και τρία στάδια υμενίων 

αλουμινίου, όταν μεταξύ των σταδίων αυτών παρεμβάλλεται ένα επιπλέον στάδιο 

χημικής εγχάραξης του αλουμινίου. Η επίδραση των τριών αυτών παραγόντων στα 

τελικά δομικά χαρακτηριστικά των πορωδών ανοδικών υμενίων, εξετάζεται για 

πρώτη φορά, καθώς από τη βιβλιογραφική διερεύνηση δεν προέκυψε αντίστοιχη 

πειραματική μελέτη.  
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ΙΙΙ.1 Ανοδίωση δειγμάτων σε διαφορετικές ηλεκτροχημικές          

συνθήκες 

 
 Χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις σημαντικότεροι (και συνηθέστεροι) ηλεκτρολύτες 

για την παρασκευή πορωδών ανοδικών υμενίων (υδατικά διαλύματα θειικού, 

οξαλικού και φωσφορικού οξέος). Κατά τη διεργασία της ανοδίωσης εφαρμόστηκαν 

οι βέλτιστες ηλεκτροχημικές συνθήκες οι οποίες παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία 

[46, 66, 74, 78], και οι οποίες συνοψίζονται στον πίνακα ΙΙΙ.1. Τα υποστρώματα στα 

οποία αναπτύχθηκαν τα ανοδικά υμένια ήταν δισκίδια πυριτίου p τύπου, ειδικής 

αντίστασης από 1-10 Ω.cm. Στην πίσω επιφάνεια των δισκιδίων αναπτύχθηκε ωμική 

επαφή, με εξάχνωση αλουμινίου και ανόπτηση του δείγματος στους 450οC για 30min. 

Τέλος, αλουμίνιο πάχους 500nm εξαχνώθηκε και στην μπροστινή επιφάνεια, το οποίο 

αποτέλεσε το προς ανοδίωση υμένιο. Στο σχήμα ΙΙΙ.1 δίνεται μια σχηματική 

αναπαράσταση της τομής του δείγματος. Μετά το πέρας της ανοδίωσης ακολούθησε 

δομικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

(Scanning Electron Microscopy).  

 

Πίνακας ΙΙΙ.1  

Ηλεκτρολυτικό διάλυμα                                               Εφαρμοζόμενη τάση 

Υδατικό διάλυμα Η2SO4       6%w.t                                            20V 

Υδατικό διάλυμα C2H2O4    5%w.t                                     40V 

Υδατικό διάλυμα H3PO4     10%w.t                                  100V 

Ηλεκτροχημικές συνθήκες ανοδίωσης στους τρεις βασικούς ηλεκτρολύτες (υδατικά 
διαλύματα (θειικού, οξαλικού και φωσφορικού οξέος)  
 

Στη σχηματική αναπαράσταση  (σχ. ΙΙΙ.1) παρουσιάζεται η δομή των δειγμάτων σε 

τομή (α) πριν και (β) μετά την ανοδίωση. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο Ι, τα 

πορώδη υμένια που αναπτύσσονται πάνω στο πυρίτιο διαχωρίζονται στη βάση των 

πόρων τους από το υπόστρωμα με μία κοιλότητα που περιέχει αέρα, και η οποία 

κείται στη βάση του πόρου. Αυτή διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο πόρο με ένα λεπτό 

υμένιο συμπαγούς οξειδίου (διαχωριστικό στρώμα), η σύσταση του οποίου 

μελετήθηκε εκτενώς στην παράγραφο Ι.10.1. Η κοιλότητα καθώς και το διαχωριστικό 

στρώμα έγινε δυνατόν να παρατηρηθούν σε κάποιες από τις δομές που 
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αναπτύχθηκαν, όπως διακρίνεται και στις μικρογραφίες SEM, παρατίθενται στη 

συνέχεια.  

 

 

 

 

 
 

 Η πρώτη σειρά δειγμάτων η οποία αναπτύχθηκε αφορά την ανοδίωση σε 

υδατικό διάλυμα θειικού οξέος και τάση 20V. Όπως γίνεται φανερό από τις 

μικρογραφίες SEM (σχ. ΙΙΙ.2), τα πορώδη υμένια που σχηματίζονται με ανοδίωση σε 

θειικό οξύ υμενίων αλουμινίου πάχους 500nm, έχουν τυχαία κατανομή πόρων. Σε 

αυτά τα υμένια υπάρχει μια υποψία εξαγωνικής συμμετρίας, καθώς εντοπίζονται κατά 

διαστήματα πόροι να βρίσκονται σε εξαγωνική διάταξη χωρίς όμως αυτή να 

εκτείνεται σε περιοχές μεγάλου εύρους. Ως εκ τούτου το υμένιο δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι διαθέτει εξαγωνική συμμετρία. Το πάχος του πορώδους υμενίου 

υπολογίζεται ότι είναι περίπου ίσο ~910nm, ενώ η μέση διάμετρος των πόρων μετά 

την ανοδίωση προκύπτει ίση με ~ 8,5nm. Στη μικρογραφία του σχήματος ΙΙΙ.2(α1) 

στην οποία παρουσιάζεται η επιφάνεια της πορώδους αλουμίνας αμέσως μετά την 

ανοδίωση χωρίς περαιτέρω διεργασία, οι πόροι διακρίνονται σαν πολύ μικρές οπές. 

Επίσης είναι πολύ έντονη η ανομοιομορφία της επιφάνειας. Στις μικρογραφίες των 

σχημάτων ΙΙΙ.2(α2) και ΙΙΙ.2(α3) δίδονται οι τομές του ίδιου πορώδους υμενίου, όπου 

φαίνονται οι κατακόρυφοι προς το υπόστρωμα πόροι. Στην (α2) η οποία αποτελεί 

μεγέθυνση της (α3) διακρίνεται αμυδρά και το διαχωριστικό στρώμα που χωρίζει τον 

πόρο από το υπόστρωμα. Δυστυχώς λόγω του μεγέθους αυτών των δομών και κυρίως 

της πολύ μικρής αντίθεσης μεταξύ των πόρων και των τοιχωμάτων του υμενίου δεν 

ήταν δυνατή η καλύτερη εστίαση με το SEM, και επομένως η λήψη μιας 

ποιοτικότερης μικρογραφίας.   

 

Σχήμα ΙΙΙ.1 Απεικόνιση της τομής του δείγματος (α) πριν την ανοδίωση, και (β) μετά την ανοδίωση 
και ανάπτυξη πορώδους αλουμίνας σε υπόστρωμα πυριτίου. Στο σχήμα (β) απεικονίζεται το 
διαχωριστικό στρώμα που φράσσει τη βάση των πόρων.  

α)    β)  



500nm
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Στις μικρογραφίες SEM της σειράς (β) (σχ.ΙΙΙ.2β), διακρίνεται το ίδιο δείγμα, 

στο οποίο ακολούθησε διεύρυνση των πόρων με εμβάπτισή του σε υδατικό διάλυμα 

φωσφορικού οξέος 5% w.t., για 20 min. Χάρη σε αυτή τη διεργασία, οι πόροι 

γίνονται πιο ευδιάκριτοι, καθώς μεγαλώνει η διάμετρός τους. Στο σχήμα ΙΙΙ.2(β1) και 

ΙΙΙ.2(β2) παρουσιάζεται η επιφάνεια του πορώδους υμενίου, ενώ στο σχήμα ΙΙΙ.2(β3) η 

τομή του. Η μέση διάμετρος σε αυτή την περίπτωση έχει αυξηθεί περίπου κατά 

100%, καθώς είναι ίση με ~17nm. Το διαχωριστικό στρώμα δεν διακρίνεται πλέον, 

καθώς το αρχικό του πάχος είναι μικρότερο από 9nm, και επομένως δεν είναι δυνατή 

η διατήρησή του σε αυτόν το χρόνο έκθεσης στο φωσφορικό οξύ.  

 

α3) 

α) 

α1) α2) 

100nm 

100nm 

Σχήμα ΙΙΙ.2(α): Εικόνες SEM, επιφάνειας και τομής υμενίου πορώδους αλουμίνας, το 
οποίο αναπτύχθηκε πάνω σε Si με ανοδίωση σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος. Το δείγμα 
σε αυτές τις μικρογραφίες δεν έχει υποστεί διεύρυνση των πόρων. Η μέση διάμετρος είναι 
<10nm ενώ η πυκνότητα των πόρων είναι ίση με 1011 πόροι/cm2. Το διαχωριστικό 
στρώμα στη βάση των πόρων διακρίνεται αμυδρά και εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από 
8nm. 
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Για μεγαλύτερους χρόνους διάλυσης, οι οποίοι προσεγγίζουν τα 35min συνολικά, το 

ίδιο δείγμα, αρχίζει να διαλύεται, καθώς οι πόροι ενώνονται μεταξύ τους και το 

υμένιο συνθλίβεται. Αυτή η εικόνα παρουσιάζεται στις ενδιαφέρουσες μικρογραφίες 

του σχήματος ΙΙΙ.2(γ). Οι πόροι που έχουν απομείνει σε αυτή τη δομή (σχ. ΙΙΙ.2(γ1), 

ΙΙΙ.2(γ2)) έχουν διάμετρο περίπου 22 nm, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση της τιμής της 

μέσης διαμέτρου κατά ~160%.  

Με βάση τη θεωρητική ανάπτυξη στην οποία κατέληξαν οι Ebihara et al [73], 

η απόσταση μεταξύ των πόρων (απόσταση μετρούμενη από κέντρο σε κέντρο), θα 

έπρεπε να προκύπτει λίγο μικρότερη από την τιμή που υπολογίζεται από τη σχέση η 

οποία αναφέρθηκε στην παράγραφο Ι.5:  

d=-1.7+2.8Uan 

(d σε nm και Uan σε Volts). 

β) 

100nm 

100nm

100nm 

β1) β2) 

β3) 

Σχήμα ΙΙΙ.2(β): Εικόνες SEM του δείγματος που εμφανίζεται στο σχήμα ΙΙΙ.2(α), μετά την 
εμβάπτισή του σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος επί 20min, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση 
των πόρων και τη διάλυση του διαχωριστικού στρώματος που φράσσει τη βάση τους. Σε αυτή 
την περίπτωση οι πόροι διαμέτρου ~17nm, διακρίνονται πολύ καλύτερα. Στο πάχος του υμενίου 
δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές έπειτα από αυτή τη διαδικασία.  
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Συνεπώς η απόσταση θα έπρεπε να προκύπτει λίγο μικρότερη από 54,5nm. Πιο 

συγκεκριμένα, για το θειικό οξύ όπως φαίνεται και από τη γραφική παράσταση του 

σχήματος Ι.7 που παρατίθεται στο κεφ.Ι, η απόσταση μεταξύ των πόρων προκύπτει 

ίση με ~50nm [73]. Από τα πειραματικά αποτελέσματα της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής προκύπτει τιμή ίση με ~47nm. Η τιμή αυτή βρίσκεται σε αρκετά καλή 

συμφωνία με αυτή που δίνεται από τη βιβλιογραφία. Η μικρή απόκλιση οφείλεται 

προφανώς σε μικρές διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασία ή στις ηλεκτροχημικές 

συνθήκες ανοδίωσης.  

Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για ανοδίωση σε 

υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος, και τάση ανοδίωσης 40V. Η θερμοκρασία 

διατηρήθηκε σταθερή μεταξύ 1-2οC καθ’ όλη τη διάρκεια της ανοδίωσης. Σε αυτή 

την περίπτωση, όπως παρατηρήθηκε από τις μικρογραφίες SEM (σχ. ΙΙΙ.3), το 

συνολικό πάχος το οποίο μετρήθηκε για το πορώδες υμένιο είναι ίσο με ~850nm. Η 

παρατήρηση της επιφάνειας του δείγματος χωρίς αυτό να έχει υποστεί περαιτέρω 

διάνοιξη των πόρων, αποκαλύπτει οπές μέσης διαμέτρου ~22nm (σχήμα ΙΙΙ.3α: (α1), 

100nm 

Σχήμα ΙΙΙ.2(γ): Εικόνες SEM του δείγματος το οποίο εμφανίζεται στο σχήμα ΙΙΙ.2(α) έπειτα 
από 35 λεπτά παραμονή στο υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος. Το πορώδες υμένιο έχει ήδη 
αρχίσει να διαλύεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς παρατηρούνται μεγάλης έκτασης περιοχές οι 
οποίες δεν καλύπτονται πλέον από πορώδη αλουμίνα. 

10μm 

500nm

γ1) γ2) 

γ3) 

γ) 

γ3) 
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(α2)). Στη βάση των πόρων είναι ευδιάκριτο το διαχωριστικό στρώμα πάχους 20nm. 

Εμβάπτιση του ίδιου δείγματος σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος 5% w.t για 

20min, με σκοπό τη διεύρυνση των πόρων, οδηγεί σε αύξηση της μέσης διαμέτρου 

κατά ~43%, η οποία γίνεται περίπου ίση με 31,5nm, ενώ το διαχωριστικό στρώμα 

διαλύεται πλήρως (σχήμα ΙΙΙ.3(β)). Για διπλάσιο χρόνο παραμονής στο διάλυμα, η 

αύξηση της μέσης διαμέτρου φτάνει το 93%, και η τιμή γίνεται ίση με 42,5nm 

(Σχήμα ΙΙΙ.3(γ)). Για αυτά τα πάχη του πορώδους υμενίου που έχει αναπτυχθεί στο 

συγκεκριμένο οξύ, το όριο παραμονής στο διάλυμα του φωσφορικού οξέος είναι τα 

~43min. Παραμονή επί 45 min, όπως φαίνεται και στις μικρογραφίες του σχήματος 

ΙΙΙ.3 (δ1) και (δ2), προκαλεί διάλυση του πορώδους υμενίου, καθώς οι πόροι του 

αρχίζουν και ενώνονται μεταξύ τους και το υμένιο καταρρέει.  

Στην περίπτωση του οξαλικού οξέος υπολογίζεται ότι η απόσταση μεταξύ των 

πόρων είναι ίση με ~93.75nm. Σύμφωνα με τη γραφική παράσταση των Ebihara et al 

(σχήμα Ι.8) [73], η τιμή η οποία θα προκύψει, θα πρέπει να είναι μικρότερη από την 

τιμή των 110nm η οποία υπολογίζεται από την εφαρμογή του τύπου (σχέση 11 §Ι.5). 

Θα πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό, ότι ο τύπος ο οποίος προτάθηκε από τους 

Ebihara et al, έχει προκύψει από τη μελέτη τους πάνω στο φωσφορικό οξύ, ενώ 

αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η γενίκευσή του στα άλλα δύο οξέα, εμπεριέχει ένα μικρό 

σφάλμα. Ως εκ τούτου η πειραματική τιμή των 93,75nm, βρίσκεται σε πλήρη 

συμφωνία με αυτό που θα περίμενε κανείς για ανοδίωση σε οξαλικό οξύ, καθώς είναι 

ελαφρώς μικρότερη από την τιμή των 110nm.  

Τέλος συγκεντρώνονται στο σχήμα III.4 τα πειραματικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν για την περίπτωση της ανοδίωση αλουμινίου πάχους 500nm πάνω σε 

πυρίτιο, σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος, και εφαρμοζόμενη τάση 100V. Η 

θερμοκρασία διατηρήθηκε σταθερή στους ~1οC καθ’ όλη τη διάρκεια της ανοδίωσης. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πορώδες υμένιο αναπτύσσει τους μεγαλύτερους σε 

διάμετρο πόρους, των οποίων η μέση διάμετρος αμέσως μετά την ανοδίωση 

προκύπτει ίση με ~67 nm. Το συνολικό πάχος του υμενίου προκύπτει περίπου ίσο με 

860nm (Σχήμα ΙΙΙ.4(α)). 
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Μετά από εμβάπτιση του δείγματος επί 20min σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού 

οξέος 5%w.t, η μέση διάμετρος των πόρων αυξάνεται κατά ~38,5%, στην τιμή των 

92.8nm, ενώ το διαχωριστικό στρώμα παραμένει ακόμα αδιάλυτο. Για παραμονή στο 

διάλυμα επί 40min, οι πόροι αυξάνονται σε διάμετρο κατά ~65%, φτάνοντας την τιμή 

των 110nm. Η απόσταση μεταξύ των πόρων στην περίπτωση αυτή βρίσκεται περίπου 

ίση με 240nm.  
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Σχήμα ΙΙΙ.3: (α) Μικρογραφίες SEM επιφάνειαs και τομής πορωδών υμενίων τα οποία 
προέκυψαν από ανοδίωση 500nm αλουμινίου, σε οξαλικό οξύ. Γίνεται διακριτό το διαχωριστικό 
στρώμα, πάχους ~15 – 18nm. Η μέση διάμετρος των πόρων είναι 22 – 30nm και η πυκνότητα 
2x1010 πόροι/cm2. (β) Μικρογραφία SEM επιφάνειας και τομής του ίδιου δείγματος το οποίο 
έχει υποστεί διεύρυνση πόρων σε φωσφορικό οξύ επί 20min. Το διαχωριστικό στρώμα έχει 
διαλυθεί, πλην ελαχίστων σημείων στα οποία διακρίνεται ακόμα. Η μέση διάμετρος των πόρων 
αυξήθηκε σε 35nm. (γ) Μικρογραφία SEM του ίδιου δείγματος στο οποίο οι πόροι έχουν 
διευρυνθεί επί 40min. Οι πόροι είναι μέσης διαμέτρου ~45nm, ενώ το διαχωριστικό στρώμα 
είναι ανύπαρκτο. (δ1), (δ2) Μικρογραφίες SEM στο δείγμα του οποίου η παραμονή στο 
φωσφορικό οξύ διήρκησε επί 45min. Για τόσο μεγάλους χρόνους διεύρυνσης των πόρων το 
υμένιο καταρρέει. 



500 nm 500 nm 

0 min 20 min

40 min 

500 nm 
20 min

500 nm 

 α)  β) 

 γ) 

 δ1) 

 δ2) 

 500 nm 

 73

 
Σχήμα ΙΙΙ.4: (α) Μικρογραφίες SEM επιφάνειας και τομής υμενίου πορώδους αλουμίνας που 
αναπτύχθηκε με ανοδίωση υμενίων αλουμινίου πάχους 500nm σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος. 
Η μέση διάμετρος προκύπτει ίση με ~68nm. (β), (γ) Μικρογραφίες SEM του ίδιου υμενίου στο οποίο 
όμως πραγματοποιήθηκε διεύρυνση των πόρων επί 20min και 40min αντίστοιχα, σε υδατικό διάλυμα 
φωσφορικού οξέος. Οι τιμές της μέσης διαμέτρου που προέκυψαν βρέθηκαν ίσες με ~92nm και 110nm 
αντίστοιχα για την κάθε χρονική διάρκεια. Όπως παρατηρείται και από τις μικρογραφίες (δ1) και (δ2), η 
παραμονή στο διάλυμα του φωσφορικού οξέος επί 20min, δεν επαρκεί για τη πλήρη διάλυση του 
διαχωριστικού στρώματος και την επίτευξη «επικοινωνίας» του πόρου με το υπόστρωμα Si.  
 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σημαντική απόκλιση από την θεωρητικά 

υπολογιζόμενη τιμή των 280nm [73]. Επίσης, σύμφωνα με τον τύπο 

(p(nm)=1.29Uan(V)) που προτείνει ο O’Sullivan [38], η μέση διάμετρος των πόρων 

πρέπει να προκύπτει ίση με 129nm. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι στην 

πειραματική μελέτη που διεξήχθη, ειδικά για την περίπτωση του φωσφορικού οξέος, 

έχουν προκύψει πορώδη υμένια με μέση τιμή διαμέτρου ~130nm, μετρημένη πριν τη 

διαδικασία της διεύρυνσης των πόρων. Η τιμή αυτή, επαληθεύει πολύ καλά τους 

τύπους στους οποίους κατέληξε ο O’Sullivan για τα δομικά χαρακτηριστικά των 

πόρων. Σε αυτή την περίπτωση οι ανοδιώσεις έλαβαν χώρα στη θερμοκρασία των 

0oC, με αποτέλεσμα την σημαντική επιβράδυνση των ρυθμών ανοδίωσης του 



υμενίου. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι αποκλίσεις, τόσο από τις εκάστοτε θεωρίες, όσο 

και μεταξύ των θεωριών, οφείλονται στις μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

ηλεκτροχημικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η ανοδίωση. Στην 

ενότητα αυτή έγινε παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων από δείγματα για 

τα οποία είχαν τηρηθεί κάποιοι παράγοντες κοινοί, όπως παραδείγματος χάριν η 

θερμοκρασία, η επιφάνεια που έλαβε χώρα η ανοδίωση, και το δισκίδιο από το οποίο 

προήλθαν όλα τα δείγματα.  

 Στο σημείο αυτό, έπειτα από την ολοκλήρωση της συζήτησης σχετικά με τα 

δομικά χαρακτηριστικά των πορωδών υμενίων και την ανάπτυξή των στους τρεις 

σημαντικότερους ηλεκτρολύτες, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στους χρόνους οι 

οποίοι απαιτούνται για την ανοδίωση του συγκεκριμένου πάχους αλουμινίου, καθώς 

και να εξαχθούν οι ρυθμοί ανοδίωσης για κάθε μία από τις χρησιμοποιούμενες 

ηλεκτροχημικές συνθήκες. Ο χρόνος ανοδίωσης 500nm αλουμινίου σε θειικό οξύ 

είναι περίπου 12min. Για το οξαλικό οξύ η χρονική διάρκεια είναι περίπου 36min, 

ενώ για το φωσφορικό οξύ περίπου 1h. Συνεπώς οι ρυθμοί ανοδίωσης σε 

θερμοκρασίες μεταξύ 1-2oC, είναι ~41.6nm/min για το θειικό οξύ, ~13.8nm/min για 

το οξαλικό και ~8.3nm/min για το φωσφορικό οξύ. Η θερμοκρασία επιβραδύνει 

αρκετά το ρυθμό της ανοδίωσης καθώς σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος οι 

αντίστοιχοι ρυθμοί είναι 166nm/s, 25nm/s και 14nm/s αντίστοιχα. Αυτά τα 

αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα του Wood [40]. Σαφώς το 

θειικό οξύ είναι το δραστικότερο μεταξύ των τριών ηλεκτρολυτών, σχηματίζει 

πόρους με τη μεγαλύτερη πυκνότητα σε σχέση με τα άλλα δύο, και φαίνεται ότι 

«αφήνει» ιόντα του σε αρκετά μεγάλο βάθος στα τοιχώματα των πόρων σε σχέση με 

το καθαρό οξείδιο του αλουμινίου. Αντιθέτως, οι πολύ μικρότεροι ρυθμοί ανοδίωσης 

στο οξαλικό οξύ και εν συνεχεία στο φωσφορικό, πρέπει να είναι και η αιτία 

ενσωμάτωσης ακόμα λιγότερων ιόντων και σε μικρότερο βάθος στα τοιχώματα των 

πόρων. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Ι, και όπως προκύπτει κυρίως από την 

εργασία του Wood [40], τα ιόντα των αντίστοιχων οξέων (θειικού, οξαλικού και 

φωσφορικού) φαίνεται να «ανταγωνίζονται» τα ιόντα Ο2- και OH- στην ανάπτυξη του 

οξειδίου του αλουμινίου. Ως εκ τούτου, τα ιόντα των ηλεκτρολυτών κατορθώνουν να 

ενσωματώνονται στο πλέγμα του οξειδίου σε σημαντικό ποσοστό, σε σχέση με το 

ατομικό οξυγόνο και τις ρίζες υδροξυλίου. 

 Ενδιαφέρον επίσης έχει να εξαχθούν οι ρυθμοί διάλυσης των συγκεκριμένων 

υμενίων κατά την εμβάπτισή τους σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος 5% w.t. 
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προκειμένου να διευρυνθούν οι πόροι και να διαλυθεί το διαχωριστικό στρώμα. 

Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι στα δείγματα που 

παρασκευάστηκαν με θειικό οξύ, η διάμετρος αυξήθηκε κατά 100% στα πρώτα 

20min παραμονής στο διάλυμα, ενώ στα 35min σχεδόν κατά 160%, χρονική διάρκεια 

όμως που οδηγεί στην κατάρρευση του υμενίου. Ο ρυθμός με τον οποίο «διαλύεται» 

το τοίχωμα του πορώδους υμενίου το οποίο έχει ανοδιωθεί σε αυτό το οξύ 

υπολογίστηκε ότι είναι της τάξης των ~8.5x103 nm3/min. Στην περίπτωση του 

οξαλικού οξέος, η αύξηση της τιμής της μέσης διαμέτρου των πόρων ήταν της τάξεως 

του 43% στα πρώτα 20min, ενώ για χρόνο παραμονής 40min ήταν 93%. Ο ρυθμός 

διάλυσης του τοιχώματος σε αυτή την περίπτωση είναι ~17x103 nm3/min. Τέλος στο 

φωσφορικό οξύ η αύξηση της τιμής της μέσης διαμέτρου των πόρων κατά 38% σε 

χρόνο παραμονής 20min στο διάλυμα του φωσφορικού οξέος, και κατά 64% στα 

40min. Στην περίπτωση αυτή ο ρυθμός διάλυσης στο φωσφορικό οξύ εκτοξεύεται 

στα ~290x103 nm3/min. Προκύπτει επομένως το συμπέρασμα, ότι ο ρυθμός διάλυσης 

των πορωδών υμενίων διαφέρει όταν αυτά έχουν παρασκευαστεί σε διαφορετικούς 

ηλεκτρολύτες και μάλιστα αυξάνει από το θειικό προς το φωσφορικό οξύ. Αν η 

σύσταση του τοιχώματος και στις τρεις περιπτώσεις ήταν καθαρό οξείδιο του 

αλουμινίου, θα έπρεπε να προκύψουν παρόμοιοι ρυθμοί διάλυσης. Φαίνεται 

επομένως ότι η σύσταση του τοιχώματος, τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική, είναι 

αυτή που παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στο ρυθμό διάλυσης. Η αντίδραση διάλυσης 

για την οποία γίνεται λόγος είναι η εξής: 

 

Al2O3 + 2H3PO4↔ 2Al(PO4) + 3H2O                                  (1) 

 

Επομένως η κινητική αυτής της αντίδρασης είναι ίδια και για τα τρία υμένια που 

έχουμε, καθώς το φωσφορικό οξύ αντιδρά με το καθαρό οξείδιο του αλουμινίου στα 

τοιχώματα του πόρου και στις τρεις περιπτώσεις. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Ι, 

στα τοιχώματα των πόρων υπάρχουν ενσωματωμένα ιόντα λόγω των διαφορετικών 

ηλεκτρολυτών που χρησιμοποιούνται κατά την ανοδίωση. Επομένως είναι λογικό 

αυτά να παρεμποδίζουν τη διάλυση, καθώς στα συγκεκριμένα σημεία «μπλοκάρουν» 

τις θέσεις στις οποίες θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να λάβει χώρα η αντίδραση 

(1). Έτσι εξηγείται γιατί στα υμένια που παρασκευάστηκαν με θειικό οξύ, και τα 

οποία διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό ενσωματωμένων θειικών ανιόντων, ο 

ρυθμός διάλυσης είναι πολύ μικρός. Βέβαια οι περιοχές που περιέχουν 
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ενσωματωμένα ιόντα παρασύρονται τελικά και αυτές λόγω της διάλυσης που 

λαμβάνει χώρα στις υπόλοιπες περιοχές, αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν να προχωρήσει 

η διάλυση στα εσωτερικά στρώματα των τοιχωμάτων. Η επιβράδυνση του ρυθμού 

διάλυσης είναι πολύ μικρότερη στην περίπτωση που το πορώδες υμένιο έχει 

ανοδιωθεί σε οξαλικό οξύ, το οποίο διαθέτει μικρότερο ποσοστό ενσωματωμένων 

ιόντων, ενώ τους καλύτερους ρυθμού διάλυσης τους δίνουν υμένια τα οποία έχουν 

αναπτυχθεί με ανοδίωση σε φωσφορικό οξύ, καθώς τα ποσοστά των ενσωματωμένων 

ιόντων είναι ακόμα μικρότερα και βρίσκονται σε μικρότερο βάθος.  

Τέλος θα πρέπει να τονισθεί, ότι η διεργασία της διάνοιξης των πόρων στα 

πορώδη υμένια είναι αρκετά σημαντική, καθώς πέρα από τη βελτίωση του σχήματος 

των πόρων, ρυθμίζει τις διαστάσεις τους ακόμα και μετά την ανοδίωση. Το κυριότερο 

όμως όφελος εντοπίζεται στη δημιουργία πορωδών υμενίων των οποίων οι πόροι 

είναι διαμπερείς, καθώς οδηγεί στη διάλυση του διαχωριστικού στρώματος που 

φράσσει τη βάση των πόρων. Έτσι γίνεται δυνατή η «επικοινωνία» του πορώδους 

υμενίου με το υπόστρωμα, γεγονός που καθιστά την πορώδη ανοδική αλουμίνα ένα 

πολύ ενδιαφέρον υλικό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μάσκα ή ως 

μήτρα επάνω στο πυρίτιο, για την ανάπτυξη διαφόρων νανοδομών μεγάλης 

πυκνότητας στο πυρίτιο (βλ. κεφ. ΙV). 

 

 

   

ΙΙΙ.2 Επίδραση πάχους του προς ανοδίωση αλουμινίου στα   

           δομικά χαρακτηριστικά της πορώδους αλουμίνας 

 
 Σε αυτό το τμήμα της διδακτορικής διατριβής, μελετήθηκε η επίδραση του 

πάχους του προς ανοδίωση Al στα δομικά χαρακτηριστικά των υμενίων πορώδους 

αλουμίνας σε Si, στους τρεις σημαντικότερους ηλεκτρολύτες, υπό τις βέλτιστες 

ηλεκτροχημικές συνθήκες ανοδίωσης (βλ. §ΙΙΙ.1). Η προετοιμασία των δειγμάτων 

ήταν ίδια με αυτή των δειγμάτων της παραγράφου ΙΙΙ.1, με μόνη διαφοροποίηση το 

πάχος του προς ανοδίωση υμενίου του αλουμινίου. Προκειμένου να διατηρηθούν όσο 

το δυνατόν κοινές συνθήκες για όλα τα δείγματα και να αποφευχθούν  σφάλματα τα 

οποία μπορεί να υπεισέρχονται λόγω μικροδιαφορών κατά την προετοιμασία και την 

ανοδίωση των δειγμάτων, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο δισκίδιο ως υπόστρωμα σε όλα τα 
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δείγματα. Επίσης οι ανοδιώσεις που αφορούν κάθε τύπο ηλεκτρολύτη, 

πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα, ώστε να διατηρούνται όσο το δυνατόν ίδιες 

συνθήκες όπως η θερμοκρασία και η υγρασία. Τα πάχη του προς ανοδίωση 

αλουμινίου που επιλέχθηκαν ήταν 200nm, 500nm, 750nm και 1000nm, για όλους 

τους ηλεκτρολύτες, πλην του φωσφορικού οξέος στο οποίο ανοδιώθηκαν τα τρία 

τελευταία πάχη. Όλα τα δείγματα, αφού πρώτα κόπηκαν σε τρία κομμάτια, 

εμβαπτίστηκαν στη συνέχεια σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος 5%w.t. για 20 

και 40min (στο θειικό οξύ ο χρόνος ήταν 35min), ενώ σε όλα διατηρήθηκε το τρίτο 

κομμάτι ανέπαφο, χωρίς να υποστεί διάνοιξη των πόρων. Τέλος, όλα τα δείγματα 

χαρακτηρίστηκαν δομικά με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), χωρίς 

περαιτέρω διεργασία για την παρατήρησή τους.  

Η πρώτη σειρά δειγμάτων αφορούσε την ανοδίωση σε υδατικό διάλυμα 

θειικού οξέος, σε συνθήκες όμοιες με εκείνες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα. Στο σχήμα ΙΙΙ.5 παρουσιάζονται οι μικρογραφίες SEM, δειγμάτων 

τεσσάρων διαφορετικών παχών τα οποία αναπτύχθηκαν με ανοδίωση σε θειικό οξύ, 

για χρόνους διάνοιξης των πόρων 20min. Από τις μικρογραφίες υπολογίσθηκε σε 

κάθε μια περίπτωση ο μέσος όρος των διαμέτρων. Στον πίνακα ΙΙΙ.2, συνοψίζονται 

όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν τα πάχη των τελικών υμενίων, καθώς και τις 

διαμέτρους των πόρων πριν και μετά τη διάνοιξή τους. 

 

 

Πίνακας ΙΙΙ.2 

Ανοδίωση σε Η2SO4 6% w.t. σε τάση 20V και θερμοκρασία 1-2οC 

Πάχος του προς ανοδίωση     Πάχος πορώδους               Μέση διάμετρος πόρων (nm) 
υμενίου του αλουμινίου:       υμενίου(nm):                        έπειτα από διεύρυνση επί: 
                                                                                                0min        20min       35min 
200nm                                           380                                    <7              18               21 

500nm                                           910                                    8.4            17.7             22 
750nm                                          1420                                   9.4            19.8            24.6 

1μm                                              1880                                   10               21              26 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα χαρακτηριστικών πορωδών υμενίων τα οποία προέρχονται 
από την ανοδίωση διαφόρων παχών υμενίων αλουμινίου σε πυρίτιο, σε υδατικό διάλυμα 
θειικού οξέος.  
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 Όπως παρατηρείται από τον πίνακα ΙΙΙ.2, στον οποίο συγκεντρώνονται τα 

αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τις μικρογραφίες SEM του σχήματος ΙΙΙ.5, 

όσο αυξάνεται το πάχος του προς ανοδίωση υμενίου, τόσο η μέση διάμετρος των 

100nm 100nm 

α) β) 

100nm 100nm 

500 nm 

γ) 

δ) 

Σχήμα ΙΙΙ.5: Μικρογραφίες SEM επιφάνειας και τομής πορώδους αλουμίνας, τεσσάρων 
δειγμάτων που προήλθαν από την ανοδίωση σε θειικό οξύ, υμενίων αλουμινίου πάχους 
(α)200nm, (β) 500nm (γ) 750nm και (δ) 1μm.  
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πόρων αυξάνεται. Έτσι προκύπτει το συμπέρασμα ότι, στην περίπτωση που δεν έχει 

πραγματοποιηθεί διάνοιξη των πόρων, αύξηση του πάχους ανά 250nm, οδηγεί σε 

αύξηση της διαμέτρου κατά 11-12%. Πρέπει να σημειωθεί ότι, αμέσως μετά την 

ανοδίωση η διάμετρος των πόρων στην επιφάνεια του δείγματος είναι ελαφρώς 

μικρότερη από ότι κατά μήκος του πόρου. Αυτό συμβαίνει διότι το στόμιο του πόρου 

είναι διογκωμένο λόγω της ενυδάτωσής του από τον ηλεκτρολύτη με τον οποίο είναι 

σε επαφή. Ως εκ τούτου, μετά τη διάνοιξη των πόρων, τα ποσοστά αύξησης της 

διαμέτρου συναρτήσει του πάχους του προς ανοδίωση αλουμινίου διαφοροποιούνται. 

Για αύξηση του πάχους του Al από 500 σε 750nm, η διάμετρος του πόρου αυξάνεται 

κατά 10-12%, ενώ για περαιτέρω αύξηση του πάχους του Al από 750 σε 1000nm, η 

διάμετρος αυξάνεται μόνο κατά 5.6-6%. Αυτό αποδίδεται πιθανόν στο γεγονός ότι, 

ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες ηλεκτροχημικές συνθήκες, οι διαστάσεις πόρων 

που δύναται να αναπτύξει το υμένιο είναι συγκεκριμένες, με την προϋπόθεση όμως 

ότι υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε αυτό να αναπτυχθεί πλήρως. Ο χρόνος αυτός 

μπορεί να ξεπερνά και τις 9h στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η συμμετρία στην 

κατανομή των πόρων. Ο χρόνος ανοδίωσης καθορίζεται κυρίως από το προς 

ανοδίωση πάχος του υμενίου του Al. Στην περίπτωση που μελετάται σε αυτή την 

ενότητα, τα υμένια λόγω του ότι είναι αρκετά λεπτά σε σχέση με τα υμένια που 

παρουσιάζονται κατά κόρον στη βιβλιογραφία, ο χρόνος της ανοδίωσης είναι μόνο 

10-12 λεπτά σε 1-2οC. Επομένως, σε αυτά τα πάχη οι πόροι δεν προλαβαίνουν να 

πάρουν τις τελικές διαστάσεις, τις οποίες θα ελάμβαναν εάν το δείγμα ανοδιωνόταν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, το υπόστρωμα πυριτίου περιορίζει 

περαιτέρω το πάχος του υμενίου διότι, όταν το πορώδες υμένιο αγγίξει το 

υπόστρωμα, αναπτύσσονται μηχανικές τάσεις, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 

Ι.10.1 του κεφαλαίου Ι. Προφανώς αύξηση του πάχους του Al σε Si, οδηγεί σε 

αύξηση του χρονικού περιθωρίου ανάπτυξης του πορώδους υμενίου, «επιτρέποντάς» 

του να φτάσει στα τελικά δομικά χαρακτηριστικά τα οποία καταγράφονται στη 

βιβλιογραφία.  

 Στο σχήμα ΙΙΙ.6 διακρίνονται, μικρογραφίες SEM, σε κάτοψη και τομή, 

πορωδών υμενίων τα οποία αναπτύχθηκαν με ανοδίωση Al διαφόρων παχών σε 

υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος. Φαίνεται, ότι καθώς αυξάνεται το πάχος του προς 

ανοδίωση αλουμινίου ανά 250nm, παρατηρείται αύξηση της μέσης διαμέτρου των 

πόρων κατά ~7.5%. Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται ομοιόμορφη αύξηση της 

μέσης διαμέτρου σε σχέση με το πάχος του πόρου, λόγω του αρκετά μικρού ρυθμού 
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ανοδίωσης. Επίσης θα πρέπει να τονισθεί, ότι σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει 

διαφοροποίηση στα τελικά πάχη των υμενίων σε σχέση με εκείνα τα πάχη που 

προέκυψαν για ανοδίωση σε θειικό οξύ. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Συγκεκριμένα στην περίπτωση του οξαλικού οξέος, τα πάχη είναι ελαφρώς μικρότερα 

καθώς το οξύ αυτό είναι λιγότερο δραστικό, «επιβάλλοντας» στο ανοδικό υμένιο 

πολύ μικρότερους ρυθμούς ανοδίωσης από ότι το θειικό οξύ. Τα δομικά 

χαρακτηριστικά που προέκυψαν από τη μελέτη των εν λόγω δειγμάτων συνοψίζονται 

στον πίνακα ΙΙΙ.3. 

 

500nm 

500nm  

500nm   

100nm   

β) 

500nm 

α) 

500nm 

500nm   

δ) γ) 

500nm  

Σχήμα ΙΙΙ.6: Μικρογραφίες SEM επιφάνειας και τομής πορωδών υμενίων που προήλθαν από 
ανοδίωση σε οξαλικό οξύ υμενίων αλουμινίου πάχους: (α) 200nm, (β) 500nm, (γ) 750nm, (δ) 
1000nm.  
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Πίνακας ΙΙΙ.3  

Ανοδίωση σε C2H2O4 5% w.t. με εφαρμοζόμενη τάση 40V και θερμοκρασία 1-2οC 

Πάχος                                     Πάχος πορώδους                 Μέση διάμετρος πόρων (nm) 
αλουμινίου:                            υμενίου (nm):                        έπειτα από διεύρυνση επί: 
                                                                                                0min        20min      40min 
200nm                                           360                                      20             28.7           39.5                                         

500nm                                           850                                      22             31.5           42.5 
750nm                                          1300                                  23.6              34             45.7 

1μm                                              1800                                  25.5             36,5             49 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα χαρακτηριστικών πορωδών υμενίων τα οποία προέρχονται 
από την ανοδίωση διαφόρων παχών υμενίων αλουμινίου σε πυρίτιο, σε υδατικό διάλυμα 
οξαλικού οξέος.  

 

 

Συμπερασματικά, από τον πίνακα ΙΙΙ.3, προκύπτει ότι κατά την ανοδίωση διαφόρων 

παχών υμενίων αλουμινίου σε υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος, η αύξηση της μέσης 

διαμέτρου των πόρων και του πάχους του προς ανοδίωση αλουμινίου, είναι αύτη τη 

φορά πολύ μικρότερη.  

 Όσον αφορά το φωσφορικό οξύ, παρουσιάζει τους μικρότερους ρυθμούς 

ανοδίωσης από τα τρία οξέα. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος ανοδίωσης κυμαίνεται 

από 1h για πάχη αλουμινίου 500nm και πλησιάζει τις 2.5h στην περίπτωση που το 

πάχος είναι 1μm. Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται μια μικρή αύξηση της 

τάξεως του 3% στη διάμετρο των πόρων συναρτήσει του πάχους. Στο σχήμα III.7 

εμφανίζονται μικρογραφίες SEM, των δειγμάτων τα οποία έχουν υποστεί διεύρυνση 

των πόρων τους επί 20min. Στις μικρογραφίες αυτές παρουσιάζονται ενδεικτικά σε 

επιφάνεια και τομή πορώδη υμένια τα οποία έχουν αναπτυχθεί με ανοδίωση σε 

φωσφορικό οξύ υμενίων αλουμινίου πάχους 500, 750 και 1000nm. Τα συγκεκριμένα 

υμένια τα οποία διακρίνονται στις εν λόγω μικρογραφίες, έχουν υποστεί διεύρυνση 

των πόρων τους επί 20min. Τα δομικά χαρακτηρίστηκα τα οποία προέκυψαν από τη 

συνολική μελέτη των πορωδών υμενίων αλουμίνας, έπειτα από ανοδίωση σε 

φωσφορικό οξύ, διαφόρων παχών αλουμινίου, καθώς και διαφόρων χρόνων 

διεύρυνσης των πόρων αυτών, συνοψίζονται στον πίνακα ΙΙΙ.4.  

 



 82

 
 

 

 

Πίνακας

Ανοδίωση σε H3PO4 10% w.t. με εφαρμοζόμενη τάση 100V και θερμοκρασία 1-2οC 

Πάχος υμενίου                    Πάχος πορώδους                     Μέση διάμετρος πόρων (nm)  

 

 ΙΙΙ.4 

αλουμινίου:                         υμενίου (nm):                          έπειτα από διεύρυνση επί 
                                                                                                0min        20min      40min 
500nm                                           860                                      67              92.8            110 
750nm                                          1380                                   69.8             96               113 

1μm                                              1810                                     72              99               116 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα χαρακτηριστικών πορωδών υμενίων τα οποία προέρχονται 
από την ανοδίωση διαφόρων παχών υμενίων αλουμινίου σε πυρίτιο, σε υδατικό διάλυμα 
φωσφορικού οξέος.  

 

500 nm   

500 nm   

500 nm   

500 nm 

γ) 

α) 

500 nm   

β) 

500 nm   

Σχήμα ΙΙΙ
παρασκευάστη
500nm, β) 7
20min, με 

.7: Μικρογραφίες SEM επιφάνειας και τομής πορωδών υμενίων αλουμίνας που 
καν σε φωσφορικό οξύ με ανοδίωση υμενίων αλουμινίου διαφόρων παχών: α) 

50nm, γ) 1000nm. Τα δείγματα αυτά έχουν υποστεί διεύρυνση των πόρων τους επί 
εμβάπτιση σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος 5%w.t. 
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Τέλος, απόρροια των διαφορετικών ρυθμών ανοδίωσης είναι και τα τελικά 

πάχη τα οποία αποκτούν τα πορώδη ανοδικά υμένια, για τα ίδια αρχικά πάχη 

αλουμινίου. Στη γραφική παράσταση του σχήματος ΙΙΙ.8, δίνονται τα πάχη των 

τελικών πορωδών υμενίων συναρτήσει της διάρκειας ανοδίωσης, και στη γραφική 

παράσταση του σχήματος ΙΙΙ.9, δίνεται το τελικό πάχος των πορωδών υμενίων 

συναρτήσει του αρχικού πάχους του αλουμινίου που ανοδιώθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα ΙΙΙ.9: Γραφική παράσταση πάχους υμενίων πορώδους αλουμίνας συναρτήσει 
του αρχικού πάχους των υμενίων Al που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανοδίωση, 
στους τρεις ηλεκτρολύτες. 
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Σχήμα ΙΙΙ.8: Γραφική παράσταση πάχους πορώδους υμενίου συναρτήσει του  
χρόνου ανοδίωσης για τους τρεις ηλεκτρολύτες που χρησιμοποιήθηκαν.  
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 Λόγω της μεγάλης δραστικότητας του θειικού οξέος σε σχέση με τα άλλα δύο, 

οξέα αναπτύσσονται πολύ μεγαλύτερα σε πάχος υμένια πορώδους αλουμίνας, σε 

πολύ μικρότερο χρόνο, καθώς ο ρυθμός της ανοδίωσης στις συγκεκριμένες 

ηλεκτροχημικές συνθήκες είναι πολύ μεγάλος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται οι τόσο μεγάλες διαφορές στα τελικά δομικά χαρακτηριστικά των 

υμενίων που παρασκευάζουμε με αυτόν τον ηλεκτρολύτη. Η γνώση και η μελέτη των 

παραγόντων που επηρεάζουν τα δομικά χαρακτηριστικά των πορωδών υμενίων είναι 

απαραίτητες, κυρίως για τον καλύτερο έλεγχο των χαρακτηριστικών των πορωδών 

υμενίων (μέγεθος πόρων, τελικό πάχος). Ο έλεγχος των δομικών χαρακτηριστικών 

είναι σημαντικός, ιδιαιτέρως σε λεπτά υμένια όπως αυτά που παρατίθενται, καθώς 

διαφαίνεται, ότι δεν αναπτύσσονται πλήρως σε αυτά τα πάχη, με αποτέλεσμα η 

μορφή τους να διαφοροποιείται από αυτή την οποία θα έπαιρναν έπειτα από πολλές 

ώρες ανοδίωσης.  

 Ένα άλλο σημαντικό δομικό χαρακτηριστικό, το οποίο παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον στις εφαρμογές, είναι η επιλεκτική ανάπτυξη των υμενίων σε 

προεπιλεγμένες περιοχές στο υπόστρωμα καθώς και η πυκνότητα των πόρων των 

υμενίων της αλουμίνας στο Si. Το χαρακτηριστικό αυτό εξετάζεται στην αμέσως 

επόμενη ενότητα. 

 

 

 

ΙΙΙ.3 Ανοδίωση σε προεπιλεγμένες περιοχές πάνω στο   

           πυρίτιο 
 

 Δεδομένης της εξαγωνικής γεωμετρίας των πόρων, τίθεται το ερώτημα του τι 

θα συνέβαινε αν η ανάπτυξή τους περιοριζόταν σε πολύ μικρή επιφάνεια. Για το 

σκοπό αυτό, αναπτύχθηκαν πορώδη υμένια εντός τετραγωνικών δομών, οι οποίες 

κάλυπταν επιφάνεια μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων πάνω στο Si. Οι εν λόγω 

δομές οριοθετούνταν από στρώμα SiO2, μεγάλου πάχους. Το στρώμα αυτό λειτουργεί 

ως μάσκα, επιτρέποντας ουσιαστικά στο πορώδες υμένιο να αναπτύσσεται μόνο κατά 

τον κατακόρυφο άξονά του. Γενικότερα, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η 

ανάπτυξη των πόρων γίνεται κατακόρυφα, ενώ μεταξύ αυτών αναπτύσσονται 

μηχανικές τάσεις. Περιορίζοντας κανείς το αναπτυσσόμενο υμένιο από τοιχώματα 
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SiO2, ενισχύει περισσότερο τις μηχανικές τάσεις μεταξύ των πόρων, καθώς το υμένιο 

περιορίζεται πλέον και πλευρικά.  

 Για την εγχάραξη της μάσκας του SiO2 χρησιμοποιήθηκε δισκίδιο Si, στο 

οποίο αναπτύχθηκε αρχικά με υγρή οξείδωση υμένιο SiO2, πάχους 500nm. Στη 

συνέχεια με συνδυασμό οπτικής λιθογραφίας και εγχάραξης με πλάσμα, 

δημιουργήθηκαν περιοχές εύρους μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων, στις οποίες 

το υπόστρωμα Si, δεν καλύπτεται από SiO2. Στο εσωτερικό αυτών των περιοχών 

εξαχνώθηκαν υμένια αλουμινίου πάχους 200nm, τα οποία εν συνεχεία ανοδιώθηκαν. 

Ο περιορισμός του αναπτυσσόμενου πορώδους υμενίου κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

οδήγησε σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα όσον αφορά κυρίως την πυκνότητα των 

πόρων της δομής, καθώς και σε μεγαλύτερη ομοιομορφία στο μέγεθος των πόρων.  

 Στο σχήμα ΙΙΙ.10 δίνεται μια σχηματική αναπαράσταση των δειγμάτων σε 

κάτοψη και σε τομή τόσο πριν (α1), (α2), όσο και μετά την ανοδίωση (β1), (β2). Οι 

διαστάσεις των περιοχών που δημιουργήθηκαν στο στρώμα του διοξειδίου του 

πυριτίου, ήταν επιφάνειας 2x2 μm2, 3x3 μm2 και 5x5 μm2. Να σημειωθεί 

εναλλακτικά, ότι αντί μάσκας SiO2 μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά όπως 

πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, για τον περιορισμό των υμενίων αλουμινίου.  

 

 
 

Η πειραματική μελέτη που αφορά την εξέταση του συγκεκριμένου παράγοντα, 

εστιάστηκε στην ανοδίωση σε υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος 5%w.t. Στην 

περίπτωση αυτή η εφαρμοζόμενη τάση ήταν 40V, ενώ η θερμοκρασία διατηρήθηκε 

Σχήμα ΙΙΙ.10: Σχηματική αναπαράσταση σε κάτοψη και τομή των δειγμάτων πριν (α1), (α2) και 
μετά (β1), (β2) την ανοδίωση. 

α1

β

) α2) 

1) β2) 
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σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανοδίωσης στον 1οC. Κατά τη διάρκεια της 

ανοδίωσης έγινε καταγραφή της καμπύλης ρεύματος-χρόνου ανοδίωσης, η οποία 

δίνεται στη γραφική παράσταση του σχήματος ΙΙΙ.11. Όπως φαίνεται, η πορεία του 

ρεύματος συναρτήσει του χρόνου ανοδίωσης έχει ακριβώς την ίδια μορφή με την 

κλασσική καμπύλη ανοδίωσης. Φυσικά, οι τιμές ρεύματος που λαμβάνονται σε αύτη 

την περίπτωση είναι πολύ μικρότερες, καθώς είναι ανάλογες της επιφάνειας που 

ανοδιώνεται κάθε φορά.  

 

 

 
 

Στο σχήμα ΙΙΙ.12, δίνονται μικρογραφίες SEM πορωδών υμενίων αλουμίνας τα οποία, 

κατά την ανάπτυξή τους περιορίζονταν πλευρικά από τοιχώματα SiO2 ή 

πολυκρυσταλλικού Si. Οι επιφάνειες οι οποίες οριοθετούνται από τα τοιχώματα 

κυμαίνονται σε μερικά τετραγωνικά μικρόμετρα. 

Από τις μικρογραφίες SEM, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για τις 

διαφορές που παρατηρούνται σε σχέση με υμένια πορώδους αλουμίνας τα οποία δεν 

περιορίζονται σε τρεις διαστάσεις κατά την ανάπτυξή τους: Καταρχάς, φαίνεται να 

Σχήμα ΙΙΙ.11: Καμπύλη πυκνότητας ρεύματος συναρτήσει του χρόνου ανοδίωσης, υμενίου 
αλουμινίου, πάχους 200nm, το οποίο κατά την ανοδίωσή του περιορίζεται πλευρικά. Διακρίνονται 
οι τρείς φάσεις της ανοδίωσης (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), και η μόνη διαφοροποίηση βρίσκεται στην μείωση της 
πυκνότητας ρεύματος, λόγω μείωσης της προς ανοδίωση επιφάνειας του δείγματος. 
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αυξάνεται η ομοιομορφία και η συμμετρία στην κατανομή των πόρων, παρόλο που το 

υμένιο του αρχικού αλουμινίου είναι σχετικά λεπτό.  

 

  

 
Επίσης, όσο μικραίνει η υπό περιορισμό περιοχή, η διάμετρος των πόρων φαίνεται να 

γίνεται μικρότερη. Δυστυχώς από τις μικρογραφίες SEM που ελήφθησαν δεν ήταν 
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300  300 nm 
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500 nm 300 nm 

α) 

500 nm 300 nm 

150 nm 

Σχήμα ΙΙ.12: Μικρογραφίες SEM επιφάνειας υμενίων πορώδους αλουμίνας σε περιορισμένες 
περιοχές διαστάσεων (α) 2x2μm2, (β) 3x3μm2 (σε τοιχώματα SiO2), (γ1), (γ2) 5x5μm2 (σε 
τοιχώματα πολυκρυσταλλικού πυριτίου) και (δ) 5x5μm2 (σε τοιχώματα SiO2) 

150 nm 

500 nm 

β) 

γ1) 

500 nm 



δυνατόν να αποσαφηνιστεί πλήρως αυτό το σημείο. Τέλος, από τη μελέτη αυτών των 

δειγμάτων προέκυψε το ενδιαφέρον συμπέρασμα, ότι όσο περισσότερο περιορίζεται 

το υμένιο κατά την ανοδίωση, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πυκνότητα των πόρων 

της πορώδους δομής. 

 

Στον πίνακα ΙΙΙ.5, δίνονται οι τιμές τις πυκνότητας πόρων και της μέσης διαμέτρου 

πόρων για την περίπτωση ανάπτυξης πορώδους αλουμίνας, σε μη περιορισμένη 

περιοχή, καθώς και για την περίπτωση ανάπτυξης πόρων σε περιορισμένες περιοχές 

διαφόρων διαστάσεων.  

 

Πίνακας ΙΙΙ.5  

Ανοδίωσης Al σε προεπιλεγμένες περιοχές στο Si, σε  υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος 

με εφαρμοζόμενη τάση 40V και θερμοκρασία 1-2οC. 

Έκταση περιορισμένης                   Μέση διάμετρος                       Πυκνότητα πόρων: 
περιοχής:                                           πόρων* : 
            (μm2)                                               (nm)                                       (πόροι/cm2)   
Μη περιορισμένη περιοχή                        40-50                                                1010                                               

               5x5                                               40                                                  2x1010 

               3x3                                               30                                                  5x1010 

               2x2                                             <30                                                  6x1010  
        *έπειτα από διάνοιξη των πόρων για 40min σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος 5%w.t.  

 

Παρατηρείται ότι όσο περισσότερο περιορίζονται οι πλευρικές διαστάσεις του 

πορώδους υμενίου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, τόσο αυξάνει η πυκνότητα 

των πόρων του. Ειδικά στην περίπτωση των μικρότερων σε διάσταση περιοχών (2x2 

μm2), οι πυκνότητες των πόρων προσεγγίζουν τις τιμές που λαμβάνονται με 

ανοδίωση σε συνθήκες θειικού οξέος ως ηλεκτρολύτη. Επιπλέον, οι πόροι στο 

μέγεθος και στην κατανομή τους, φαίνεται να γίνονται πιο ομοιόμορφοι και να 

αποκτούν συμμετρία. Αυτό το αποτέλεσμα, είναι πολύ σημαντικό, αν συγκριθούν οι 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν εδώ (υγρή οξείδωση για την ανάπτυξη του οξειδίου, 

οπτική λιθογραφία για τη δημιουργία των επιθυμητών δομών, εγχάραξη με πλάσμα 

και ανοδίωση), με την προ – σχηματοποίηση του προς ανοδίωση αλουμινίου την 

οποία θα έπρεπε να ακολουθήσει κανείς, για να πετύχει καλύτερη συμμετρία σε τόσο 

μικρά πάχη αλουμινίου. Η δημιουργία περιοχών με ακόμη μικρότερο εύρος, θα 

οδηγούσε πιθανότατα σε ακόμα μεγαλύτερη πυκνότητα και συμμετρία στην 
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κατανομή των πόρων. Ως γνωστόν το πάνω όριο στην πυκνότητα των πόρων που έχει 

καταγραφεί στη βιβλιογραφία είναι ~1010 πόροι/cm2 για ανοδίωση σε υδατικά 

διαλύματα οξαλικού οξέος. Ο σχηματισμός περιοχών ακόμα μικρότερου εύρους, 

κάτω του 1μm2, απαιτεί πιο εξελιγμένες μορφές λιθογραφίας για τη σχηματοποίηση 

της μάσκας, όπως π.χ. λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης (e-beam lithography). Η 

παρούσα μελέτη περιορίστηκε στα όρια τα οποία επέτρεπε η οπτική λιθογραφία.  

 

 

 

ΙΙΙ.4 Ανάπτυξη πορώδους αλουμίνας σε δύο και τρία στάδια 

σε συνδυασμό με χημική εγχάραξη του αλουμινίου  
 

Στην ενότητα αυτή αναπτύχθηκε μια παραλλαγή της τεχνικής της ανοδίωσης 

σε δύο στάδια (ή διπλής ανοδίωσης) [47]. Κατ’ αυτήν, ανοδιώνονται φύλλα 

αλουμινίου πάχους μεγαλύτερου των 10μm (10-20μm) για αρκετές ώρες. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί διάλυση των πορωδών υμενίων που σχηματίστηκαν. Το 

εναπομείναν στρώμα αλουμινίου το οποίο αποκαλύπτεται μετά τη αφαίρεση της 

πορώδους αλουμίνας, είναι σχηματοποιημένο, καθώς, λόγω της διάλυσης του 

δαντελωτού διαχωριστικού στρώματός της βάσης των πόρων, δημιουργούνται 

κοιλότητες στο αλουμίνιο. Η δημιουργία της συγκεκριμένης μορφοποίησης της 

επιφάνειας του αλουμινίου που πρόκειται να ανοδιωθεί για δεύτερη φορά, βοηθά 

στην καλύτερη αυτοοργάνωση των πόρων σε εξαγωνική κατανομή. Πράγματι, όταν 

ανοδιωθεί το νέο στρώμα του αλουμινίου, στις κοιλότητες αυτές η ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου που εφαρμόζεται είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα την εκκίνηση 

της δημιουργίας των πόρων στις θέσεις των κοιλοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εξαγωνική κατανομή διευθετείται κυρίως στις βάσεις των πόρων, οι θέσεις από τις 

οποίες θα ξεκινήσει η δεύτερη ανοδίωση διαθέτουν καλύτερη εξαγωνική κατανομή 

από την επιφάνεια των πόρων του υμενίου. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η 

εξαγωνική συμμετρία στα τελικά πορώδη υμένια. Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής 

είναι ότι απαιτείται ανοδίωση για μεγάλη χρονική διάρκεια του πρώτου στρώματος 

του αλουμινίου, ώστε η σχηματοποίηση της επιφάνειας του δεύτερου στρώματος του 

αλουμινίου είναι όσο το δυνατόν καλύτερη.  
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Εναλλακτικά, έγινε προσπάθεια εφαρμογής αυτής της τεχνικής σε λεπτά 

υμένια αλουμινίου σε πυρίτιο. Τα υμένια αλουμινίου τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

είχαν πάχος 1.3μm. Η ανοδίωση του πρώτου σταδίου διήρκησε έως ότου 

καταναλωθεί υμένιο αλουμινίου πάχους ~750 nm. Στη συνέχεια, τα ίδια τα πορώδη 

υμένια χρησιμοποιήθηκαν ως νανοδομημένη μάσκα (αφού διαλυθεί το διαχωριστικό 

στρώμα στη βάση των πόρων) για τη χημική εγχάραξή του υποκείμενου αλουμίνιου, 

διαμέσου των πόρων. Η εγχάραξη πραγματοποιήθηκε σε διάλυμα φωσφορικού οξέος 

– προπανόλης, για λίγα δευτερόλεπτα. Σε επόμενο στάδιο, τα υμένια πορώδους 

αλουμίνας διαλύονται σε διάλυμα χρωμικού – φωσφορικού οξέος, αποκαλύπτοντας 

τη σχηματοποιημένη, λόγω της προηγηθείσας εγχάραξης, επιφάνεια του 

εναπομείναντος αλουμινίου. Τέλος, τα δείγματα ανοδιώνονται για δεύτερη φορά υπό 

τις ίδιες συνθήκες ανοδίωσης (ανοδίωση δύο σταδίων).  

Εάν κατά την ανοδίωση του δεύτερου σταδίου διακοπεί η διεργασία πριν την 

εξολοκλήρου ανάλωση και μετατροπή του αλουμινίου σε πορώδη αλουμίνα, η ίδια 

διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί, ώστε να πραγματοποιηθεί και τρίτο στάδιο 

ανοδίωσης. Στην περίπτωση αυτή η ανοδίωση του δευτέρου σταδίου, διακόπτεται 

πριν την πλήρη μετατροπή του υμενίου του αλουμινίου σε πορώδες υμένιο. Στ 

συνέχεια πραγματοποιείται ξανά διάλυση του διαχωριστικού στρώματος της βάσης 

των πόρων και χημική εγχάραξη του υποστρώματος Al, καθώς και διάλυση του 

σχηματισθέντος πορώδους υμενίου. Τέλος, λαμβάνει χώρα ανοδίωση για τρίτη φορά 

έως ότου ανοδιωθεί πλήρως το υμένιο του αλουμινίου (ανοδίωση τριών σταδίων).  

Στο σχήμα ΙΙΙ.13, παρατίθενται, τα βήματα τα οποία ακολουθήθηκαν για την 

ανοδίωση υμενίων αλουμινίου σε δύο στάδια. Διακρίνονται οι φάσεις: (2) της 

ανοδίωσης, (3) της διάλυσης του διαχωριστικού στρώματος της βάσης των πόρων, (4) 

της χημικής εγχάραξης του υποκείμενου Al, (5) της διάλυσης της πορώδους 

αλουμίνας και τέλος (6) της ανοδίωσης του δευτέρου σταδίου.  
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Με την τεχνική αυτή παρασκευάστηκαν δείγματα, τα οποία ανοδιώθηκαν σε υδατικά 

διαλύματα θειικού οξέος, καθώς και δείγματα για τα οποία οι ανοδίωσεις έλαβαν 

χώρα σε υδατικά διαλύματα οξαλικού οξέος. Σε όλες τις περιπτώσεις η πρώτη 

ανοδίωση διήρκησε έως ότου οξειδωθούν αρχικά, ~750nm αλουμινίου, ενώ για τις 

περιπτώσεις της τριπλής ανοδίωσης το πάχος του δεύτερου στρώματος αλουμινίου 

που οξειδώθηκε είχε πάχος ~ 500nm. Τα αποτελέσματα που αφορούν την ανοδίωση 

σε τρία στάδια και με στους δύο ηλεκτρολύτες παρατίθενται στις εικόνες ΙΙΙ.14. Όπως 

διακρίνεται από τις εικόνες SEM, οι πόροι των υμενίων έχουν αποκτήσει σχεδόν 

εξαγωνική κατανομή και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση του θειικού οξέος 

(μικρογραφία (α)), η μέση διάμετρός τους έχει τιμή ίση με ~20nm και το ύψος τους 

είναι ~400nm. H πυκνότητα των πόρων είναι ίση με ~8x1010 πόροι/cm2. Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ως ηλεκτρολύτης και στα τρία στάδια της 

ανοδίωσης οξαλικό οξύ, (μικρογραφία (β)), οι πόροι που σχηματίσθηκαν έχουν μέση 

διάμετρο ίση με ~60nm, με το πάχος του πορώδους υμενίου να είναι ~660nm. Η 

πυκνότητα των πόρων σε αυτή την περίπτωση είναι ~1010 πόροι/cm2. 

Σχήμα ΙΙΙ.13: Σχηματική αναπαράσταση διεργασιών κατά την ανοδίωση σε δύο στάδια, σε συνδυασμό 
με χημική εγχάραξη του αλουμινίου. (βήμα 1) Χρησιμοποιείται υμένιο αλουμινίου σε υπόστρωμα Si 
(βήμα 1). Στο βήμα (2) ανοδιώνεται το υμένιο του αλουμινίου έως ότου αναλωθεί αλουμίνιο πάχους 
750nm. Στο βήμα (3) διαλύεται το διαχωριστικό στρώμα στη βάση των πόρων και (βήμα 4) ακολουθεί 
χημική εγχάραξη του υποστρώματος Al. Στη συνέχεια (βήμα 5) διαλύεται το αρχικό πορώδες υμένιο το 
οποίο έχει σχηματισθεί. (βήμα 6) Ανοδιώνεται το σχηματοποιημένο πλέον υπόστρωμα του αλουμινίου. 
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Το σημαντικό αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις, είναι η αξιοσημείωτη βελτίωση 

των δομικών χαρακτηριστικών αυτών των δύο υμενίων. Η μορφολογία τους διαφέρει 

σημαντικά από εκείνη αντίστοιχών δειγμάτων που παρατέθηκαν στην πρώτη ενότητα 

αυτού του κεφαλαίου. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και στην περίπτωση κατά 

την οποία η ανοδίωση έλαβε χώρα σε δύο στάδια. Στις μικρογραφίες AFM, του 

σχήματος ΙΙΙ.13, παρουσιάζονται πορώδη υμένια τα οποία έχουν αναπτυχθεί με 

ανοδίωση σε δύο στάδια, και χημική εγχάραξη του υποκείμενου υμενίου αλουμινίου 

μεταξύ των δύο ανοδιώσεων, όπως περιγράφηκε ανωτέρω. Στη μικρογραφία ΙΙΙ.15(α) 

δίνεται η επιφάνεια του πορώδους υμενίου για ανοδιώσεις που έλαβαν χώρα σε 

υδατικό διάλυμα θειικού οξέος. Οι πόροι στην εν λόγω περίπτωση έχουν μέση 

διάμετρο  ~20nm, ύψος ~1μm και πυκνότητα ίση με ~1011 πόρους/cm2. Στη 

μικρογραφία ΙΙΙ.15(β) οι ανοδιώσεις πραγματοποιήθηκαν σε υδατικό διάλυμα 

οξαλικού οξέος. Η μέση διάμετρος των πόρων που προέκυψε είναι ίση με ~50nm, και 

το ύψος τους ~ 1μm. Η πυκνότητα των πόρων στην περίπτωση αυτή είναι 

~1.5x1010πόροι/cm2.   

100nm

100nm

(β) 

Σχήμα ΙΙΙ.14: Μικρογραφίες SEM επιφάνειας και τομής πορωδών υμενίων αλουμίνας τα οποία 
παρασκευάστηκαν με ανοδίωση τριών σταδίων και χημική εγχάραξη του υποστρώματος του 
αλουμινίου, μετά την ανοδίωση του πρώτου και του δεύτερου σταδίου. Οι ανοδιώσεις και στα τρία 
στάδια για το δείγμα που παρουσιάζεται στην εικόνα (α) έλαβαν χώρα σε υδατικό διάλυμα θειικού 
οξέος 6%w.t. και τάση 20V. Η μέση διάμετρος των πόρων που προέκυψαν είναι ίση με ~20nm και 
η πυκνότητα των πόρων 8x1010πόροι/cm2. Το πάχος του τελικού πορώδους υμενίου προκύπτει 
~400nm. Στην εικόνα (β) ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιήθηκε για τις ανοδιώσεις ήταν υδατικό 
διάλυμα οξαλικού οξέος 5%w.t και η τάση που εφαρμόστηκε 40V. Στην περίπτωση αυτή, οι πόροι 
είχαν μέση διάμετρο ~60nm, η πυκνότητά τους ήταν 1010 πόρους/cm2 και το πάχος του υμενίου 
~660nm. 

(α) 

100nm

1μm
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Στις μικρογραφίες διακρίνονται μικρές περιοχές με πολύ καλές εξαγωνικές κατανομές 

πόρων. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, από το δομικό χαρακτηρισμό των 

δειγμάτων, γίνεται φανερό ότι η τεχνική αυτή βελτιώνει αρκετά τη μορφολογία των 

πορωδών υμενίων. Σε όλα τα δείγματα γίνεται εμφανής η εξαγωνική κατανομή των 

πόρων σε περιοχές μικρού εύρους. Επίσης, το εύρος των περιοχών αυτών, να είναι 

μεγαλύτερο όταν ακολουθείται η τεχνική της ανοδίωσης τριών σταδίων. 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, καθώς για πρώτη φορά, χωρίς να 

χρησιμοποιηθεί κάποια προηγμένη τεχνική σχηματοποίησης της επιφάνειας του προς 

ανοδίωση αλουμινίου, επιτεύχθηκαν δομές με τόσο καλή συμμετρία. 

 

 

 

 

 

100 nm

100nm

 100nm

(β) 

Σχήμα ΙΙΙ.15: Μικρογραφίες SEM επιφάνειας και τομής πορωδών υμενίων αλουμίνας τα οποία 
αναπτύχθηκαν με ανοδίωση σε δύο στάδια και ένα ενδιάμεσο βήμα χημικής εγχάραξη του 
υποστρώματος του αλουμινίου, μετά την πρώτη ανοδίωση. Οι ανοδιώσεις έλαβαν χώρα για το 
δείγμα της μικρογραφίας (α) σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος 6%w.t. και τάση 20V. Στην 
περίπτωση αυτή η μέση διάμετρος των πόρων που προέκυψαν είναι ίση με ~20nm. και η 
πυκνότητα πόρων 1011πόροι/cm2. Το πάχος του τελικού πορώδους υμενίου προκύπτει ~1μm. Στην 
εικόνα (β) ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιήθηκε για τις ανοδιώσεις ήταν υδατικό διάλυμα 
οξαλικού οξέος 5%w.t και η τάση που εφαρμόστηκε 40V. Στην περίπτωση αυτή, η μέση διάμετρος 
των πόρων ήταν ίση με ~50nm, η πυκνότητα πόρων 1.5x1010 πόρους/cm2 και το πάχος του υμενίου 
~1μm. 

(α) 

100nm

1μm 
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ΙΙΙ.5 Σύνοψη κεφαλαίου 

 
 Σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το πρώτο από τα κεφάλαια που 

αφορούν τα πειραματικά αποτελέσματα της εν λόγω διδακτορικής διατριβής, 

παρουσιάζεται η ανάπτυξη πορωδών υμενίων οξειδίου του αλουμινίου πάνω σε 

υπόστρωμα πυριτίου, χρησιμοποιώντας τους τρείς σημαντικότερους ηλεκτρολύτες, 

και τις βέλτιστες ηλεκτροχημικές συνθήκες που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία. Η 

κατανόηση των δομικών χαρακτηριστικών υμενίων με τόσο μικρά πάχη πάνω στο 

πυρίτιο παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς όπως θα διαφανεί από τα επόμενα κεφάλαια, 

σκοπός ήταν η χρήση τέτοιων υμενίων ως μάσκας ή ως μήτρας για τη δημιουργία 

νανοδομών, πολύ μεγάλης πυκνότητας (ανάλογης των πόρων της αλουμίνας), και με 

όσο το δυνατόν καλύτερη συμμετρία στην επιφάνεια του πυριτίου. Επίσης, όπως 

γίνεται κατανοητό, είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να «ρυθμίσει» το μέγεθος 

τέτοιων νανοδομών, ελέγχοντας με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια τα 

χαρακτηριστικά του πορώδους υμενίου που θα χρησιμοποιήσει ως μήτρα.  

 Ως εκ τούτου, εξετάστηκαν για πρώτη φορά τρεις παράγοντες οι οποίοι, όπως 

προέκυψε, επηρεάζουν το μέγεθος και την πυκνότητα των πόρων. Οι δύο πρώτοι 

αφορούν το αρχικό πάχος του προς ανοδίωση υμενίου του αλουμινίου πάνω στο 

πυρίτιο, καθώς και τον περιορισμό αυτού σε προεπιλεγμένες περιοχές επιφάνειας 

μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων, στο πυρίτιο. Φαίνεται ότι ο μεν πρώτος επιδρά 

στο μέγεθος των πόρων, καθώς παρατηρήθηκε ότι μείωση του πάχους του προς 

ανοδίωση αλουμινίου κάτω του 1μm, οδηγεί σε συστηματική μείωση της μέσης 

διαμέτρου των πόρων, ο δε δεύτερος έχει επίδραση στην πυκνότητα και την 

ομοιομορφία των πόρων. Το γεγονός ότι μείωση του πάχους του αλουμινίου οδηγεί 

σε μείωση της μέσης διαμέτρου των πόρων, αποδίδεται στη μικρή χρονική διάρκεια 

της ανοδίωσης στα πάχη που εξετάζονται. Η χρονική διάρκεια της ανοδίωσης στις 

περιπτώσεις αυτές φαίνεται ότι είναι πολύ μικρή με αποτέλεσμα οι πόροι να μην 

προλαβαίνουν να πάρουν την τελική τους μορφή και διάσταση (δηλ. το σύστημα να 

περάσει στη σταθερή φάση ανάπτυξης των πόρων). Όσον αφορά την ελάττωση της 

επιφάνειας της υπό ανοδίωση περιοχής κάτω των 25μm2, αυτή οδηγεί σε αύξηση της 

πυκνότητος των πόρων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου η υπό ανοδίωση περιοχή είχε 

εύρος 4μm2, παρατηρήθηκε αύξηση της πυκνότητος των πόρων κατά μία τάξη 

μεγέθους. Οι ενίσχυση των μηχανικών τάσεων μεταξύ των πόρων, καθώς και η 
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ανάπτυξη επιπλέον μηχανικών τάσεων εξαιτίας του περιορισμού του προς ανοδίωση 

αλουμινίου πλευρικά, ερμηνεύει την εν λόγω αύξηση της πυκνότητος. Οι τιμές 

πυκνότητος που ελήφθησαν είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις πυκνότητες που 

παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, για τις συγκεκριμένες ηλεκτροχημικές συνθήκες. 

Εκτιμάται ότι, επιπλέον μείωση της επιφάνειας κάτω από 1x1μm2, θα οδηγήσει σε 

ακόμα μεγαλύτερες πυκνότητες, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται με ανοδίωση σε 

υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος, πυκνότητες που μέχρι τώρα επιτυγχάνονται με 

ανοδίωση σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος. Το γεγονός αυτό διευρύνει ακόμα 

περισσότερο το φάσμα των διαστάσεων που μπορούν να αναπτύξουν τα πορώδη 

υμένια στους διάφορους ηλεκτρολύτες.  

 Τέλος, ο τρίτος παράγοντας που εξετάστηκε, αφορά την ανοδίωση του 

αρχικού υμενίου του αλουμινίου σε δύο ή τρία στάδια με ένα ενδιάμεσο βήμα 

χημικής εγχάραξης αυτού, έπειτα από κάθε στάδιο ανοδίωσης. Με τη χημική 

εγχάραξη έγινε κατορθωτή η σχηματοποίηση της επιφάνειας του αλουμινίου, 

διαμέσου του πορώδους υμενίου το οποίο αναπτύσσεται σε κάθε στάδιο ανοδίωσης. 

Ως εκ τούτου, καταλήγει κανείς σε πορώδη υμένια με αξιοσημείωτη εξαγωνική 

συμμετρία στην κατανομή των πόρων τους, παρ’ ότι προέρχονται από ανοδίωση 

λεπτών υμενίων αλουμινίου (~1.3μm) απευθείας ανεπτυγμένων σε υπόστρωμα Si. 

 



Κεφάλαιο ΙV 
  
“Χρήση πορώδους αλουμίνας ως μήτρα για την 

ανάπτυξη νανοϋλικών στο πυρίτιο” 
 

Η ανάπτυξη διατεταγμένων νανοδομών στο Si είναι πολύ σημαντική για πληθώρα 

εφαρμογών. Εν τούτοις οι κλασσικές τεχνικές λιθογραφίας και εγχάραξης φθάνουν 

στα όριά τους ή απαιτούν πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό, όταν οι εν λόγω νανοδομές 

είναι κάτω από ~100nm. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης και η εγχάραξη με 

εστιασμένη δέσμη ιόντων (focused ion beam (FIB) etching). Εκτός όμως από τις 

τεχνικές αυτές, οι οποίες είναι χρονοβόρες λόγω του σειριακού χαρακτήρα τους, έχει 

ενδιαφέρον να διερευνηθούν αυτό-οργανούμενα νανοδομημένα υλικά. Τέτοιου είδους 

υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάσκα ή ως μήτρα για την δημιουργία 

διατεταγμένων νανοδομών επάνω στο πυρίτιο. Το πλεονέκτημά τους εντοπίζεται 

κυρίως στο ότι μπορούν να οδηγήσουν σε παράλληλη αποτύπωση δομών σε μεγάλη 

έκταση της επιφάνειας Si. Η ανάπτυξή τους, επίσης, δεν απαιτεί προηγμένες, υψηλού 

κόστους τεχνικές. Η πορώδης ανοδική αλουμίνα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 

αυτοοργανούμενα νανοδομημένα υλικά. Το γεγονός ότι, ανάλογα με τις 

ηλεκτροχημικές συνθήκες ανάπτυξής της, τροποποιεί τα δομικά χαρακτηριστικά της, 

την καθιστά αρκετά ενδιαφέρον υλικό από επιστημονική σκοπιά. Ιδιαίτερα υπό 

μορφή λεπτών υμενίων σε υπόστρωμα Si, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία 

διατεταγμένων νανοδομών επάνω στο Si, με σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές. Οι 

δομές οι οποίες  προκύπτουν στην περίπτωση της πορώδους αλουμίνας, ακολουθούν 

την εξαγωνική κατανομή των πόρων της, η δε διάσταση και η πυκνότητα των εν λόγω 

δομών, καθορίζονται από τις ηλεκτροχημικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

την ανάπτυξη της.  

Για την ανάπτυξη διαφόρων δομών στο εσωτερικό πορωδών υμενίων 

γενικότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές μέθοδοι εναπόθεσης του υλικού 
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το οποίο είναι επιθυμητό να αναπτυχθεί [86]. Σε αυτές συγκαταλέγονται η θερμική 

εξάχνωση καθώς και η τεχνική της κονιορτοποίησης με ιοντοβολή (sputtering). Όσον 

αφορά καθαρά τα πορώδη υμένια της ανοδικής αλουμίνας, έχουν εναποτεθεί υλικά με 

θερμική εξάχνωση όπως Au [87], Ge [88], Au, Al, Zn κ.α. [89], Al [90] και Cu [91].  

Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτροχημικές μέθοδοι 

ανάπτυξης νανοϋλικών στο εσωτερικό της πορώδους αλουμίνας. Σε αυτή την 

περίπτωση τα πορώδη υμένια χρησιμοποιούνται ως μήτρα για την δημιουργία, 

κβαντικών νημάτων και νανονησίδων. Στη συνέχεια η πορώδης αλουμίνα μπορεί να 

απομακρυνθεί αφήνοντας τα νήματα ή τις νανονησίδες προσκολλημένα στο 

υπόστρωμα. Για την ηλεκτροχημική εναπόθεση υλικών στο εσωτερικό των πόρων, 

είναι απαραίτητη η λειτουργία του υποστρώματος, ως κάθοδος. Η άνοδος 

τοποθετείται παράλληλα προς την κάθοδο σε κυψελίδα ηλεκτρόλυσης, ενώ ως 

ηλεκτρολύτες χρησιμοποιούνται κατάλληλα διαλύματα, η χημική σύσταση των 

οποίων εξαρτάται από το υλικό το οποίο είναι επιθυμητό να αναπτυχθεί στο 

υπόστρωμα. Με την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου, κατιόντα διαχέονται προς την 

κάθοδο όπου και ανάγονται, εξελισσόμενα σταδιακά σε νήματα νανοδιαστάσεων στο 

εσωτερικό του πορώδους υμενίου. Τα νήματα τα οποία παρασκευάζονται με αυτόν 

τον τρόπο, έχουν διαστάσεις όμοιες με αυτές των πόρων της αλουμίνας που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την ηλεκτροεναπόθεση. Ο καθορισμός των δομικών 

χαρακτηριστικών του πορώδους υμενίου, επιτρέπει τον ακριβή καθορισμό των 

δομικών χαρακτηριστικών των προς ανάπτυξη νημάτων.  

Η πορώδης αλουμίνα σε συνδυασμό με τη διεργασία της ηλεκτροεναπόθεσης, 

χρησιμοποιείται ως μάσκα για την ανάπτυξη μεταλλικών νανονημάτων, από Au [92-

95], Ni [95-97], Ag, Zn [96], καθώς και σφαιρικών νανοσωματιδίων χρυσού 

διατεταγμένων σε σειρά μέσα στους πόρους [98] (AC ηλεκτροεναπόθεση). Επίσης, 

χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ημιαγώγιμων νημάτων  της σειράς ΙI-VI (CdS, 

CdSe, CdTe και ZnSe)  [99-102]. Πολλές ερευνητικές ομάδες δραστηριοποιούνται, 

επίσης, στην ανάπτυξη κραμάτων, όπως CoPd [103] και CoFe [104] (AC 

ηλεκτροεναπόθεση), ή μαγνητικών υλικών όπως CoPt [105-106], καθώς και Fe, Co, 

Ni από υδατικά διαλύματα με AC ηλεκτροεναπόθεση [107], Cu [108].  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι, ο ρόλος της πορώδους αλουμίνας είναι 

σημαντικός και στην ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα στο εσωτερικό της. Η 

ανάπτυξη αυτή γίνεται κυρίως με πυρόλυση C2H2, αφού πρώτα έχει εναποτεθεί με 

 98



μία από τις προαναφερθείσες μεθόδους κάποιο χημικό στοιχείο που δρα ως 

καταλύτης (συνηθέστερο το κοβάλτιο) [109-110].    

  Στο εν λόγω κεφάλαιο θα παρατεθεί η πειραματική μελέτη που διεξήχθη κατά 

την παρούσα διατριβή, και αφορά την ανάπτυξη νανοδομών στο Si διαμέσου της 

πορώδους αλουμίνας. Οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, είναι η 

κονιορτοποίηση μέσω ιοντοβολής, σε συνδυασμό με την ηλεκτροεναπόθεση. Με τη 

χρήση της πορώδους αλουμίνας σε άλλες περιπτώσεις ως μήτρας και σε άλλες ως 

μάσκας, επετεύχθη η ανάπτυξη διατεταγμένων δομών Ti, Cr και Au επάνω στο Si, με 

πυκνότητες και μέγεθος ανάλογων των πόρων της αλουμίνας. Διερευνήθηκε επίσης, η 

χρήση των συγκεκριμένων νανοδομών ως μάσκας στην επιφάνεια του πυριτίου για 

την ανισοτροπική εγχάραξή του από ενεργά ιόντα και τη δημιουργία νανοστηλών Si 

απευθείας πάνω σε αυτό (top-down τεχνική). 

 

 

 

IV.1.  Ανάπτυξη διατεταγμένων νανονησίδων Ti και Cr στο 

Si 

 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της πειραματικής 

μελέτης που αφορούν την ανάπτυξη νανοδομών στο πυρίτιο και πιο συγκεκριμένα 

νησίδων Ti και Cr νανοδιαστάσεων. Για το σκοπό αυτό συνδυάστηκαν η τεχνολογία 

της ανάπτυξης πορώδους αλουμίνας σε υπόστρωμα πυριτίου με την τεχνική της 

κονιορτοποίησης με ιοντοβολή (sputtering), ώστε, χρησιμοποιώντας την πορώδη 

αλουμίνα ως μάσκα, να αναπτυχθούν οι επιθυμητές διατεταγμένες δομές απευθείας 

στην επιφάνεια του πυριτίου. Στις περισσότερες εργασίες που παρουσιάζονται στη 

βιβλιογραφία [92-110], η ανάπτυξη νανοδομών στο Si γίνεται με τη χρήση 

μεμβρανών πορώδους αλουμίνας οι οποίες προήλθαν από ανοδίωση φύλλων 

αλουμινίου. Στις περιπτώσεις αυτές το πορώδες υμένιο αποκολλάται και μεταφέρεται 

στη συνέχεια επάνω στο πυρίτιο. Έτσι, κανείς θα πρέπει να αναπτύξει το πορώδες 

υμένιο, στη συνέχεια να εναποθέσει στην επιφάνειά του κάποιο μεταλλικό ή 

πολυμερικό υλικό, ώστε να το αποκολλήσει από το εναπομείναν αλουμίνιο και να 

μπορεί να το διαχειριστεί. Η αποκόλληση  γίνεται με διάλυση του αλουμινίου. Τέλος 

αρκεί να το μεταφέρει στο πυρίτιο διαλύοντας το πολυμερικό ή μεταλλικό υλικό το 
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οποίο έχει εναποθέσει στην επιφάνεια της πορώδους αλουμίνας [87]. Το όφελος στην 

περίπτωση αυτή είναι ότι τα τελικά υμένια που λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται ως 

μήτρα, διαθέτουν τέλεια εξαγωνική κατανομή πόρων (με την προϋπόθεση ότι η 

πορώδης αλουμίνα έχει αναπτυχθεί με ανοδίωση δύο σταδίων – χρονοβόρα 

διαδικασία –, ή με μορφοποίηση της επιφάνειας του προς ανοδίωση αλουμινίου με 

τεχνικές προηγμένης λιθογραφίας – ή κατάλληλα παρασκευασμένης στάμπας –).  

Στον αντίποδα των ανωτέρω, χρονοβόρων και ίσως περίπλοκών τεχνικών, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία ανάπτυξης πορωδών υμενίων αλουμίνας, απευθείας 

στην επιφάνεια πυριτίου. Η ανάπτυξη διαφόρων παχών υμενίων αλουμίνας με 

ηλεκτροχημική ανοδίωση, απευθείας σε υπόστρωμα Si, απλοποιεί σημαντικά τις 

διεργασίες σχηματισμού και χρήσης της ως μάσκας ή μήτρας. Επίσης, η τεχνική της 

κονιορτοποίησης με ιοντοβολή, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πλήρωση των 

πόρων, είναι μια απλή σχετικά τεχνική. Άτομα από το επιθυμητό υλικό, εξάγονται και 

εναποτίθενται στο υπόστρωμα, με βομβαρδισμό ενός στόχου από αντίστοιχο υλικό, 

με πλάσμα ιόντων υπό κενό. Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν στόχοι 

Ti και Cr. Η εναπόθεση έγινε σε υπόστρωμα πυριτίου, διαμέσου της πορώδους 

αλουμίνας που αναπτύχθηκε επάνω σε αυτό και η οποία αποτέλεσε τη μάσκα για το 

σχηματισμό δομών Ti και Cr επάνω στο πυρίτιο. Στο σχήμα IV.1 δίνεται μια 

αναπαράσταση του συστήματος που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη υμενίου σε 

οποιοδήποτε υπόστρωμα με την τεχνική της κονιορτοποίησης διά ιοντοβολής. 

Απεικονίζονται, ο θάλαμος του κενού, η είσοδος (1) και η έξοδος (2) των αερίων, ο 

στόχος (3), το πλάσμα ιόντων (4) και το υπόστρωμα (5).  

 

 

Υπόστρωμα και ανάπτυξη  
του υμενίου 

(5) (2) 

(1) 

(4) 

(3) 

Εναποτιθέμενος 
στόχος 

 

  
Σχήμα IV.1: Σύστημα ανάπτυξης υμενίων με την τεχνική της κονιορτοποίησης 
μέσω ιοντοβολής. 
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Η εναπόθεση με ιοντοβολή πραγματοποιήθηκε με ισχύ 200W, ενώ η πίεση στο 

θάλαμο ήταν 4x10-6 Torr. Το πάχος του υλικού που εναποτίθετο κάθε φορά στην 

επιφάνεια του δείγματος, ήταν ανάλογο της χρονικής διάρκειας της διεργασίας. Για 

τον ακριβή προσδιορισμό του πάχους δείγμα «μάρτυρας», εισαγόταν κάθε φορά στο 

θάλαμο μαζί με τα δείγματα. Χρησιμοποιήθηκαν υμένια πορώδους αλουμίνας 

διαφόρων παχών, τα οποία αναπτύχθηκαν με ανοδίωση υμενίων αλουμινίου πάχους 

27, 50, και 500nm, απευθείας σε δισκίδιο πυριτίου p τύπου και ειδικής αντίστασης 

από 1-10Ωcm. Το ηλεκτρολυτικό διάλυμα στο οποίο έλαβε χώρα η ανοδίωση ήταν 

υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος 5%w.t. και η εφαρμοζόμενη τάση 40V. Μετά το 

πέρας της ανοδίωσης, τα δείγματα εμβαπτίζονταν σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού 

οξέος ώστε να διαλυθεί το διαχωριστικό στρώμα στη βάση των πόρων για 20min ή 

35min, διάρκεια η οποία κάθε φορά καθοριζόταν από τα τελικά δομικά 

χαρακτηριστικά που ήταν επιθυμητό να έχει η πορώδης μάσκα. Κατά συνέπεια, 

προέκυψαν υμένια πορώδους αλουμίνας πάχους 56, 85, 170 και 850nm (σε 

αντιστοιχία με τα 27, 50, 100 και 500nm αλουμινίου), με μέση διάμετρο πόρων 30-

40nm και πυκνότητα ~1010πόρους/cm2. Τέλος, οι ίδιες διεργασίες επαναλήφθηκαν σε 

συγκεκριμένες περιοχές στο πυρίτιο, όπου η πορώδης αλουμίνα κατά την ανάπτυξή 

της περιοριζόταν από τοιχώματα SiO2. Οι περιοχές αυτές οι οποίες ορίζονταν από τα 

τοιχώματα ήταν εύρους 5x5μm2. Στο σχήμα ΙV.2 παρουσιάζεται η σχηματική 

αναπαράσταση του συνόλου των διεργασιών με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν.  

Διακρίνονται, το δείγμα (1) πριν και (2) μετά την ανοδίωσή του. Όπως 

παρουσιάζεται στην απεικόνιση, το πορώδες υμένιο μετά το πέρας της ανοδίωσης 

διατηρεί το διαχωριστικό στρώμα το οποίο φράσει τις βάσεις των πόρων. Ακολουθεί 

(3) η απομάκρυνση του στρώματος αυτού, με χημική διάλυση, ώστε οι πόροι να είναι 

διαμπερείς επάνω στο υπόστρωμα (3). Το δείγμα τοποθετείται στο θάλαμο κενού 

ώστε να εναποτεθεί στην επιφάνειά του Cr ή Ti (4) με την τεχνική της 

κονιορτοποίησης μέσω ιοντοβολής του κατάλληλου κάθε φορά στόχου. Τέλος 

ακολουθεί διάλυση της πορώδους αλουμίνας σε διάλυμα φωσφορικού οξέος – 

προπανόλης στους 55οC, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν στην επιφάνεια του Si, 

εξαγωνικά διατεταγμένες νανονησίδες Cr ή Ti (βήμα 5). Όσον αφορά τα δείγματα τα 

οποία αναπτύχθηκαν σε προεπιλεγμένες περιοχές επάνω στο πυρίτιο, ακολουθήθηκε 

ακριβώς η ίδια διαδικασία με αυτή που αναπτύχθηκε στο σχήμα IV.2. Η μόνη 

διαφορά ήταν ότι το υμένιο του αλουμινίου στο (βήμα 1) του σχήματος IV.2, δεν 

καλύπτει όλη την επιφάνεια του δείγματος, αλλά περιορίζεται από τοιχώματα SiO2 
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πάχους 500nm, σε συγκεκριμένες περιοχές επιφάνειας από 5x5 μm2 πάνω στο Si. Η 

πορώδης αλουμίνα η οποία αναπτύχθηκε κατά την ανοδίωση (βήμα 2) σε αυτή την 

περίπτωση, (τηρώντας τις ίδιες ηλεκτροχημικές συνθήκες με εκείνες των δειγμάτων 

όπου το προς ανοδίωση υμένιο Al δεν περιοριζόταν σε συγκεκριμένες περιοχές πάνω 

στο πυρίτιο), είχε πάχος ίσο με 170nm, ενώ η μέση διάμετρος των πόρων της ήταν 

~30nm. Η πυκνότητα δε αυτών προκύπτει ίση με 2x1010 πόρους/cm2. Στη συνέχεια, 

τα δείγματα εισήχθησαν στο θάλαμο κενού του συστήματος ιοντοβολής, ώστε να 

ακολουθήσει η εναπόθεση Ti και Cr (βήμα 4). 

 

 

 

Σχήμα IV.2: Σχηματική αναπαράσταση ακολουθίας διεργασιών κατά την ανάπτυξη νανονησίδων 
Cr και Ti στο εσωτερικό των πόρων της αλουμίνας σε υπόστρωμα Si. Αρχικά (βήμα1) 
εναποτίθεται λεπτό υμένιο Al στο Si. Στη συνέχεια (βήμα 2) ανοδιώνεται το Al σε υδατικό 
διάλυμα οξαλικού οξέος 5%w.t. με εφαρμοζόμενη τάση 40V. Ακολουθεί διάλυση του 
διαχωριστικού στρώματος σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος (βήμα 3), ώστε οι πόροι να είναι 
διαμπερείς. Στο βήμα 4 πραγματοποιείται εναπόθεση Cr ή Ti. Ακολουθεί (βήμα 5) διάλυση της 
πορώδους αλουμίνας σε διάλυμα φωσφορικού οξέος – προπανόλης, στους 55oC, αποκαλύπτοντας 
στην επιφάνεια του πυριτίου διατεταγμένες νανονησίδες Cr και Ti.     

 

Στην περίπτωση της δημιουργίας νανοδομών σε συγκεκριμένες περιοχές στο Si, τα 

πάχη Cr ή Ti τα οποία εναποτέθηκαν, κυμάνθηκαν από 20 έως 100nm (υπολογισμένα 

σε δείγμα μάρτυρα). Μετά το πέρας της όλης διαδικασίας ακολουθεί διάλυση της 

πορώδους αλουμίνας σε διάλυμα φωσφορικού οξέος και προπανόλης στους 55οC 

(βήμα 5). Η διεργασία αυτή διαρκεί από 4 έως 15min, ανάλογα με το πάχος του 

υμενίου που πρέπει να διαλυθεί. Έτσι επιτυγχάνεται η δημιουργία διατεταγμένων 
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νανονησίδων Ti και Cr πολύ μεγάλης πυκνότητας, επάνω στο πυρίτιο, οι διαστάσεις 

των οποίων καθορίζονται από το πορώδες υμένιο που χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα. 

 

 

 

ΙV.1.1      Αποτελέσματα δομών Ti και Cr σε Si 

 
 Με σκοπό την ανάπτυξη νανονησίδων Ti και Cr σε επιφάνεια πυριτίου 

διαμέσου της πορώδους αλουμίνας, μελετήθηκαν διάφορες συνθήκες που αφορούν 

κυρίως τα δομικά χαρακτηριστικά των υμενίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως 

μάσκα, καθώς και τη διάρκεια της ιοντοβολής, ώστε να προκύψει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Η ανάπτυξη νανονησίδων Ti και Cr, επιλέχτηκε καθώς πρόκειται για 

δύο υλικά με τεχνολογικό ενδιαφέρον, τα οποία είναι απολύτως συμβατά με την 

τεχνολογία του πυριτίου. Το Cr επάνω στο Si, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάσκα 

εγχάραξης του πυριτίου με ενεργά ιόντα για την παρασκευή νημάτων Si, ενώ το Ti ως 

ενδιάμεσο υλικό για εναπόθεση ιόντων Au στο εσωτερικό της πορώδους αλουμίνας.  

Το πρώτο πρόβλημα το οποίο ανέκυψε αφορούσε την επιλογή των δομικών 

χαρακτηριστικών των πορωδών υμενίων που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν ως 

μάσκα. Όσον αφορά την ηλεκτροχημεία της ανοδίωσης, το θειικό οξύ απορρίφθηκε 

διότι το εύρος των τιμών της μέσης διαμέτρου που αναπτύσσει είναι μικρότερο από 

20nm, με αποτέλεσμα ελάχιστο υλικό να εναποτίθεται στο εσωτερικό των πόρων των.  

Επίσης, με φωσφορικό οξύ δεν ήταν δυνατή η δημιουργία πορωδών υμενίων σε μικρά 

πάχη αλουμινίου, διότι το διαχωριστικό στρώμα σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται 

πολύ παχύ με αποτέλεσμα να μην υφίσταται η έννοια του πορώδους υμενίου. Για 

ανοδίωση σε φωσφορικό οξύ υμενίων αλουμινίου αρχικού πάχους μεγαλύτερου των 

500nm, αναπτύχθηκαν καλά πορώδη υμένια. Η διάνοιξη, όμως, των πόρων με σκοπό 

την διάλυση του διαχωριστικού στρώματος στη βάση τους, οδήγησε σε υμένια με 

μέση διάμετρο πόρων ~100nm, τιμή η οποία είναι το πάνω όριο για να θεωρηθεί μια 

δομή νανοδομή. 

Οι συνθήκες ανοδίωσης σε υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος, φαίνεται να 

είναι οι πλέον κατάλληλες για την παρασκευή πορώδους αλουμίνας με σκοπό τη 

χρησιμοποίησή της ως μάσκα για εναπόθεση διαμέσου των πόρων, Ti και Cr, επάνω 

στο πυρίτιο. Όπως προαναφέρθηκε, τα αρχικά πάχη των προς ανοδίωση υμενίων 
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αλουμινίου ήταν 27nm, 50nm, 100nm και 500nm, ενώ μετά την ανοδίωση τα πορώδη 

υμένια αλουμίνας είχαν τελικά πάχη ~56, 85, 170 και 850nm αντίστοιχα. Η μέση 

διάμετρος των πόρων κυμάνθηκε από 25 έως 40nm. Τα πάχη Ti και Cr τα οποία 

εναποτέθηκαν, ήταν ίσα με 20 και 50nm (υπολογισμένα σε δείγμα μάρτυρα). Εκ των 

αποτελεσμάτων δεν προέκυψαν διαφορές στο μέγεθος των τελικών νανοδομών 

συναρτήσει του πάχους του στρώματος Ti ή Cr το οποίο εναποτέθηκε. Ως εκ τούτου, 

συμπεραίνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα στο μέγεθος των νανονησίδων, έχουν τα 

δομικά χαρακτηριστικά της μάσκας η οποία χρησιμοποιείται (διάμετρος πόρων, ύψος, 

λόγος διαμέτρου/ύψος πόρου), παρά το πάχος του υλικού που εναποτίθεται (φυσικά 

στα πλαίσια των 20 έως 50nm Cr ή Ti).  

Τα καλύτερα των αποτελεσμάτων ελήφθησαν, κυρίως στις περιπτώσεις που το 

πάχος της μάσκας ήταν μικρό. Έτσι, οι μεγαλύτερες σε πυκνότητα και διαστάσεις 

νανονησίδες σχηματίστηκαν στην περίπτωση στην οποία τα δείγματα πορώδους 

αλουμίνας ήταν πάχους ~56nm, και η διεύρυνση των πόρων είχε διάρκεια 30min, με 

αποτέλεσμα ο λόγος διαμέτρου προς ύψος για το τελικό πορώδες υμένιο να είναι ίσος 

με ~0.6 (σχήμα ΙV.3). Στις εικόνες AFM του σχήματος IV.3 παρατηρούνται οι 

διατεταγμένες νανονησίδες Cr, στο υπόστρωμα Si, μετά τη διάλυση πορώδους 

αλουμίνας πάχους 56nm και λόγου διάμετρος/ύψος πόρων ~0.6, σε (α1), (α2) δύο  και 

(β) τρεις διαστάσεις. Παρατηρείται ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ της μέσης 

διαμέτρου των νανονησίδων Cr και της μέσης διαμέτρου των πόρων του υμενίου το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μάσκα. Επίσης, οι νανονησίδες τείνουν στην εξαγωνική 

διάταξη των πόρων, γεγονός, όμως το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο καθώς είναι φανερό 

ότι δεν έχουν σχηματισθεί σε όλες τις θέσεις των πόρων νανονησίδες. Για τον ίδιο 

λόγο, η πυκνότητά τους είναι κατά πολύ μικρότερη από την πυκνότητα των πόρων 

του υμενίου της αλουμίνας που χρησιμοποιήθηκε ως μάσκα στην περίπτωση αυτή. 

Για μεγαλύτερους χρόνους διάνοιξης επίσης, τα τόσο μικρά πάχη υμενίων πορώδους 

αλουμίνας αρχίζουν να διαλύονται, με αποτέλεσμα το υμένιο να  παύει να λειτουργεί 

ως μάσκα. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διάρκεια διάνοιξης των πόρων ήταν 

>40min, το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μεγάλων σε ύψος νανονησίδων οι οποίες 

όμως ήταν σποραδικά κατανεμημένες στο υπόστρωμα.  
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α1) α2) 

β) 

Σχήμα IV.3: Μικρογραφίες AFM σε (α1), (α2) 2D και (β) 3D, επιφάνειας πυριτίου στο οποίο έχουν 
δημιουργηθεί νανονησίδες Cr με εναπόθεση με ιοντοβολή, μέσω μήτρας πορώδους αλουμίνας πάχους 
56nm και λόγο διάμετρος/ύψος ~0.6. Οι νανονησίδες έχουν ύψος που φτάνει τα 5.5nm και διάμετρο τα 
~35nm κατ’ αναλογία με τη διάμετρο των πόρων. 

 

Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται σε πορώδη υμένια πάχους ~85nm με 

διεύρυνση των πόρων επί 30min, στα οποία ο λόγος διαμέτρου προς ύψος πόρων 

ήταν ίσος με ~0.4 (σχήμα IV.4). Στο σχήμα IV.4 παρουσιάζονται εικόνες AFM, 

νανονησίδων Ti που αποκαλύφθηκαν μετά τη διάλυση του πορώδους ανοδικού 

υμενίου αλουμίνας πάχους 85nm και λόγου μέσης διαμέτρου/ύψος πόρων ~0.42. 

Όπως παρατηρείται τόσο από τη δισδιάστατη (α) όσο και την τρισδιάστατη (β) 

μικρογραφία, οι νανονησίδες στην περίπτωση αυτή προκύπτουν πολύ αραιότερες. 

Όσες από αυτές αναπτύχθηκαν έχουν διάμετρο ανάλογη της διαμέτρου των πόρων 

του αρχικού πορώδους υμενίου που χρησιμοποιήθηκε ως μάσκα.  

 

 105



α) 

β) 

 

 

Σχήμα IV.4: Μικρογραφίες AFM σε 2D (α) και 3D (β) νανονησίδων Ti που φτάνουν σε ύψος έως 
9.5nm, και διάμετρο ~40nm και εναποτέθηκαν στο πυρίτιο σε μήτρα πορώδους αλουμίνας πάχους 
85nm και λόγου μέσης διαμέτρου πόρων προς ύψος ~0.42. 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία το πάχος του αρχικού αλουμίνιο ήταν 500nm, 

και άρα το τελικό πάχος της πορώδους αλουμίνας 850nm, ελάχιστο υλικό από το 

στόχο «κατάφερε» να «φτάσει» στο υπόστρωμα (ενδεικτικά παρατίθενται οι 

μικρογραφίες AFM στο σχήμα IV.5). Στην περίπτωση αυτή ο λόγος μέσης διαμέτρου 

πόρων προς το ύψος είναι πολύ μικρός και παίρνει τιμές μεταξύ 0.035 και 0.045. 

Προφανώς υμένια με τόσους μικρούς λόγους διάμετρος/ύψος πόρων δεν ευνοούν την 

ανάπτυξη μεγάλων νανονησίδων Ti ή Cr. Έτσι οι νανονησίδες που δημιουργήθηκαν 

σε όλες τις περιπτώσεις δεν ξεπερνούσαν τα 2-3nm.  
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α) 

β) 

 

 
 

Σχήμα ΙV.5: Μικρογραφίες AFM σε (α) 2D και (β) 3D επιφάνειας πυριτίου με νανονησίδες Ti 
ύψους ~2-3nm και μικρής πυκνότητας. Η μάσκα που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την περίπτωση 
ήταν πορώδης αλουμίνα με πολύ μικρό λόγο διάμετρο/ύψος πόρων. Το πάχος του πορώδους 
ανοδικού υμενίου σε αυτή την περίπτωση ήταν ~850nm, και η μέση διάμετρος πόρων ~ 38nm.  
 

 

Αναλυτικότερα, στο σχήμα IV.5 παρουσιάζονται σε (α)  δύο και (β) τρεις διαστάσεις 

οι νανονησίδες Ti που προέκυψαν από την εναπόθεση Ti σε πορώδες υμένιο 

αλουμίνας πάχους 850nm και μέση διάμετρο πόρων ~38nm. Οι νανονησίδες που 

κατάφεραν να αναπτυχθούν σε αυτή την περίπτωση είναι λίγες, πολύ μικρού ύψους 

(2-3nm) και με διάμετρο ανάλογη των πόρων του αρχικού υμενίου. Προφανώς οι 

πολύ μικροί λόγοι διαμέτρου προς ύψος πόρων ανοδικής αλουμίνας, δεν ευνοούν την 

εναπόθεση αρκετού υλικού στη βάση των πόρων του υμενίου. 
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ΙV.1.2    Διατεταγμένες δομές σε περιορισμένη επιφάνεια 
 

 Στην ενότητα αυτή, έγινε προσπάθεια να εφαρμοστεί η ίδια τεχνική 

εναπόθεσης Ti και Cr, διαμέσου μάσκας πορώδους αλουμίνας, η οποία είχε 

αναπτυχθεί σε προεπιλεγμένες περιοχές επάνω σε δισκίδιο πυριτίου. Για το σκοπό 

αυτό, κατά την προετοιμασία των δειγμάτων ακολουθήθηκε η διαδικασία που αφορά 

την κατηγορία ΙΙ (Κεφ. ΙΙ). Στην επιφάνεια δισκιδίου πυριτίου, αναπτύχθηκε στρώμα 

διοξειδίου του πυριτίου, το οποίο εν συνεχεία εγχαράχτηκε με συνδυασμό οπτικής 

λιθογραφίας και χημικής εγχάραξης. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκαν «παράθυρα» 

εύρους 5x5μm2 στο πυρίτιο. Στις περιοχές αυτές που οριοθετήθηκαν από τα 

τοιχώματα του SiO2, πραγματοποιήθηκε εξάχνωση αλουμινίου πάχους 100nm. 

Ακολούθησε ανοδίωση με τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν (υδατικό διάλυμα 

οξαλικού οξέος και εφαρμοζόμενη τάση 40V σε χαμηλή θερμοκρασία) και διάνοιξη 

των πόρων για 35min, ώστε να διαλυθεί το διαχωριστικό στρώμα που φράσει τη βάση 

των πόρων. Με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, δημιουργήθηκαν πορώδη υμένια 

με μεγαλύτερη πυκνότητα και ομοιομορφία σε μέγεθος πόρων, ενώ ο λόγος μέσης 

διαμέτρου προς ύψος πόρων ήταν ίσος με ~0.2. Στο σχήμα IV.6 δίνεται η σχηματική 

αναπαράσταση των δειγμάτων πριν και μετά την ανοδίωση.  

 

                           (α)   (β) 
 

 

 

 

 

Σχήμα IV.6: Σχηματική αναπαράσταση δειγμάτων κατά την προετοιμασία τους πριν την εναπόθεση 
ατόμων Ti ή Cr. (α) Δείγμα πριν την ανοδίωση υμενίων Al σε προεπιλεγμένες περιοχές στο Si, (β) 
δείγμα μετά την ανοδίωση σε υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος. Μετά τη διάνοιξη των πόρων με 
εμβάπτιση του δείγματος σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος, η πορώδης αλουμίνα μπορεί να 
λειτουργήσει ως μάσκα για τη δημιουργία νανονησίδων Ti ή Cr στις επιλεγμένες περιοχές της 
επιφάνειας του πυριτίου.  

Στο σχήμα IV.6(α) απεικονίζεται το δείγμα πριν την ανοδίωσή του. Το προς 

ανοδίωση υμένιο αλουμινίου βρίσκεται επάνω στο Si, εντός τετραγωνικών δομών, τα 

τοιχώματα των οποίων αποτελούνται από SiO2. Μετά την ανοδίωση του δείγματος, η 
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επιφάνεια αυτού εμφανίζεται όπως στην απεικόνιση IV.6(β) με τα πορώδη υμένια 

αλουμίνας να έχουν αναπτυχθεί μόνο εντός των περιοχών στις οποίες υπήρχε 

αλουμίνιο. Μετά τη διάνοιξη των πόρων ακολούθησε εναπόθεση με την τεχνική της 

κονιορτοποίησης μέσω ιοντοβολής, Ti πάχους 40nm, όπως μετρήθηκε σε δείγμα 

«μάρτυρα». Στη συνέχεια το δείγμα εμβαπτίστηκε σε διάλυμα φωσφορικού οξέος – 

προπανόλης στους 55oC, με σκοπό τη χημική διάλυση της αλουμίνας, ώστε να 

αποκαλυφθούν οι δομές που δημιουργήθηκαν στις επιλεγμένες περιοχές της 

επιφάνειας του Si.  Όπως παρατηρήθηκε από τις εικόνες AFM οι οποίες παρατίθενται 

στο σχήμα IV.7, οι νανονησίδες που δημιουργήθηκαν έχουν ύψος ~12nm και 

διάμετρο ίση με 20-40nm. Τα αποτελέσματα αυτά είναι τα καλύτερα όσον αφορά το 

μέγεθος των νανονησίδων.  

 

α) 

β) 

 

 Σχήμα IV.7: Εικόνες AFM σε (α) 2D και (β) 3D νανονησίδων Ti σε προεπιλεγμένες περιοχές 
πάνω στο πυρίτιο. Η πορώδης αλουμίνα που χρησιμοποιήθηκε ως μάσκα σε αυτή την περίπτωση 
είχε λόγο μέσης διαμέτρου προς ύψος πόρων ~0.2, και αναπτύχθηκε σε περιοχή εύρους 5x5 μm2 
πάνω στο πυρίτιο. Οι περιοχές αυτές οριοθετούνταν από τοιχώματα διοξειδίου του πυριτίου. Οι 
νανονησίδες έχουν μέγιστο ύψος ίσο με ~12.5nm και η διάμετρός τους κυμαίνεται από 20 έως 
40nm.  
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Η πυκνότητα επίσης των πόρων είναι μεγάλη (αν και στις συγκεκριμένες 

μικρογραφίες αυτό δεν διακρίνεται ξεκάθαρα λόγω του ότι οι ψηλότερες νανονησίδες 

«υποβιβάζουν» τις πιο μικρές), και είναι αρκετές οι νανονησίδες των οποίων το ύψος 

είναι ίσο με 12.5nm. Στο γεγονός αυτό φαίνεται να συμβάλλει η καλύτερη 

ομοιομορφία στο μέγεθος των πόρων, συγκριτικά με τα δείγματα τα οποία δεν είχαν 

αναπτυχθεί σε περιορισμένες περιοχές πάνω στο πυρίτιο.  

 

 

 

ΙV.1.3   Συμπεράσματα ενότητας IV.I 
 

Γενικότερα από τα αποτελέσματα της ενότητος αυτής εξάγονται σημαντικά 

συμπεράσματα όσον αφορά την εναπόθεση υλικών διαμέσου της πορώδους 

αλουμίνας στο πυρίτιο. Το πρώτο συμπέρασμα αφορά την τιμή του λόγου 

διάμετρος/ύψος πόρου την οποία πρέπει να προσεγγίζει το πορώδες υμένιο που 

χρησιμοποιείται ως μάσκα, για τη δημιουργία ικανοποιητικών σε διαστάσεις 

νανοδομών. Πολύ μικρές τιμές λόγου διάμετρος/ύψος πόρων (μικρότερες των 0.05), 

είναι απαγορευτικές, καθώς η ποσότητα του υλικού που εναποτίθεται διαμέσου 

τέτοιου είδους πορωδών υμενίων στο πυρίτιο είναι αρκετά μικρή. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η δυσκολία εναπόθεσης του υλικού στο εσωτερικό των πόρων οφείλεται 

σε παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με τριχοειδή φαινόμενα και φαινόμενα 

ανομοιογενούς ανάπτυξης των πόρων (ένωση ή διαχωρισμό πόρων κατά την 

ανάπτυξη του πορώδους υμενίου κ.λ.π.). Τέτοια φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα 

όταν αναπτύσσονται πορώδη υμένια με σχετικά μεγάλο πάχος (>500nm). Αντιθέτως, 

εναποτίθενται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες υλικού στο εσωτερικό των πόρων σε 

περιπτώσεις που ο λόγος διάμετρος/ύψος πόρων κυμαίνεται μεταξύ 0.4 και 0.6. Σε 

αυτή την περίπτωση η διάμετρος των νανονησίδων φαίνεται να πλησιάζει κατά πολύ 

την τιμή της διαμέτρου των πόρων της πορώδους αλουμίνας που χρησιμοποιήθηκε ως 

μάσκα, και να μη διαφοροποιείται πολύ με τη χρονική διάρκεια διάνοιξης των πόρων. 

Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει αφορά τους μεγαλύτερους χρόνους διάνοιξης 

των πόρων, καθώς έτσι, αυξάνεται το τελικό ύψος των νανονησίδων. Το γεγονός 

αυτό είναι επιθυμητό στην περίπτωση χρήσης τέτοιων νανοδομών ως μάσκας για την 

εγχάραξη του υποστρώματος Si (βλ. ενότητα ΙV.3). Τέλος, όσο μειώνεται το πάχος 
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των πορωδών υμενίων και επομένως αυξάνεται η τιμή του λόγου διάμετρος/ύψος 

πόρων, για σταθερή διάμετρο, τόσο πυκνότερες νανοδομές δημιουργούνται οι οποίες 

εμφανίζουν μεγαλύτερη ομοιομορφία στο ύψος. Όπως παρατηρήθηκε από τις εικόνες 

AFM, οι νησίδες δεν φτάνουν στο ίδιο ύψος. Ως εκ τούτου, η ανομοιομορφία της 

διαμέτρου των πόρων, θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό ύψος 

των νανονησίδων. Στην ιδανική περίπτωση που οι πόροι της ανοδικής αλουμίνας θα 

είχαν άριστη εξαγωνική κατανομή και ομοιογένεια στο μέγεθός τους, οι νανονησίδες 

που θα προέκυπταν θα ήταν ισοϋψείς και ομοιόμορφες σε μέγεθος. Το συμπέρασμα 

αυτό, εξάγεται με μια μικρή επιφύλαξη, καθώς τα πορώδη υμένια τα οποία 

αναπτύχθηκαν στην πειραματική μελέτη που παρατίθεται στην ενότητα αυτή, δεν 

διέθεταν ιδιαίτερα εξαγωνική κατανομή πόρων. Κρίνοντας όμως, από την περίπτωση 

που χρησιμοποιήθηκε η πορώδης αλουμίνα σε περιορισμένη περιοχή, (τεχνική η 

οποία βελτιώνει την ομοιογένεια των πόρων, όσον αφορά το μέγεθος και το σχήμα 

τους), συμπεραίνεται ότι καλύτερη ομοιογένεια της πορώδους μάσκας, οδηγεί σε 

ισομεγέθεις νανονησίδες. Στην περίπτωση αυτή οι νανονησίδες με ύψος μεγαλύτερο 

των 7-8nm, ήταν πολύ περισσότερες σε σχέση με αντίστοιχο δείγμα στο οποίο η 

πορώδης αλουμίνα δεν είχε αναπτυχθεί σε περιορισμένη περιοχή. Το γεγονός ότι 

βελτιώνονται τα δομικά χαρακτηριστικά του πορώδους υμενίου από πλευράς 

ομοιομορφίας στο μέγεθος και το σχήμα των πόρων, φαίνεται να συντελεί στη 

δημιουργία μεγαλύτερων και περισσότερο ομοιόμορφων νανονησίδων παρ’ ότι οι 

τιμές της διαμέτρου και του λόγου διάμετρος/ύψος είναι μικρές.  

 

 

 

IV.2. Χρήση διατεταγμένων δομών Ti στην ανάπτυξη 
νημάτων νανοδιαστάσεων και νανονησίδων Au 

 
Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε η χρήση της πορώδους αλουμίνας 

στην ανάπτυξη νανονησίδων Ti και Cr σε υπόστρωμα πυριτίου, με σχετικά μεγάλη 

πυκνότητα και μέγεθος, τα οποία καθορίζονται από τα δομικά χαρακτηριστικά της. 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα σχετικά με τη χρησιμοποίηση 

των νανονησίδων Ti για την ηλεκτροεναπόθεση χρυσού πάνω στο πυρίτιο και τη 

δημιουργία νανονημάτων και νανονησίδων Au σε αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις η 

πορώδης αλουμίνα που χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα στην περίπτωση των 
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νανονησίδων Ti και Cr, διατηρήθηκε και κατά την ηλεκτροεναπόθεση, ώστε να 

αποτελέσει εκ νέου μήτρα για την ανάπτυξη νημάτων χρυσού με διαστάσεις 

καθορισμένες από την πορώδη δομή. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος δημιουργίας 

νημάτων χρυσού στο εσωτερικό των πορωδών υλικών, είναι η ηλεκτροχημική 

ανάπτυξή τους [93, 94, 111, 112].  

Η ανάπτυξη τόσο νανονημάτων, όσο και νανοσφαιριδίων χρυσού, είναι 

σημαντική, καθώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών εξαιτίας 

του μεγάλου λόγου επιφάνειας προς όγκο που διαθέτουν. Έτσι για παράδειγμα 

σφαιρικά νανοσωματίδια χρυσού έχουν χρησιμοποιηθεί για βιοαισθητήρες [113], και 

γονιδιακές θεραπείες [114]. Σε αντιδιαστολή με τα σφαιρικά νανοσωματίδια, τα 

νανονήματα παρουσιάζουν επιπλέον βαθμούς ελευθερίας που σχετίζονται με την 

δομική ανισοτροπία την οποία εμφανίζουν από τη φύση τους, καθώς και την 

ικανότητά τους να ενσωματώνουν διαφορετικά στοιχεία κατά μήκος τους [115-121]. 

Έτσι, στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα που αφορούν 

τη δημιουργία, τόσο νανονημάτων, όσο και νανονησίδων Au χρησιμοποιώντας ως 

μήτρα την πορώδη αλουμίνα. 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, η ηλεκτροεναπόθεση 

λαμβάνει χώρα σε κυψελίδα ηλεκτρόλυσης, με το δείγμα να έχει το ρόλο της 

καθόδου, ώστε στην επιφάνειά του να εναποτεθούν τα ιόντα χρυσού. Κατά τη 

διάρκεια της ηλεκτροεναπόθεσης, η δομή του υποστρώματος επηρεάζει τον πυρήνα 

από τον οποίο θα ξεκινήσει η δημιουργία του νήματος. Πιο συγκεκριμένα, η 

ελεύθερη ενέργεια επιφάνειας, η ενέργεια πρόσφυσης, ο προσανατολισμός της 

επιφάνειας του υποστρώματος και η κακή κρυσταλλογραφική σύνδεση με το πλέγμα 

του υποστρώματος, επηρεάζουν τη διεπιφάνεια πυρήνα και υποστρώματος. Το τελικό 

μέγεθος των ιόντων του μετάλλου, εξαρτάται ισχυρά από την κινητική της εξέλιξης 

του πυρήνα και την ανάπτυξή του. Κατά την ηλεκτροεναπόθεση μπορεί να συμβεί 

δημιουργία πυρήνα ακαριαία ή προοδευτικά. Στην περίπτωση ακαριαίας δημιουργίας 

πυρήνα (nucleation), όλοι οι πυρήνες σχηματίζονται στιγμιαία πάνω στην επιφάνεια 

του ηλεκτροδίου (υπόστρωμα), και στη συνέχεια εξελίσσονται με την πάροδο του 

χρόνου. Αντίθετα, στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα προοδευτική δημιουργία, το 

πλήθος των πυρήνων που σχηματίζονται είναι συνάρτηση του χρόνου της 

ηλεκτροεναπόθεσης. Οι πυρήνες αυτοί αναπτύσσονται βαθμιαία και  

αλληλεπικαλύπτονται, με αποτέλεσμα, να παρουσιάζονται ζώνες μειωμένου ρυθμού 

ανάπτυξης γύρω από τον βασικό πυρήνα που σχηματίζεται κάθε φορά. Με σκοπό την 
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ανάπτυξη με ηλεκτροεναπόθεση νανονησίδων και νανονημάτων χρυσού, 

χρησιμοποιήθηκαν νανονησίδες Ti στη βάση των πόρων ως ενδιάμεσο υλικό μεταξύ 

του πυριτίου και του χρυσού, καθώς ο χρυσός δεν έχει καλή πρόσφυση στο πυρίτιο. 

Σε παρεμφερείς ερευνητικές εργασίες, η μήτρα της πορώδους αλουμίνας που 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νανονημάτων Au, έχει αναπτυχθεί σε υπόστρωμα 

Si, με ένα στρώμα Ti, να παρεμβάλλεται μεταξύ πορώδους υμενίου και Si [92]. Στην 

παρούσα εργασία, με τη χρήση της τεχνικής της ενότητος IV.1, επετεύχθη η εκ των 

υστέρων ανάπτυξη νανονησίδων Ti στη βάση των πόρων και στη συνέχεια η 

ηλεκτροεναπόθεση νημάτων χρυσού πάνω σε αυτές. Τα πορώδη υμένια αλουμίνας 

που χρησιμοποιήθηκαν ως μήτρα, προήλθαν από ανοδίωση υμενίων αλουμινίου 

πάχους 500 και 1300nm επάνω σε πυρίτιο. Οι ηλεκτροχημικές συνθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανοδίωση ήταν υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος 

5%w.t., εφαρμοζόμενη τάση 100V και θερμοκρασία 1-2οC. Ακολούθησε διάνοιξη 

των πόρων και διάλυση της βάσης τους με εμβάπτισή τους σε υδατικό διάλυμα 

φωσφορικού οξέος 5%w.t. για 30min. Στη συνέχεια τα δείγματα εισήχθησαν μαζί με 

μάρτυρα στο θάλαμο του συστήματος ιοντοβολής, όπου εναποτέθηκαν 40nm 

(μετρημένα στο μάρτυρα) Ti με την τεχνική της κονιορτοποίησης με ιοντοβολή στην 

επιφάνεια και το εσωτερικό των πόρων τους. Απευθείας μετά την εναπόθεση Ti, το 

κάθε δείγμα ξεχωριστά τοποθετήθηκε στην κυψελίδα που χρησιμοποιήθηκε για την 

ανοδίωση, στη θέση της καθόδου. Ως ηλεκτρολύτης χρησιμοποιήθηκε εμπορικό 

διάλυμα KAu(CN)2 συγκέντρωσης 0.1Μ, ενώ η εφαρμοζόμενη τάση ήταν ίση με 

2.5V. Η όλη διεργασία έλαβε χώρα σε θερμοκρασία δωματίου.  

Κατά την ηλεκτροεναπόθεση χρυσού από τέτοια σύμπλοκα ατόμων χρυσού 

και κυανίου, [Au(CN)2]-, ελευθερώνονται ιόντα κυανίου κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης. Αυτή η καθοδική εναπόθεση χρυσού μπορεί να περιγραφεί από την 

κινητική των Butler-Volmer. Σε χαμηλά ρεύματα ή πολύ αρνητικά δυναμικά το 

πρώτο βήμα είναι η χημική απορρόφηση των [Au(CN)2]- : 

                                           −− +→ CNCNAuCNAu ad)]([)]([ 2

Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η αντίδραση:  

   −− →+ ad
o

ad CNAueCNAu )]([)]([

Η χημική κρυστάλλωση είναι το τελευταίο στάδιο: 
−− +⇔ CNAuCNAu ad

o )]([  
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Συνήθως από κυανιούχα σύμπλοκα, τα νήματα που προκύπτουν είναι 

μονοκρυσταλλικά [122]. 

Μετά την παρασκευή των δειγμάτων, πραγματοποιήθηκε δομικός 

χαρακτηρισμός με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. Σε κάποια από τα δείγματα 

ακολούθησε διάλυση της πορώδους αλουμίνας, με εμβάπτισή τους για μερικά λεπτά 

σε διάλυμα φωσφορικού οξέος και προπανόλης στους 55οC, προκειμένου να γίνει πιο 

εύκολη η παρατήρηση των νανονημάτων. Στην εικόνα SEM του σχήματος IV.8 

δίνεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των νανονημάτων που παρασκευάστηκαν μέσα 

στην μήτρα της πορώδους αλουμίνας, ενώ στο σχήμα IV.9 δίνεται δείγμα στο οποίο 

το πορώδες υμένιο διαλύθηκε χημικά, ώστε να αποκαλυφθούν τα νανονήματα Au. 

 

 
 

 

1μm 

Σχήμα ΙV.8: Μικρογραφία SEM κάτοψης νανονημάτων χρυσού που αναπτύχθηκαν με 
ηλεκτροεναπόθεση στο εσωτερικό της πορώδους αλουμίνας. Το ύψος τους φτάνει τα 2μm και η 
διάμετρός τους τα 80-90nm. Στο βάθος διακρίνονται σε σχήμα «μανιταριού» σημεία όπου τα 
νήματα έχουν «ξεχειλίσει» από τους πόρους και έχουν δημιουργήσει συσσωματώματα στην 
επιφάνεια της πορώδους αλουμίνας.   

  

Στην εικόνα SEM (σχήμα IV.8), διακρίνονται νανονήματα Au στο εσωτερικό 

των πόρων της αλουμίνας, με διαστάσεις ανάλογες της πορώδους δομής. Στο βάθος 

της ίδιας μικρογραφίας διακρίνονται δομές σε σχήμα «μανιταριού», οι οποίες 

οφείλονται σε πλήρωση των πόρων και δημιουργία συσσωματωμάτων χρυσού στην 

επιφάνεια του πορώδους υμενίου στα εν λόγω σημεία. Η παρατήρηση τέτοιων δομών 

σε τομή δεν είναι εύκολη, καθώς κόβοντας το δείγμα, πολλά από τα νανονήματα 
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αποκολλώνται από το εσωτερικό των πόρων. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση 

που ακολουθεί διάλυση της μήτρας της πορώδους αλουμίνας προκειμένου να 

παρατηρηθούν ελεύθερα τα νήματα πάνω στο υπόστρωμα (σχήμα IV.9). 

 

 

500nm 

 

Σχήμα ΙV.9: Μικρογραφία SEM νανονημάτων χρυσού μετά την διάλυση της πορώδους αλουμίνας 
στο εσωτερικό της οποίας είχαν αναπτυχθεί. Το ύψος τους στη συγκεκριμένη περίπτωση φτάνει τα 
800nm. Όπως διαπιστώνεται τα νανονήματα, αποκολλώνται πολύ εύκολα από το υπόστρωμα 
γεγονός το οποίο πιθανότατα οφείλεται στο πολύ μικρό πάχος των νανονησίδων Ti που 
εναποτίθενται μέσα από τόσο παχιά στρώματα αλουμίνας (πάχος Ti που κυμαίνεται σε 3-4nm στην 
περίπτωση αυτή). Στη βάση των νανονημάτων διακρίνονται οι νανονησίδες Ti, οι οποίες είναι 
«καλυμμένες» με χρυσό, αφού η ηλεκτροεναπόθεση ξεκινά ακριβώς πάνω σε αυτές. 

 

Εκτός από τη δημιουργία νημάτων χρυσού, με έλεγχο του χρόνου 

ηλεκτροεναπόθεσης, αναπτύχθηκαν νανονησίδες Au πάνω στο πυρίτιο. Για το σκοπό 

αυτό ακολουθήθηκε η ίδια σειρά διεργασιών, η διεργασία όμως της 

ηλεκτροεναπόθεσης διεκόπη πολύ νωρίτερα από την πλήρη κάλυψη των πόρων με 

χρυσό. Τα πορώδη υμένια που χρησιμοποιήθηκαν αυτή τη φορά παρασκευάστηκαν 

με υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος 5%w.t. και εφαρμοζόμενη τάση 40V, ενώ η 

ανοδίωση έλαβε χώρα σε χαμηλή θερμοκρασία 1-2οC. Ακολούθησε διάνοιξη των 

πόρων για 38.5min σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος ενώ τα δείγματα στη 

συνέχεια αφού ξεπλύθηκαν με απιονισμένο νερό, εμβαπτίστηκαν σε απιονισμένο 

νερό και εφαρμόστηκαν υπέρηχοι προκειμένου να ελευθερωθούν φυσαλίδες οι οποίες 

εγκλωβίζονται στο εσωτερικό των πόρων κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης. Στη 

συνέχεια τοποθετήθηκαν στο θάλαμο του συστήματος ιοντοβολής για την εναπόθεση 

στην επιφάνειά τους Ti, πάχους 20nm, μετρημένο σε δείγμα μάρτυρα. Για την 

παρατήρηση των δειγμάτων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 
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πραγματοποιήθηκε διάλυση της πορώδους αλουμίνας, η οποία αποκάλυψε τις δομές 

της μικρογραφίας που παρατίθεται στο σχήμα IV.10. 

  

 
 

 

 

 

  500 nm 

Σχήμα IV.10: Μικρογραφία SEM νανονησίδων χρυσού που σχηματίσθηκαν με ηλεκτροεναπόθεση 
σε μήτρα πορώδους αλουμίνας, στη βάση των πόρων της οποίας είχε εναποτεθεί Ti ως συνδετικό 
υλικό μεταξύ του υποστρώματος Si και του χρυσού. Οι νανονησίδες που σχηματίστηκαν έχουν 
εξαγωνική διάταξη και διάμετρο ανάλογη της διαμέτρου των πόρων της αλουμίνας.  

Όπως προκύπτει από την εικόνα SEM του σχήματος IV.10, με την τεχνική που 

ακολουθήθηκε αναπτύχθηκαν νανονησίδες χρυσού οι οποίες έχουν εξαγωνική 

διάταξη ανάλογη με αυτή των πόρων του πορώδους υμενίου αλουμίνας, διαμέσου του 

οποίου και αναπτύχθηκαν. Η διάμετρος τους είναι ~50nm, κατ’ αντιστοιχία με τη 

διάμετρο των πόρων της αλουμίνας. Το ύψος τους κυμαίνεται από 50 έως 100nm.     

 

 

 

IV.3. Χρήση διατεταγμένων δομών Cr ως μάσκας για 
εγχάραξη του Si και δημιουργία νανοστηλών Si σε 
υπόστρωμα Si.  

 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η χρήση των διατεταγμένων νανονησίδων 

Cr, ως μεταλλικής νανοδομημένης μάσκας πάνω στο Si, με σκοπό τη δημιουργία 

νανοστηλών πυριτίου, με εγχάραξη του Si μέσω αυτής. Κύριες υπάρχουσες τεχνικές 

για τη δημιουργία τέτοιων δομών βασίζονται σε λιθογραφία και εγχάραξη [8-10]. 

Επίσης με την λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 

νανοστήλες μικρότερες των 10nm [11]. Οι διατεταγμένες νανονησίδες Cr, οι οποίες 
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αναπτύχθηκαν στην ενότητα IV.1, μπορούν να βρουν εφαρμογή στη δημιουργία 

νανοστηλών Si επάνω στο Si, με εγχάραξη του τελευταίου με ενεργά ιόντα. Οι 

νανονησίδες Cr, διαδραματίζουν το ρόλο μεταλλικής μάσκας σε αυτή την περίπτωση. 

 Για την παρασκευή αυτής της μάσκας, αναπτύχθηκαν υμένια πορώδους 

αλουμίνας πάνω σε πυρίτιο με ανοδίωση υμενίων αλουμινίου πάχους 27nm σε 

υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος 5%w.t. και εφαρμοζόμενη τάση 40V, ενώ η 

θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ανοδίωσης διατηρήθηκε στον 1οC. Στη 

συνέχεια ακολούθησε διάνοιξη των πόρων σε τρεις διαφορετικούς χρόνους 20, 24 και 

30min σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος 5%w.t. Τα δείγματα έπειτα και από 

αυτή τη διεργασία εισήχθησαν στο σύστημα ιοντοβολής για την εναπόθεση 40nm Cr. 

Η πορώδης αλουμίνα εν συνεχεία διαλύθηκε για 4min σε διάλυμα φωσφορικού οξέος 

και προπανόλης στους 55οC, αποκαλύπτοντας νανονησίδες Cr. Το ύψος των 

νανονησίδων κυμαινόταν από 8nm για τους μικρότερους χρόνους διάνοιξης, έως τα 

15.5nm  διάνοιξη πόρων επί 30min, και η διάμετρός τους ήταν μεταξύ 30 και 50nm. 

Τα τρία είδη δειγμάτων χαρακτηρίστηκαν δομικά με μικροσκοπία ατομικής δύναμης 

και τα αποτελέσματα παρατίθενται στις εικόνες IV.11. Στις εικόνες του σχήματος 

IV.11, παρουσιάζονται νανονησίδες Cr οι οποίες εναποτέθηκαν με την τεχνική της 

κονιορτοποίησης με ιοντοβολή, διαμέσου υμενίων πορώδους αλουμίνας πάχους 56 

nm στην επιφάνεια του Si (υπόστρωμα). Οι τρεις εικόνες που παρατίθενται 

αντιστοιχούν σε διαφορετικούς χρόνους διάνοιξης των πόρων του ανοδικού υμενίου 

της αλουμίνας. Έτσι για χρόνο διάνοιξης 20min (εικόνα α)), οι νανονησίδες έχουν 

ύψος 8nm και διάμετρο 30nm, για χρόνο διάνοιξης 24min (εικόνα β)), οι νανονησίδες 

φτάνουν σε ύψος τα 12.5nm και διάμετρο 35-40nm και τέλος για χρόνο 30min 

παραμονής στο υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος (εικόνα γ), οι νανονησίδες 

κυμαίνονται σε ύψος στα 14-15nm και η διάμετρός τους είναι 40-45nm. Οι 

νανονησίδες Cr, που δημιουργήθηκαν επάνω στο πυρίτιο χρησιμοποιήθηκαν ως 

σχηματοποιημένη μεταλλική μάσκα για την περαιτέρω εγχάραξή του 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της εγχάραξης με ενεργά ιόντα (Reactive Ion 

Etching technology – RIE) χρησιμοποιώντας ως αέρια αντιδραστήρια μείγμα 

SF6/CHF3.  
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α) 

β) 

γ) 

Σχήμα IV.11: Εικόνες AFM νανονησίδων Cr που έχουν αναπτυχθεί στην επιφάνεια πυριτίου με 
την τεχνική της κονιορτοποίησης με ιοντοβολή διαμέσου υμενίων πορώδους αλουμίνας πάχους 
56nm. Της ανοδίωσης ακολούθησε διάνοιξη των πόρων για (α) 20min, (β)24min και (γ) 30min και 
εναπόθεση Cr ισοδύναμου πάχους (σε επίπεδη επιφάνεια) 40nm. Οι νανονησίδες Cr στην εικόνα 
(α) έχουν ύψος ~8nm και διάμετρο ~30nm, στην εικόνα (β) ύψος έως 12.5nm και διάμετρο έως 35-
40nm και στην εικόνα (γ) μέσο ύψος για τις περισσότερες νανονησίδες ~14-15nm και 
διάμετρο~40-45nm κατ’ αναλογία με τους χρόνους της διάνοιξης των πόρων.  

 

Στο σχήμα IV.13 δίνεται μια σχηματική αναπαράσταση της διεργασίας της 

εγχάραξης με σκοπό τη δημιουργία κατακόρυφων νανοστηλών πυριτίου επάνω στο 

πυρίτιο. Στο σχήμα IV.13(α) απεικονίζεται το υπόστρωμα Si με τις διατεταγμένες 

νανονησίδες Cr στην επιφάνειά του, οι οποίες έχουν το ρόλο της μάσκας για την 
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εγχάραξή του, ενώ στο IV.13(β) απεικονίζονται οι νανοστήλες Si, κάθετα στο 

υπόστρωμα, όπως προκύπτουν έπειτα από την εγχάραξη. 

 

 α) β) 

 

Σχήμα ΙV.13: Σχηματική αναπαράσταση δείγματος (α) πριν και (β) μετά την εγχάραξη με πλάσμα 
ενεργών ιόντων. 

 

Για την εγχάραξη όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε μείγμα αερίων SF6/CHF3 

σε αναλογία 40/60, και συνθήκες πίεσης 10mTorr, και ισχύ 400W [127] για 50s, ώστε 

να εγχαραχθούν 2000A σε δείγμα πυριτίου το οποίο είχε τοποθετηθεί ως μάρτυρας 

μαζί με τα δείγματα. Οι συγκεκριμένες συνθήκες επιλέχτηκαν, ώστε η εγχάραξη του 

υποστρώματος να είναι όσο το δυνατόν πιο ανισοτροπική. Τα δείγματα μετά την 

εγχάραξη χαρακτηρίστηκαν με μικροσκοπία ατομικής δύναμης και τα αποτελέσματα 

παρατίθενται στις εικόνες AFM του σχήματος ΙV.14.  

Στις εικόνες (α), (β) και (γ) του σχήματος IV.14 παρουσιάζεται η μορφολογία των 

νανοστηλών Si που προέκυψαν μετά την εγχάραξη των δειγμάτων των εικόνων 

IV.11(α), IV.11(β) και IV.11(γ) αντίστοιχα. Στην εικόνα IV.14(α) το ύψος των 

νανοστηλών είναι ~18nm, στη (β) το μέγιστο ύψος τους είναι ~ 32nm και στη (γ) ίσο 

με 92nm.  Σε αντιστοιχία με τις εικόνες AFM του σχήματος IV.11, οι οποίες 

απεικονίζουν τη μορφολογία των δειγμάτων πριν την εγχάραξη με ενεργά ιόντα, 

προκύπτει ότι, οι μεγαλύτερες νανονησίδες Cr σε διάμετρο και ύψος «οδηγούν» σε 

νανοστήλες πυριτίου μεγαλύτερες σε μήκος. Έτσι για το δείγμα της περίπτωσης (α), 

τόσο πριν (Σχήμα ΙV.11α), όσο και μετά την έκθεση στα ενεργά ιόντα (Σχήμα. 

ΙV.14α), η μέση διάμετρος των 35 nm, καθώς και το πολύ μικρό ύψος των 

νανονησίδων (~8nm) οι οποίες αναπτύχθηκαν, δεν βοήθησαν στη δημιουργία 

μεγάλου μήκους νανοστηλών πυριτίου, καθώς το τελικό αποτέλεσμα είναι αραιές 

στήλες με μεγαλύτερο ύψος τα 18nm.  
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α) 

β) 

γ) 

Σχήμα IV.14: Εικόνες AFM των δειγμάτων που παρουσιάζονται στις μικρογραφίες IV.11 (α), (β) 
και (γ), μετά την έκθεσή τους σε ενεργά ιόντα SF6/CHF3. Κατ’ αντιστοιχία η ΙV.14 (α) παρουσιάζει 
νανοστήλες πυριτίου με μέγιστο ύψος ~18 nm, η (β) ~ 32nm και η (γ) ~ 92nm.  

 

Στη δεύτερη περίπτωση, αύξηση του ύψους στα 12 nm, παράλληλα με μικρή αύξηση 

της μέσης διαμέτρου (Σχήμα ΙV.11β), οδήγησε σε μεγάλη αύξηση του ύψους των 
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νανοστηλών πυριτίου μετά την εγχάραξη, το οποίο υπολογίζεται στα ~32nm (Σχήμα 

ΙV.14β). Στο δείγμα αυτό επίσης, οι νανοστήλες είναι καλύτερα διαχωρισμένες 

μεταξύ τους. Τέλος, για τον μεγαλύτερο χρόνο διάνοιξης των πόρων της μάσκας, οι 

νανονησίδες Cr που εναποτέθηκαν, είχαν διάμετρο ίση με 40-45nm και ύψος ~15nm 

(Σχήμα ΙV.11γ). Για τέτοιους χρόνους διάνοιξης οι νανονησίδες είναι μεγαλύτερες 

και αρκετά πυκνές, με αποτέλεσμα μετά την εγχάραξη η επιφάνεια του Si, να 

εμφανίζει μια μάλλον ανομοιόμορφη σχηματοποίηση, με νανοστήλες μεγάλες σε 

ύψος (Σχήμα ΙV.14γ), οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη. Σε αυτή την 

περίπτωση το ύψος των νανοστηλών σχεδόν τριπλασιάζεται, καθώς κυμαίνεται 

μεταξύ 90-100nm, σε σχέση με τη δεύτερη περίπτωση, όπου οι νανονησίδες ήταν 

ελαφρώς μικρότερες. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι, για νανονησίδες μικρότερες 

σε ύψος από 8nm, όπως αυτές που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, ή 

για νανονησίδες πολύ μικρές σε διάμετρο, η επιφάνεια του πυριτίου που 

παρατηρήθηκε μετά το βήμα της εγχάραξης με ενεργά ιόντα, ήταν μια επιφάνεια με 

πολλή τραχύτητα, όπου αρατηρ ύνταν ακμές μεγίστου ύψους 2-3nm. Η διαφορά 

ανάμεσα σε δείγματα στα οποία οι διαστάσεις των νανονησίδων Cr δεν ευνοούν την 

δημιουργία νανοστηλών πυριτίου (καθώς δεν λειτουργούν ως «μάσκα»), σε σχέση με 

εκείνα που η διάμετρός τους είναι μεγαλύτερη από 35nm, αλλά κυρίως το ύψος τους 

είναι μεγαλύτερο των 7-8nm, είναι προφανής από τις μικρογραφίες που παρατίθενται. 

Το γεγονός ότι υπάρχει ανομοιομορφία κυρίως στο ύψος των νανονησίδων Cr, 

ερμηνεύει το ότι οι νανοστήλες που δημιουργούνται είναι αραιές, με ελάχιστες 

εκείνες που το ύψος τους κρίνεται ικανοποιητικό. Βελτίωση της ομοιομορφίας του 

ύψους των νανονησίδων Cr, θα οδηγούσε σε καλύτερη ομοιομορφία των νανοστηλών 

πυριτίου.  

Δυστυχώς η ανομοιομορφία στο ύψος κυρίως των νανονησίδων που 

χρησιμοποι

π ο

ούνται σαν μάσκα δεν μπορεί να αποφευχθεί, καθώς όπως παρουσιάστηκε 

και στη ,ν ενότητα IV.1 αυτού του κεφαλαίου  το ύψος εξαρτάται άμεσα από την δομή 

της πορώδους αλουμίνας που χρησιμοποιείται ως μήτρα. Ειδικά με τόσο μικρά πάχη 

πορώδους αλουμίνας που χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό τη δημιουργία ψηλότερων 

νανονησίδων, οι πόροι έχουν τυχαία κατανομή και μεγάλη ανομοιομορφία στη 

διάμετρο και το σχήμα τους. Η ανομοιομορφία στο μέγεθος των νανονησίδων, 

επίσης, καθιστά δύσκολη και την παρατήρησή τους με το AFM. Παρόλα αυτά, τα 

πειράματα που πραγματοποιήθηκαν οδήγησαν στο να εξαχθούν συμπεράσματα για το 

πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μεταλλικές νανονησίδες Cr ως μάσκα για την 
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εγχάραξη διαμέσου αυτής, του πυριτίου και τη δημιουργία κατακόρυφων 

νανοστηλών πυριτίου σε αυτό. Το μέγεθος των νανοστηλών που δημιουργήθηκαν, 

ήταν ικανοποιητικό α  αναλογιστεί κανείς ότ  σε κανένα στάδιο τη  τεχνικής που 

παρουσιάστηκε δεν χρησιμοποιήθηκε οπτική λιθογραφία ή λιθογραφία ηλεκτρονικής 

δέσμης. 

 

 

ν  ι ς

V.4.       Σύνοψη κεφαλαίου 
 

ηκαν εφαρμογές της τεχνολογίας ανάπτυξης 

πορώδους αλουμίνας απευθείας στο πυρίτιο, στη δημιουργία νανοδομών επάνω σε 

υτό 

ή ς κ

ητα IV.2, τα νανονήματα και οι νανονησίδες Au μπορούν 

να χρη

ορφία 

 

I

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστ

α χρησιμοποιώντας τα υμένια αλουμίνας άλλοτε ως μήτρα ανάπτυξης 

νανονημάτων, και άλλοτε ως μάσκα εναπόθεσης νανονησίδων μετάλλων. Έτσι, έγινε 

δυνατ  η ανάπτυξη νανονησίδων Ti και Cr διαμέτρου από 30 έω  45nm αι μέγιστο 

ύψος ~15nm, διαμέσου της πορώδους αλουμίνας, δομές οι οποίες αποκαλύφθηκαν με 

διάλυση της τελευταίας. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν οι νησίδες Ti για την 

ηλεκτροχημική ανάπτυξη νανονημάτων χρυσού πάνω στο πυρίτιο με διαστάσεις 

ανάλογες με εκείνες των πόρων της πορώδους αλουμίνας, καθώς αυτή διατηρήθηκε 

ως μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της ηλεκτροεναπόθεσης, καθώς και για τη 

δημιουργία νανονησίδων χρυσού, επίσης με ηλεκτροεναπόθεση διαμέσου των πόρων 

της αλουμίνας. Οι νανονησίδες Cr, αξιοποιήθηκαν ως μεταλλική μάσκα επάνω στο 

πυρίτιο – αφού προηγήθηκε χημική διάλυση του υμενίου της πορώδους αλουμίνας – 

για την εγχάραξη του πυριτίου από ενεργά ιόντα και τη δημιουργία νανοστηλών 

πυριτίου επάνω σε αυτό.  

Όσα παρουσιάστηκαν μπορούν να βρουν πληθώρα εφαρμογών. Όπως 

αναφέρθηκε και στην ενότ

σιμοποιηθούν σε βιοαισθητήρες [113], αλλά και για την ενσωμάτωση 

διαφορετικών στοιχείων κατά μήκος τους [115-121]. Επίσης, οι νανοστήλες Si 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νανοακίδες [123], σε μνήμες [124], βιοαισθητήρες 

[125], εκπομπούς ηλεκτρονίων πεδίου [126] και πληθώρα άλλων εφαρμογών.  

Από τα αποτελέσματα που ελήφθησαν, γίνεται κατανοητό ότι η ομοιομορφία 

και η συμμετρία των νανοδομών που λαμβάνονται, εξαρτώνται από την ομοιομ
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στο μέγεθος και την κατανομή των πόρων του υμενίου της αλουμίνας. Ένα απόλυτα 

συμμετρικό σε κατανομή πόρων υμένιο οδηγεί στο σχηματισμό συμμετρικών σε 

διάταξη και μέγεθος νανοδομών Ti και Cr πάνω στο Si, και κατ’ επέκταση νημάτων 

Au και νανοστήλες Si. Στις τεχνικές που αναπτύχθηκαν για τη δημιουργία νανοδομών 

στο Si, δεν χρησιμοποιήθηκε σε κανένα στάδιο οπτική ή άλλου τύπου λιθογραφία για 

σχηματοποίηση του υποστρώματος, γεγονός που θα καθιστούσε τις διάφορες 

διεργασίες χρονοβόρες και κυρίως υψηλού κόστους.  
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Κεφάλαιο V 
 
“Παρασκευή συστοιχιών νανονησίδων SiO2 διαμέσου 

πορώδους     αλουμίνας” 
 

 
 Η δημιουργία νανοδομών πάνω στο πυρίτιο τα τελευταία χρόνια ελκύει 

ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, κυρίως για 

χρήση των δομών αυτών στη Νανοηλεκτρονική [128] στην Οπτοηλεκτρονική [129], 

σε αισθητήρες κ.λ.π. Ιδιαιτέρως οι νανοδομές διοξειδίου του πυριτίου στο πυρίτιο, 

αποτελούν ένα απαραίτητο βήμα σε συστήματα Nανοηλεκτρονικά και 

Nανοηλεκτρομηχανικά (NEMS).  

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν τα πειραματικά αποτελέσματα που 

αφορούν την παρασκευή νανονησίδων SiO2 σε υπόστρωμα Si, διαμέσου της 

πορώδους αλουμίνας, με την τεχνική της ανοδίωσης. Επίσης θα παρατεθούν ο 

ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων δομών, με μετρήσεις χωρητικότητος 

– τάσεως και αγωγιμότητος – τάσεως,  καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν 

σχετικά με την ηλεκτρική ποιότητά τους. Σε επόμενο στάδιο θα μελετηθεί η 

αξιοποίηση των νανονησίδων SiO2 ως μήτρας, με σκοπό την ιοντική σύνθεση 

νανοκρυσταλλιτών Si στο εσωτερικό των.  

Η τεχνολογία ανάπτυξης πορώδους αλουμίνας σε υπόστρωμα Si, μπορεί να 

εφαρμοσθεί αποτελεσματικά στη δημιουργία νανοδομών μεγάλης πυκνότητας, επάνω 

στο Si. Για τη δημιουργία τέτοιων δομών, η πορώδης αλουμίνας χρησιμοποιείται ως 

μάσκα διαμέσου της οποίας  μπορούν να δημιουργηθούν επάνω στο πυρίτιο μεγάλης 

πυκνότητα νανοδομές, καθώς αναπτύσσει πόρους μεγάλης πυκνότητας (έως και 1011 

πόρους/cm2). Όπως αναφέρθηκε και στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, το 

χαρακτηριστικό της πορώδους αλουμίνας, να «τροποποιεί» τα τελικά δομικά 

χαρακτηριστικά της ανάλογα με τις ηλεκτροχημικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται 

κάθε φορά κατά την ανοδίωση, οδηγεί σε μια ευέλικτη μήτρα για ανάπτυξη 
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νανοδομών απευθείας πάνω στο πυρίτιο. Η έρευνα για την ανάπτυξη νανονησίδων 

SiO2 μέσα από την πορώδη αλουμίνα άρχισε από το 2003, από τις ομάδες των Ono 

(2003) [130], Mei et al [59-60] και Nassiopoulou et al [63-64]. Κατά την παρούσα 

διδακτορική διατριβή, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ανάπτυξη νανονησίδων SiO2 

μεγάλης πυκνότητας πάνω στο πυρίτιο. Μελετήθηκαν οι διαφορές που προκύπτουν 

όταν για την ανοδίωση χρησιμοποιούνται οι τρεις βασικότερες ηλεκτροχημικές 

συνθήκες, ενώ εξετάστηκε εκτενέστερα η περίπτωση του θειικού οξέος, διότι τότε η 

πορώδης αλουμίνα αναπτύσσει πόρους κάτω από 25nm και άρα και νανονησίδες 

πυριτίου με παρεμφερή μεγέθη. Τέτοιες διαστάσεις είναι σημαντικές στα 

νανοδομημένα υλικά, καθώς σε τέτοιες κλίμακες υπεισέρχονται κβαντικά φαινόμενα 

[131-133]. Επίσης, αναπτύχθηκαν νανονησίδες SiO2 χρησιμοποιώντας ως συνθήκες 

ανοδίωσης εκείνες που αντιστοιχούν στο θειικό οξύ, σε περιοχές που περιορίζονται 

από τοιχώματα SiO2 τα οποία οριοθετούν πάνω στο Si επιφάνειες μερικών 

τετραγωνικών μικρομέτρων. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκαν νανονησίδες εντός των 

περιοχών μεγάλης πυκνότητος, καθώς και ομοιομορφίας μεταξύ των νανονησίδων.  

Σε επόμενη ενότητα χαρακτηρίστηκε ηλεκτρικά η διεπιφάνεια λεπτών 

υμενίων πορώδους αλουμίνας με το Si, και η διεπιφάνεια λεπτών υμενίων πορώδους 

αλουμίνας με νανονησίδες SiO2 ανεπτυγμένες στη βάση κάθε πόρου επίσης με το Si. 

Έτσι εξήχθησαν αποτελέσματα για την πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων 

τέτοιων συνθετών ηλεκτροχημικά παρασκευασμένων υμενίων, και υπολογίστηκε η 

διηλεκτρική σταθερά τους. 

Τέλος παραθέτουμε την αξιοποίηση τέτοιων νανοδομών για την ανάπτυξη 

νανοκρυσταλλιτών Si στο εσωτερικό των νανονησίδων SiO2 με την τεχνική της 

σύνθεσης με ιοντική δέσμη (ion beam synthesis). Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η 

χρήση των εν λόγω δομών ως μέσο φόρτισης σε μνήμες νανοκρυσταλλιτών Si. 

 

 

 

V.1 Ανάπτυξη νανονησίδων SiΟ2 σε υπόστρωμα Si 

διαμέσου υμενίου πορώδους αλουμίνας 
 

Κατά την ανοδίωση υμενίων αλουμινίου, τα οποία έχουν εναποτεθεί επάνω σε 

πυρίτιο, εάν η ανοδίωση δεν διακοπεί εγκαίρως στο στάδιο όπου έχει μετατραπεί 

 126



πλήρως το υμένιο του αλουμινίου σε πορώδες οξείδιο, ιόντα από τον όξινο 

ηλεκτρολύτη διαχέονται μέσω του διαχωριστικού στρώματος στο υπόστρωμα 

οξειδώνοντάς το τοπικά. Η διάχυση λαμβάνει χώρα μέσω δενδριτικών διακλαδώσεων 

που αναπτύσσονται στα άκρα του διαχωριστικού στρώματος της βάσης των πόρων 

[84]. Μια σχηματική αναπαράσταση των σημείων από τα οποία διαχέεται ο 

ηλεκτρολύτης στο υπόστρωμα, παρουσιάζεται στο σχήμα V.1. Ο ηλεκτρολύτης μόλις 

έρθει σε επαφή με το υπόστρωμα, αρχίζει να το οξειδώνει στα σημεία όπου 

διαχύθηκε.  

 
Σχήμα V.1: Σχηματική αναπαράσταση των 

δενδριτικών διακλαδώσεων στα άκρα του 

διαχωριστικού στρώματος των πόρων. Ο 

ηλεκτρολύτης διαχέεται μέσω αυτών στο 

υπόστρωμα, με αποτέλεσμα την επιλεκτική 

οξείδωσή του. 

 

Με ακριβή έλεγχο της ανοδίωσης, πέραν του σημείου όπου ο ηλεκτρολύτης 

«αγγίζει» για πρώτη φορά το υπόστρωμα, γίνεται δυνατή η ανάπτυξη νανονησίδων 

SiO2, στη διεπιφάνεια πορώδους υμενίου/πυριτίου. Η πειραματική μελέτη που 

παρατίθεται στην παρούσα ενότητα, αφορά την ανάπτυξη νανονησίδων SiO2 μέσω 

ανοδίωσης στους τρείς σημαντικότερους ηλεκτρολύτες (υδατικά διαλύματα θειικού, 

οξαλικού και φωσφορικού οξέος). Επίσης, εξετάζεται η επιρροή της χρονικής 

διάρκειας της οξείδωσης του υποστρώματος και για τους τρείς ηλεκτρολύτες. Τα 

δείγματα τα οποία δημιουργήθηκαν, χαρακτηρίστηκαν δομικά με Μικροσκοπία 

Ατομικής Δύναμης (AFM), αφού προηγήθηκε διάλυση της πορώδους αλουμίνας.   

Για την ανοδίωση χρησιμοποιήθηκαν απλά υμένια αλουμινίου πάχους 500nm, 

τα οποία αναπτύχθηκαν με εξάχνωση με ηλεκτρονική δέσμη σε υπόστρωμα πυριτίου 

τύπου p και ειδικής αντίστασης μεταξύ 1-10Ω.cm. Μετά την ολοκλήρωση της 

ανοδίωσης, ακολούθησε διάλυση της πορώδους αλουμίνας, ώστε να αποκαλυφθεί το 

υπόστρωμα. Με τον τρόπο αυτό, έγινε δυνατή η σύγκριση της μορφολογίας του 

υποστρώματος και της ανάδειξης των διαφορών που υπάρχουν τόσο μεταξύ των 

δειγμάτων, όσο και με αντίστοιχα δείγματα στα οποία η ανοδίωση είχε διακοπεί 

αμέσως μετά την πλήρη μετατροπή του αλουμινίου σε πορώδη αλουμίνα.  

 127



Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου διαχείρισης της χρονικής διάρκειας 

της ανοδίωσης, παρατίθεται στη γραφική παράσταση του σχήματος V.2 η πορεία του 

ρεύματος συναρτήσει του χρόνου ανοδίωσης, ενδεικτικά, για ένα από τα δείγματα. 

Όπως διακρίνεται από τη γραφική παράσταση, το ρεύμα ανοδίωσης ακολουθεί τις 

«κλασσικές» τρεις φάσεις (Α), (Β) και (Γ), οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 

Ι.2.8 του πρώτου κεφαλαίου. Μετά την πλήρη μετατροπή του υμενίου του αλουμινίου 

σε πορώδες οξείδιο, εάν δεν διακοπεί η διεργασία εγκαίρως, ο ηλεκτρολύτης 

διεισδύει μέσω διαδρομών που αναπτύσσονται στα άκρα του διαχωριστικού 

στρώματος, αρχίζοντας να οξειδώνει το πυρίτιο τοπικά, ακριβώς στο σημείο όπου 

διαχύθηκε. Όταν ο ηλεκτρολύτης εγχυθεί εντός της κοιλότητος που κείται στη βάση 

κάθε πόρου, το ρεύμα ανοδίωσης αυξάνει εκ νέου (φάση Δ). 

 

 

 

 

Σχήμα V.2: Γραφική παράσταση ρεύματος ανοδίωσης συναρτήσει του χρόνου. Διακρίνονται οι 
τρεις φάσεις της πορείας του ρεύματος κατά την ανοδίωση (Α, Β, Γ) μέχρι την πλήρη μετατροπή 
του υμενίου του αλουμινίου σε πορώδες οξείδιο. Η φάση Δ, αφορά την οξείδωση του 
υποστρώματος του πυριτίου από τον ηλεκτρολύτη. 

     

 

Όπως αναφέρθηκε, προκειμένου να μελετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το 

φαινόμενο της ανάπτυξης των νανονησίδων SiO2, διαμέσου της πορώδους αλουμίνας, 

στο υπόστρωμα πυριτίου, παρασκευάστηκαν δείγματα και με τους τρεις 

ηλεκτρολύτες. Οι συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν και σε αυτή την περίπτωση είναι 

οι κλασσικές πλέον συνθήκες, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα III.1 του 
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κεφαλαίου ΙΙΙ. Επίσης, με σκοπό την εξέταση της επίδρασης της χρονικής διάρκειας 

της οξείδωσης του υποστρώματος από τον ηλεκτρολύτη κατά τη φάση Δ, η διεργασία 

της ανοδίωσης διεκόπη για δύο διαφορετικές αυξήσεις της τιμής του ρεύματος (0.02 

και 0.055mA) στο τελικό στάδιο και για τα τρία είδη δειγμάτων. Στη συνέχεια, αφού 

διαλύθηκε το υμένιο της πορώδους αλουμίνας σε διάλυμα φωσφορικού οξέος και 

προπανόλης στους 55οC ώστε να αποκαλυφθούν οι νανονησίδες SiO2, τα δείγματα 

χαρακτηρίστηκαν με μικροσκοπία ατομικής δύναμης.  

 

 

 

V.1.1 Χαρακτηρισμός των νανονησίδων με Μικροσκοπία Ατομικής 

δύναμης (AFM) 

 
  Μετά την διάλυση του πορώδους υμενίου, αποκαλύπτονται σε όλα τα 

δείγματα νανονησίδες SiO2. Στις εικόνες AFM οι οποίες παρουσιάζονται στο σχήμα 

V.3, δίνονται ενδεικτικά τρία δείγματα τα οποία έχουν παρασκευασθεί σε 

διαφορετικούς ηλεκτρολύτες και στα οποία η ανοδίωση διεκόπη ακριβώς για το ίδιο 

ποσό αύξησης του ρεύματος μετά τη δεύτερη άνοδό του (φάση Δ). Οι νανονησίδες 

SiO2 αναπτύχθηκαν με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, με ανοδίωση των 

δειγμάτων σε υδατικό (α) διάλυμα θειικού οξέος, (β) οξαλικού οξέος και (γ) 

φωσφορικού οξέος, υμενίων Al σε υπόστρωμα Si. Σε όλες τις περιπτώσεις το ρεύμα 

κατά τη φάση Δ, αυξήθηκε κατά 0.02mA, οπότε και διεκόπη η όλη διεργασία. 

Το ενδιαφέρον που προκύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων είναι ότι 

το θειικό οξύ, ως πιο δραστικός ηλεκτρολύτης σε σχέση με τα άλλα δύο οξέα, 

δημιουργεί ξεκάθαρες νανονησίδες ύψους 10nm με διάμετρο από 55nm έως 70nm (τα 

70nm λαμβάνονται σε ελάχιστες περιπτώσεις, ίσως λόγω συσσωμάτωσης 

περισσοτέρων από δύο νανονησίδων). Αντίθετα στα υδατικά διαλύματα οξαλικού και 

φωσφορικού οξέος, οι νανονησίδες οι οποίες αναπτύχθηκαν δεν ξεπερνούν τα 35nm 

σε διάμετρο και ύψος τα 4nm. Επίσης, όπως διακρίνεται στις εικόνες του σχήματος 

V.3, οι νανονησίδες στους δύο τελευταίους ηλεκτρολύτες, είναι σαφώς πολύ 

αραιότερες.  
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α) γ) β) 
 

Σχήμα V.3: Εικόνες AFM σε δύο διαστάσεις που απεικονίζουν τις νανονησίδες SiO2 που έχουν 
σχηματισθεί πάνω στο πυρίτιο, διαμέσου της πορώδους αλουμίνας με τρεις διαφορετικούς 
ηλεκτρολύτες: α) υδατικό διάλυμα θειικού οξέος. Οι νανονησίδες που λαμβάνονται σε αυτή την 
περίπτωση είναι διαμέτρου 52-70nm και ύψους 7-12nm. β) Υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος. Η 
προκύπτουσα διάμετρος σε αυτή την περίπτωση είναι 23-35nm ενώ το ύψος 2.5-4 nm. γ) Υδατικό 
διάλυμα φωσφορικού οξέος. Σε αυτή την περίπτωση η διάμετρος των νανονησίδων δεν ξεπερνά τα 
28nm, ενώ το ύψος τους κυμαίνεται από 2-3.5nm. 

 
 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης,  

όταν η ανοδίωση διεκόπη για αύξηση του ρεύματος κατά δύο διαφορετικά ποσά, 

συνοψίζονται στον πίνακα V.1 και αφορούν ανάπτυξη νανονησίδων SiO2 και στους 

τρείς ηλεκτρολύτες. 

 

Πίνακας V. 1  

Διάμετρος και ύψος νανονησίδων SiO2 σε διαφορετικές συνθήκες ανοδίωσης 
         
Ηλεκτροχημικές*                           Διάμετρος/ύψος νανονησίδων SiO2 για αύξηση  
συνθήκες ανοδίωσης                     ρεύματος στη φάση Δ κατά:              
                                                               0.02mA                                        0.055mA 
Η2SO4     6%w.t   20V                   52-70nm / ~7-11nm                        54nm/10-12nm 
 
C2H2O4   5%w.t    40V                   23-35nm/ ~2.5-3nm                        28-40nm/2.5-4nm 
 
H3PO4   10%w.t  100V                     ~28nm/ ~2-3nm                          31nm/~3.5nm 
 

     *Σε όλες τις περιπτώσεις η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης ήταν μεταξύ  
       0-1οC. 
 

 Όπως προκύπτει από τον πίνακα, σε όλες τις περιπτώσεις, η διάρκειας της 

ανοδίωσης πέρα από μια συγκεκριμένη τιμή ανόδου του ρεύματος κατά τη φάση Δ, 

δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των νανονησίδων οξειδίου του 
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πυριτίου. Γι’ αυτό μεταξύ δειγμάτων που παρασκευάστηκαν με τον ίδιο ηλεκτρολύτη, 

παρατηρείται μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των δύο σημείων διακοπής της 

ανοδίωσης. Η αύξηση της τιμής του ρεύματος αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση και σε 

διαφορετικό χρόνο οξείδωσης του υποστρώματος κατά τη φάση Δ. Έτσι για αύξηση 

στην τιμή του ρεύματος κατά 0.02mA, η χρονική διάρκεια οξείδωσης του 

υποστρώματος είναι 33s στην περίπτωση του θειικού οξέος, στο οξαλικό 60s, και στο 

φωσφορικό ~120s. Στην περίπτωση των δειγμάτων όπου η ανοδίωση διήρκησε έως 

ότου το ρεύμα αυξηθεί κατά 0.055mA, κατά τη φάση Δ, η αντίστοιχη χρονική 

διάρκεια οξείδωσης του υποστρώματος είναι ίση με ~60s, ~80s, ~150s αντίστοιχα για 

τα τρία οξέα που χρησιμοποιήθηκαν. Ειδικά στην περίπτωση του υδατικού 

διαλύματος οξαλικού και φωσφορικού οξέος, φαίνεται να μη σημειώνεται καμία 

αλλαγή στο μέγεθος των νανονησίδων. Θα πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό, ότι οι 

χρόνοι οξείδωσης του υποστρώματος είναι αρκετά μεγάλοι και για τα τρία οξέα. Ως 

εκ τούτου θα ήταν αναμενόμενο να παρατηρούνται αρκετά πυκνές και μεγάλες 

νανονησίδες και για τις τρεις περιπτώσεις. Από τα αποτελέσματα γίνεται προφανές, 

ότι ο βαθμός οξείδωσης του υποστρώματος οφείλεται καθαρά στην οξύτητα των 

οξέων, καθώς το θειικό οξύ ως πιο ισχυρό δημιουργεί μεγάλες και πυκνές 

νανονησίδες SiO2, μεγάλου ύψους, οι οποίες αναπτύσσονται σε βάθος μερικών 

νανομέτρων μέσα στο υπόστρωμα, ενώ τα άλλα δύο οξέα ως πιο ήπια δημιουργούν 

αρκετά αραιές και μικρές νανονησίδες.  

Για μια πιο πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει κατά την ανάπτυξη των 

νανονησίδων SiO2 πάνω στο πυρίτιο, μελετήθηκε με AFM, σειρά δειγμάτων τα οποία 

είχαν παρασκευασθεί με τις ίδιες ηλεκτροχημικές συνθήκες ανοδίωσης, με τη 

διαφορά ότι η ανοδίωση διεκόπη ακριβώς λίγο πριν τη φάση Δ. Η αλουμίνα εν 

συνεχεία διαλύθηκε κατά τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στην αρχή της 

παραγράφου, και η μορφολογία του υποστρώματος παρατηρήθηκε με AFM. Οι 

εικόνες AFM αυτής της σειράς δειγμάτων παρατίθενται στο σχήμα V.4, από τις 

οποίες προκύπτουν αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Οι εικόνες (α), (β) και (γ) 

δίνουν την επιφάνεια του υποστρώματος Si, ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία το 

πορώδες ανοδικό υμένιο αλουμίνας «αγγίζει» το πυρίτιο ολοκληρώνοντας έτσι την 

ανάπτυξή του. Το αλουμίνιο σε αυτή την περίπτωση έχει μετατραπεί εξ’ ολοκλήρου 

σε πορώδη ανοδική αλουμίνα και οι πόροι έχουν πάρει την τελική τους μορφή. Η 

εικόνα (α) παρουσιάζει τη μορφολογία του υποστρώματος Si όταν η ανοδίωση 

πραγματοποιείται με συνθήκες υδατικού διαλύματος θειικού οξέος, η (β) τη 
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μορφολογία για ανοδίωση σε συνθήκες οξαλικού οξέος και η (γ) την περίπτωση όπου 

ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρολύτης ήταν φωσφορικό οξύ.  

 

 

 

α) β) 

γ) 

Σχήμα V.4: Εικόνες AFM της μορφολογίας του υποστρώματος Si, μετά τη διάλυση της πορώδους 
αλουμίνας. Η ανοδίωση διεκόπη ακριβώς τη στιγμή που η ανοδίωση «έφτασε» στο υπόστρωμα Si. 
Στην εικόνα (α) η ανοδίωση πραγματοποιήθηκε σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος και τάση 20V. 
Στη εικόνα (β) χρησιμοποιήθηκε υδατικό διάλυμα οξαλικού οξέος και τάση 40V. Τέλος στην 
εικόνα (γ) ο ηλεκτρολύτης ήταν υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος και  τάση ανοδίωσης 100V.  

 

Στις εικόνες αυτές παρουσιάζεται το πώς επηρεάζεται το υπόστρωμα από τις 

ηλεκτροχημικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται κατά την ανοδίωση παρόλο που η 

διαδικασία διακόπτεται εγκαίρως. Οι εικόνες αποκαλύπτουν, ότι όσο έγκαιρα και αν 

διακοπεί η διεργασία της ανοδίωσης, ο ηλεκτρολύτης κατορθώνει να φτάσει στο 

υπόστρωμα του πυριτίου, οξειδώνοντάς το ελαφρώς. Για το λόγο αυτό στις θέσεις 

των πόρων διακρίνονται πολύ μικρές νανονησίδες πυριτίου διαστάσεων μόλις 

μερικών νανομέτρων, εκτός από την περίπτωση του θειικού οξέος (σχήμα V.4(α)). 

Στην περίπτωση του θειικού οξέος είναι εμφανής η δραστικότητά του έναντι του 

οξαλικού και του φωσφορικού, καθώς όσο «έγκαιρα» και αν τερματιστεί η 

διαδικασία της ανοδίωσης, ο ηλεκτρολύτης από τη στιγμή που διαπεράσει το 

διαχωριστικό στρώμα,  σχηματίζει νανονησίδες σχεδόν ακαριαία. Ο Mei et al [134] 
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πραγματοποίησε ποιοτική ανάλυση της διεπιφάνειας Si/πορώδους αλουμίνας – μετά 

τη διάλυση της αλουμίνας – σε διάφορες φάσεις κατά τη δεύτερη πτώση του 

ρεύματος (φάση Δ), από την οποία κατέληξε ότι, προτού το ρεύμα αρχίσει να 

αυξάνεται ξανά, έχουν ήδη σχηματισθεί νανονησίδες SiO2. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα που παρατίθενται στις εικόνες του σχήματος V.4, οδηγούν και αυτά 

στο ίδιο συμπέρασμα, καθώς παρατηρείται ο σχηματισμός αραιών νανονησίδων SiO2 

στο υπόστρωμα, παρ’ ότι η ανοδίωση διεκόπη πριν το ρεύμα αρχίσει να αυξάνεται 

για δεύτερη φορά. Η αύξηση του ρεύματος προφανώς υποδηλώνει οξείδωση του 

υποστρώματος. Είναι προφανές, ότι η εν λόγω οξείδωση ξεκινάει πολύ νωρίτερα από 

ό,τι η αύξηση της έντασης του ρεύματος ανοδίωσης στη φάση Δ. Όπως 

προαναφέρθηκε στην αρχή της ενότητος, ο ηλεκτρολύτης, μετά την πλήρη ανάπτυξη 

της πορώδους δομής, αρχίζει να διαχέεται μέσα από κανάλια στις άκρες του 

διαχωριστικού στρώματος που βρίσκεται στη βάση των πόρων, φτάνοντας στο 

υπόστρωμα και οξειδώνοντάς το. Το γεγονός αυτό ξεκαθαρίστηκε από τους Seo et al 

[84]. Η οξείδωση πρέπει να ξεκινά αρχικά στις περιοχές που βρίσκονται κάτω από τα 

τοιχώματα των πόρων, ακριβώς δίπλα στην κοιλότητα που διαχωρίζει το πορώδες 

υμένιο με το υπόστρωμα. Αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος των εξαγωνικών 

περιοχών οι οποίες διακρίνονται στις εικόνες AFM (σχήμα V.4), κυρίως των 

δειγμάτων που παρασκευάστηκαν σε οξαλικό και φωσφορικό οξύ (σχήμα V.3 β) και 

γ)).  Οι περιοχές αυτές αποτελούνται από διοξείδιο του πυριτίου. Εάν μετρηθούν οι 

διαστάσεις τους και ληφθεί υπ’ όψη ότι οι νανονησίδες σχηματίζονται στα πρώτα 

τους στάδια στα άκρα της βάσης των πόρων, γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για τις 

περιοχές οι οποίες βρίσκονται κάτω από τα τοιχώματα των πόρων (τα οποία έχουν 

μορφή εξαγώνου). Προφανώς, ο ηλεκτρολύτης αρχικά οξειδώνει περιοχές του 

υποστρώματος, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς πλευρικά της κοιλότητος, η οποία 

σχηματίζεται κάτω από τη βάση του πόρου.  Το γεγονός αυτό είναι λογικό καθώς η 

διάχυση του ηλεκτρολύτη στο υπόστρωμα, λαμβάνει χώρα από τις δενδριτικές 

διακλαδώσεις που αναπτύσσονται στα άκρα του διαχωριστικού στρώματος (σχήμα 

V.1). Στο σχήμα V.5, δίνεται μια σχηματική αναπαράσταση των σημείων από τα 

οποία εγχέεται ο ηλεκτρολύτης στην κοιλότητα που εντοπίζεται στη βάση των πόρων. 

Προφανώς οι περιοχές του υποστρώματος πυριτίου, στις οποίες διαχέεται πρώτα ο 

ηλεκτρολύτης, είναι εκείνες οι οποίες βρίσκονται κάτω από τα τοιχώματα των πόρων. 

Οι περιοχές αυτές έχουν πολύ μικρή έκταση, επομένως, η ένταση του ρεύματος δεν 

παρουσιάζει αύξηση. Κατά συνέπεια διακοπή της ανοδίωσης σε εκείνη τη φάση έχει 
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ως αποτέλεσμα την δημιουργία περιοχών οι οποίες βρίσκονται κάτω από τα 

τοιχώματα των πόρων, και οι οποίες έχουν οξειδωθεί. 

 

 

Σχήμα V.5: Σχηματική αναπαράσταση 

σημείων διάχυσης του ηλεκτρολυτικού 

διαλύματος μέσω του διαχωριστικού 

στρώματος, κατά τη δημιουργία 

νανονησίδων SiO2 στο υπόστρωμα Si. 

 

Σε κάποια σημεία μπορεί να αναπτυχθούν νανονησίδες, λόγω του ότι το 

πορώδες υμένια δεν αναπτύσσεται απόλυτα συμμετρικά σε όλο του το εύρος, με 

αποτέλεσμα κάποιοι πόροι να έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους νωρίτερα από 

κάποιους άλλους. Όταν όμως ο ηλεκτρολύτης καταφέρει και διεισδύσει στην 

κοιλότητα που εντοπίζεται στη βάση των πόρων, τότε η έκταση της περιοχής που 

βρίσκεται σε επαφή με τον ηλεκτρολύτη είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα την εμφανή 

αύξηση της τιμής του ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή σχηματίζονται ακαριαία 

νανονησίδες SiO2 οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες σε μέγεθος. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι νανονησίδες που προκύπτουν είναι πάντα σε διάμετρο 

λίγο μεγαλύτερες από ότι η διάμετρος των πόρων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το 

ότι η οξείδωση ξεκινά από τα σημεία που εντοπίζονται περιφερειακά της κοιλότητας 

στη βάση των πόρων. Ο λόγος επίσης που οι νανονησίδες δεν φαίνεται να αυξάνονται 

σε μέγεθος, παρ’ ότι παρατείνεται η διαδικασία της ανοδίωσης για αρκετό χρόνο, 

ερμηνεύεται από το ότι στις περιοχές που βρίσκονται τα τοιχώματα των πόρων έχει 

ήδη αναπτυχθεί οξείδιο. Παράταση της ανοδίωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

«αναγκάζει» την πορώδη αλουμίνα να αποκολληθεί από το υπόστρωμα και τον 

ηλεκτρολύτη να έρθει σε επαφή με περιοχές που δεν είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή 

οξειδωθεί. Εν τέλει σχηματίζεται ένα ενιαίο στρώμα διοξειδίου του πυριτίου. Να 

σημειωθεί, ότι οι εξαγωνικές περιοχές που παρατηρήθηκαν κατά την εν λόγω μελέτη, 

δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στη βιβλιογραφία.  
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V.1.2    Μελέτη ανάπτυξης νανονησίδων SiO2 σε θειικό οξύ 
 

 Όπως προέκυψε από την πειραματική ανάλυση η οποία παρατέθηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, από τους τρεις σημαντικότερους ηλεκτρολύτες που 

χρησιμοποιήθηκαν, το θειικό οξύ ως ισχυρός ηλεκτρολύτης είναι εκείνο που 

οξειδώνει το υπόστρωμα σε ικανοποιητικό βαθμό δημιουργώντας νανονησίδες SiO2 

σε αρκετά μεγάλη πυκνότητα. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μελετήθηκε 

εκτενέστερα η περίπτωση του θειικού οξέος. Για το σκοπό αυτό, παρασκευάστηκαν 

δείγματα στα οποία μετά τη δεύτερη άνοδο του ρεύματος, η ανοδίωση διεκόπη για 

τέσσερις διαφορετικές αυξήσεις της τιμής του ρεύματος, οι οποίες ήταν 0.01, 0.015, 

0.04 και 0.1mA. 

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα V.2. Όπως παρατηρείται, υπάρχει όντως 

μια οριακή τιμή αύξησης του ρεύματος, η οποία εντοπίζεται μεταξύ των 0.04 και 

0.1mA, πέρα από την οποία οι νανονησίδες σταθεροποιούνται σε μέγεθος. 

 

Πίνακας V.2  

 Ηλεκτροχημικές συνθήκες *                                                               Διάμετρος / ύψος                                    
 Ανοδίωσης:  Η2SO4     6%w.t   20V                                                   νανονησίδων SiO2               
 
Αύξηση ρεύματος                                                                                ~36nm/11-13nm 
κατά 0.01mA      

                                                                       
Αύξηση ρεύματος                                                                                 ~36nm/15nm 
κατά 0.015      
 
 
Αύξηση ρεύματος                                                                                 ~42nm/12-16nm 
κατά 0.04                                  

       
      Αύξηση ρεύματος                                                                                  ~42-46/15nm 

κατά 0.1 
 * Η θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ανοδίωσης των δειγμάτων κυμάνθηκε από 2-5oC  

 

Η διάμετρος των πόρων της αλουμίνας στην περίπτωση του θειικού οξέος κυμαίνεται 

από 7 έως 13nm, ενώ οι νανονησίδες έχουν σαφώς μεγαλύτερη διάμετρο. Όπως 

προαναφέρθηκε, αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η οξείδωση του υποστρώματος 

λαμβάνει χώρα αρχικά στα σημεία που βρίσκονται κάτω από τα τοιχώματα των 

πόρων και περιφερειακά της κοιλότητος η οποία δημιουργείται στη βάση των πόρων. 

Εάν υπολογίσει κανείς ότι, ο πόρος μαζί με τα τοιχώματά του, σ’ αυτή την περίπτωση 
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έχει διάμετρο ~40nm, τότε είναι λογικό οι νανονησίδες να φτάνουν σε αυτή τη 

διάσταση και από ένα σημείο και μετά να αρχίζει η αλληλοεπικάλυψη τους, με 

αποτέλεσμα να μην αυξάνεται πλέον το μέγεθός τους.  

Στην παράγραφο V.1.1 αναφέρθηκε ότι με ανοδίωση σε θειικό οξύ, υπάρχουν 

περιπτώσεις στις οποίες, για παρόμοιες αυξήσεις των τιμών ρεύματος στη φάση Δ, 

είναι δυνατή η δημιουργία νανονησίδων με διάμετρο πάνω από 70nm χωρίς να 

αλληλεπικαλύπτονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται να συμβαίνουν δύο 

πράγματα. Πρώτον, σε κάποια σημεία συμβαίνει αποκόλληση του υμενίου της 

πορώδους αλουμίνας από το υπόστρωμα, κατά την αύξηση της επιφάνειας των 

νανονησίδων SiO2 (αφού η αλουμίνα δεν έχει καλή συνάφεια με το SiO2). Ακριβώς 

σε εκείνα τα σημεία φαίνεται να ευνοείται η δημιουργία τόσο μεγάλων νανονησίδων. 

Δεύτερον, λαμβάνει χώρα συσσωμάτωση περισσοτέρων της μιας νανονησίδων, οι 

οποίες ανήκουν σε διαφορετικό πόρο, και λόγω δομικών ατελειών κατά την ανάπτυξη 

του πορώδους υμενίου, αναπτύσσονται σαν μία. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

παρατηρήθηκαν νανονησίδες που φτάνουν σε διάμετρο ακόμα και τα 90nm. Σε καμία 

περίπτωση πάντως οι νανονησίδες αυτές δεν αποτελούν πλειοψηφία, κατά την 

παρατήρηση όμως με το AFM, «υποβιβάζουν» τις μικρότερες. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που ανακύπτει από την μελέτη των νανονησίδων 

που παρασκευάζονται σε θειικό οξύ, είναι το πώς δρα ο παράγοντας της 

θερμοκρασίας σε αυτές. Παρατηρήθηκε στην παράγραφο V.1.1 ότι, τα δείγματα που 

αφορούν την περίπτωση του θειικού οξέος οδηγούν σε νανονησίδες οι μεγαλύτερες 

των οποίων φτάνουν σε διάμετρο τα 52nm. Αντίθετα, στην παράγραφο V.1.2, σε 

περιπτώσεις που η ανοδίωση είχε διαρκέσει περισσότερο, παρατηρήθηκαν 

νανονησίδες με διάμετρο ~40nm. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη θερμοκρασιακή 

διαφορά που υπήρξε κατά την ανοδίωση των πρώτων από τα δεύτερα δείγματα. Ο 

παράγοντας θερμοκρασία κατά την ανοδίωση παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς 

καθορίζει το ρυθμό με τον οποίο προχωρά η ανοδίωση. Φαίνεται όμως ότι η 

θερμοκρασία δεν είναι τόσο κρίσιμος παράγοντας για τον ρυθμό με τον οποίο ο 

όξινος ηλεκτρολύτης οξειδώνει το υπόστρωμα, τουλάχιστον σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες οι θερμοκρασιακές διαφοροποιήσεις είναι ίσες με 3-4οC.  Όσο πιο χαμηλή 

είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο επιβραδύνεται η ανοδίωση. Έτσι, στις πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες, αναπτύχθηκαν μεγαλύτερες νανονησίδες σε σχέση με τα 

μεγέθη που αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασίες υψηλότερες κατά 2-3οC.  
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Σε γενικές γραμμές, έγινε προσπάθεια οι ανοδιώσεις των διαφόρων δειγμάτων 

να πραγματοποιούνται σχεδόν στην ίδια θερμοκρασία, χωρίς όμως αυτό να είναι 

πάντα εφικτό. Ο λόγος είναι ότι το σύστημα της κυψελίδας ανοδίωσης δεν είναι 

θερμικά μονωμένο από το περιβάλλον με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες (κυρίως 

στη βάση που βρίσκεται τοποθετημένο το δείγμα). Ωστόσο η θερμοκρασιακή 

διαφορά μεταξύ των δειγμάτων κατά την ανοδίωση δεν ξεπερνούσε ποτέ τους 3-4οC.  

Για την περίπτωση του σχηματισμού νανονησίδων σε υδατικό διάλυμα 

θειικού οξέος, παρατίθενται στη συνέχεια, τα καλύτερα των αποτελεσμάτων. Στην 

εικόνα AFM του σχήματος V.6, διακρίνονται νανονησίδες SiO2, οι οποίες προέκυψαν 

για αύξηση του ρεύματος κατά τη φάση Δ, κατά 0.015mA και ανοδίωση στους 5οC.  

 

α) 

β) 

 

 
 

Οι νανονησίδες οι οποίες σχηματίσθηκαν σε αυτή την περίπτωση είναι ύψους 15nm 

και έχουν διάμετρο ίση με ~35nm. Στο ένθετο τμήμα γ) του σχήματος V.6 

παρουσιάζεται η γραφική παράσταση του σήματος του AFM κατά μήκος μίας 

γραμμής (line scan), που αποκαλύπτει το πόσο ξεκάθαρα διακρίνονται οι νανονησίδες 

γ) 

Σχήμα V.6: Εικόνες AFM (α) 2D και (β) 3D των νανονησίδων SiO2 που αναπτύχθηκαν με 
ανοδίωση διαμέσου πορώδους αλουμίνας, σε θειικό οξύ σε θερμοκρασία 5-6οC και για αύξηση 
ρεύματος κατά 0.015mA. Το ύψος των μεγαλύτερων από τις νανονησίδες είναι γύρω στα 15nm 
και η διάμετρός τους φτάνει τα 35nm. Στο ένθετο τμήμα (line scan) (γ) διακρίνεται μια 
απεικόνιση της τομής της διεπιφάνειας Si/SiO2, όπου διακρίνονται ξεκάθαρα οι νανονησίδες σε 
σχέση με το επίπεδο υπόστρωμα Si.   

β) 

γ) 
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στο υπόστρωμα Si. Κατά τη διάρκεια ανοδίωσης του συγκεκριμένου δείγματος, έγινε 

καταγραφή του ρεύματος ανοδίωσης συναρτήσει της χρονικής διάρκειας της 

ανοδίωσης, η πορεία του οποίου δίνεται στο σχήμα V.7. Στο ένθετο τμήμα της εν 

λόγω γραφικής παράστασης, παρατίθεται σε μεγέθυνση η φάση Δ, κατά την οποία 

αναπτύσσονται οι νανονησίδες SiO2. 

 

 

Σχήμα V.7: Γραφική παράσταση ρεύματος – διάρκειας ανοδίωσης, για δείγμα το οποίο 
ανοδιώθηκε σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος, εφαρμοζόμενη τάση 20V, και θερμοκρασία 5-
6οC. Η ανοδίωση διακόπηκε για αύξηση του ρεύματος κατά 0.015mA. Το ένθετο τμήμα 
αποτελεί μεγέθυνση του τμήματος της γραφικής παράστασης το οποίο αντιστοιχεί στο 
σχηματισμό των νανονησίδων SiO2  

 

  Στην περίπτωση κατά την οποία η ανοδίωση διεκόπη για αύξηση της τιμής 

του ρεύματος κατά 0.1mA (Εικόνα AFM σχήματος V.8), κατά τη φάση Δ, οι 

νανονησίδες που σχηματίζονται είναι μεγαλύτερες σε διάμετρο, ενώ σχεδόν όλες 

φαίνεται να αλληλεπικαλύπτονται. Η αύξηση του ρεύματος στην περίπτωση αυτή 

είναι σχεδόν μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από ότι στο δείγμα που παρατίθεται στο 

σχήμα V.6. Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που προέκυψαν, αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία νανονησίδων με ύψος παρόμοιο μεν με εκείνες του 

σχήματος V.6 (12-15nm), με μέση διάμετρο δε ίση με ~46nm. Στην περίπτωση αυτή 

το ένθετο γράφημα (γ) στο σχήμα V.8, αποκαλύπτει ότι όλες οι νανονησίδες SiO2 

έχουν αρχίσει να αλληλεπικαλύπτονται.  
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α) β) 

γ) 

  

Σχήμα V.8: Εικόνες AFM (α) 2D και (β) 3D, όπου κατά το τελικό στάδιο της ανοδίωσης το 
ρεύμα αυξήθηκε σχεδόν μια τάξη μεγέθους από ότι στο δείγμα του σχήματος V.6. Η αύξηση 
του ήταν κατά 0.1mA. Οι νανονησίδων έχουν διάμετρο ίση με ~46nm, και ύψος 12-15nm. Η 
(γ) γραφική παράσταση του σήματος AFM κατά μήκος μιας γραμμής (line scan), παρουσιάζει 
τις νανονησίδες να αλληλεπικαλύπτονται σε αυτή την περίπτωση. 

Και στα δύο δείγματα τα οποία παρατέθηκαν, παρατηρούνται σημεία στα οποία δεν 

έχουν αναπτυχθεί καθόλου νανονησίδες SiO2. Αυτά οφείλονται σε δομικές ατέλειες 

του πορώδους υμενίου, όπως για παράδειγμα την ατελή ανάπτυξη κάποιων πόρων, με 

αποτέλεσμα ο ηλεκτρολύτης να μη φτάνει στο υπόστρωμα στα σημεία αυτά. Στην 

επόμενη παράγραφο θα αναπτυχθεί, το πώς είναι δυνατή η βελτίωση κατά πολύ αυτής 

της εικόνας, με την ανάπτυξη των νανονησίδων επιλεκτικά σε περιορισμένες στο 

πυρίτιο περιοχές.  
 

 
V.1.3 Ανάπτυξη διατεταγμένων νανονησίδων SiO2 σε προεπιλεγμένες 

περιοχές στο Si 
 
 Η διεργασία της ανάπτυξης νανονησίδων SiO2 πάνω στο πυρίτιο, διαμέσου 

πορώδους αλουμίνας, με ανοδίωση, εφαρμόστηκε επιλεκτικά επάνω στο πυρίτιο, σε 

περιοχές επιφάνειας μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων. Οι περιοχές αυτές 
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οριοθετήθηκαν από τοιχώματα SiO2 πάνω στο πυρίτιο. Όπως παρουσιάστηκε στo 

κεφ. ΙΙΙ, όταν ανοδικά υμένια πορώδους αλουμίνας, κατά την ανάπτυξή τους, 

περιορίζονται πλευρικά σε περιοχές μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων σε 

υπόστρωμα πυριτίου, σχηματίζουν πόρους με καλύτερη κατανομή, μεγαλύτερη 

ομοιομορφία στο μέγεθός τους και κυρίως μεγαλύτερης πυκνότητας. Κατ’ αυτή τη 

λογική, ανοδιώθηκαν περιοχές αλουμινίου οι οποίες εναποτέθηκαν σε «παράθυρα» 

πάνω στο πυρίτιο που περιβάλλονται από SiO2. Η προετοιμασία των δειγμάτων είναι 

ίδια με αυτή η οποία περιγράφεται στο κεφ. ΙΙ, για την τρίτη κατηγορία των 

δειγμάτων. Έτσι, για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε με υγρή οξείδωση στρώμα SiO2 

πάχους 500nm, ενώ στην πίσω επιφάνειά του αναπτύχθηκε ωμική επαφή. Στη 

συνέχεια, με συνδυασμό οπτικής λιθογραφίας και εγχάραξης με πλάσμα 

δημιουργήθηκαν «παράθυρα» στο SiΟ2, ώστε να δημιουργηθούν περιοχές οι οποίες 

το υπόστρωμα πυριτίου να μην καλύπτεται πλέον από SiO2. Τέλος εναποτίθεται με 

εξάχνωση με ηλεκτρονική δέσμη αλουμίνιο πάχους 200nm, το οποίο αποτελεί και το 

προς ανοδίωση υμένιο. Η ανοδίωση έλαβε χώρα σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος, 

με τη θερμοκρασία να διατηρείται σταθερή καθ’ όλη τη διάρκειά της στους 1-2οC.  

Η καμπύλη ρεύματος ανοδίωσης συναρτήσει του χρόνου, παρουσιάζεται στην 

γραφική παράσταση του σχήματος V.9.  

 

 

 

Σχήμα V.9: Γραφική παράσταση ρεύματος συναρτήσει της χρονικής διάρκειας ανοδίωσης, έως 
ότου σχηματισθούν νανονησίδες SiO2, διαμέσου της πορώδους αλουμίνας, στο πυρίτιο σε 
περιοχές μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων. Το ένθετο αποτελεί μεγέθυνση της φάσης κατά 
την οποία αναπτύσσονται οι νανονησίδες. Το ρεύμα ανοδίωσης σε αυτή τη φάση αυξήθηκε κατά 
0.0023mA. 
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Όπως παρατηρείται από τη γραφική παράσταση, το ρεύμα ακολουθεί την κλασσική 

πορεία του κατά την ανοδίωση, με τη διαφορά ότι λαμβάνει πολύ μικρότερες τιμές 

λόγω της μικρότερης επιφάνειας, στην οποία λαμβάνει χώρα η ανοδίωση. Μετά την 

πλήρη ανάπτυξη του πορώδους υμενίου, η ανοδίωση δεν διακόπτεται με αποτέλεσμα 

τη σταδιακή οξείδωση του υποστρώματος Si. Η φάση αυτή παρατίθεται σε μεγέθυνση 

στο ένθετο της γραφικής παράστασης. Η ανοδίωση διήρκησε έως ότου το ρεύμα 

αυξηθεί κατά 0.0023mA. Στη συνέχεια το πορώδες υμένιο διαλύθηκε με εμβάπτιση 

του δείγματος σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού και χρωμικού οξέος για 10h, 

αποκαλύπτοντας, όπως προέκυψε από παρατήρηση με AFM, νανονησίδες SiO2 πολύ 

καλής κατανομής, οι οποίες δεν επικαλύπτονται μεταξύ τους. Oι νανονησίδες σε αυτή 

την περίπτωση, καλύπτουν ομοιόμορφα ολόκληρη την περιοχή του δείγματος (σχήμα 

V.10), η διάμετρός τους είναι ~35nm και το ύψος τους 12-15nm. 

 

 

 

  

 

 Το ενδιαφέρον που προκύπτει από τις παρατηρήσεις τέτοιου τύπου δειγμάτων 

με μικροσκοπία ατομικής δύναμης, αφορά την πυκνότητα των νανονησίδων η οποία 

β) 

α) 

Σχήμα V.10: Εικόνες AFM (α) 2D και (β) 3D νανονησίδων SiO2 σε περιορισμένες επιφάνειες στο 
Si. Η ανοδίωση έλαβε χώρα σε 1-2οC, σε ηλεκτρολύτη υδατικό διάλυμα θειικού οξέος και 
εφαρμοζόμενη τάση 20V.  
Οι νανονησίδες που αποκαλύφθηκαν μετά τη διάλυση της πορώδους αλουμίνας, έχουν μέγιστη 
διάμετρο ~35-38nm, ύψος περί τα 12-15nm και πυκνότητα 1011 νανονησίδες /cm2. 
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είναι σαφώς μεγαλύτερη από των υπολοίπων δειγμάτων. Οι νανονησίδες επίσης, 

καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή του δείγματος πλην ελαχίστων σημείων, όπου 

δομικές ατέλειες του πλέγματος εμπόδισαν το σχηματισμό τους. Οι περιοχές αυτές 

είναι σαφώς πολύ λίγες σε σχέση με τις αντίστοιχες που παρατηρήθηκαν σε δείγματα 

που δεν περιορίζονται. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι η παρατήρηση σε 

μεγάλο αριθμό «παραθύρων» κατά τον δομικό χαρακτηρισμό, έδωσε παρόμοια 

αποτελέσματα (ελάχιστες δομικές ατέλειες και αξιοσημείωτη σταθερότητα στην 

ομοιομορφία, την πυκνότητα και το μέγεθος των νανονησίδων). Αντίθετα, στα 

δείγματα που δεν αναπτύχθηκαν μέσα σε περιορισμένες περιοχές στο πυρίτιο, 

εντοπίστηκαν περιοχές μεγάλου εύρους με μεγάλη ανομοιομορφία στην πυκνότητα 

των νανονησίδων, καθώς και περιοχές που δεν καλύπτονταν από αυτές.    

 Στην επόμενη ενότητα ακολουθεί ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός δομών που 

αποτελούνται από λεπτά υμένια πορώδους αλουμίνας σε υπόστρωμα Si, καθώς και 

λεπτών υμενίων πορώδους αλουμίνας στη βάση των πόρων της οποίας έχουν 

αναπτυχθεί νανονησίδες SiO2 σε υπόστρωμα Si. 
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V.2 Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός υμενίων πορώδους 

αλουμίνας με νανονησίδες SiO2  

 
Δομή MIS 

 Στη βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, βασικό δομικό στοιχείο των 

τρανζίστορ τεχνολογίας CMOS είναι η δομή MIS. Ως δομή MΙS (Metal – Insulator – 

Semiconductor) [135], περιγράφεται το σύστημα εκείνο που αποτελείται από ένα 

ημιαγώγιμο υπόστρωμα, συνήθως Si τύπου p ή n, στο οποίο έχει αναπτυχθεί ένα 

μονωτικό στρώμα οξειδίου (συνήθως SiO2). Στην επιφάνεια αυτού του στρώματος 

έχει εναποτεθεί υμένιο αλουμινίου το οποίο σχηματοποιείται ώστε να ορισθεί η 

επιφάνεια της δομής. Καθώς το διοξείδιο του πυριτίου είναι διηλεκτρικό υλικό, η 

δομή αυτή είναι ισοδύναμη με πυκνωτή με παράλληλους οπλισμούς, στον οποίο ο 

ένας από τους δύο οπλισμούς έχει αντικατασταθεί από τον ημιαγωγό, στην πίσω 

πλευρά του οποίου δημιουργείται ωμική επαφή. Στο σχήμα V.11 δίνεται η 

αναπαράσταση τέτοιων δομών.  

 

 

 
 

 

 Al Οξείδιο 

 

Ο ρόλος του οξειδίου, στη συγκεκριμένη δομή, είναι αρκετά σημαντικός στην 

τεχνολογία CMOS, καθώς η ποιότητα του οξειδίου και της διεπιφάνειας του με το 

υπόστρωμα καθορίζει την ηλεκτρική συμπεριφορά των διατάξεων. Κατά συνέπεια, η 

διεργασία κλειδί στην τεχνολογία σύγχρονων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου, 

με την οποία αναπτύσσονται τέτοιου είδους οξείδια, είναι η θερμική οξείδωση, καθώς 

τα υμένια που παρασκευάζονται κατ’ αυτό τον τρόπο είναι καλής ποιότητος με 

χαμηλές τιμές της πυκνότητας διεπιφανειακών καταστάσεων.  

 Ωμική επαφή 
 
Σχήμα V.11: Σχηματική αναπαράσταση δομής MΙS (metal – insulator – semiconductor) 
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 Η πορώδης αλουμίνα ως γνωστόν, ανήκει στα υλικά υψηλής διηλεκτρικής 

σταθεράς. Στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής χαρακτηρίστηκε ηλεκτρικά 

η διεπιφάνειά της με το πυρίτιο, καθώς και η διεπιφάνεια ενός πιο σύνθετου υμενίου, 

το οποίο αποτελείται από πορώδη αλουμίνα και νανονησίδες SiO2 με το πυρίτιο. Και 

στις δύο περιπτώσεις, τα συγκεκριμένα υμένια αναπτύχθηκαν με ηλεκτροχημικό 

τρόπο (ανοδίωση) απευθείας σε υπόστρωμα πυριτίου p τύπου. Τα διηλεκτρικά, 

χαρακτηρίσθηκαν με μετρήσεις χωρητικότητας – τάσεως (C-V), αγωγιμότητος- 

τάσεως (G-V) σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Από τις μετρήσεις αυτές εξήχθησαν 

σημαντικά συμπεράσματα για την πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεών τους και 

τη διηλεκτρική σταθερά τους.  

 

 

 

V.2.1    Ανάπτυξη δομών MIS αποτελούμενων από πορώδη ανοδική 
αλουμίνα και από σύνθετο υμένιο πορώδους ανοδικής αλουμίνας με 
νανονησίδες SiO2. 
 
 Οι δομές MIS οι οποίες μελετήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής 

διατριβής, αναπτύχθηκαν σε υπόστρωμα Si τύπου p. Ως διηλεκτρικό 

χρησιμοποιήθηκε είτε πορώδες ανοδικό οξείδιο του αλουμινίου (αλουμίνα), είτε 

πορώδες ανοδικό οξείδιο του αλουμινίου στη διεπιφάνεια του οποίου με το πυρίτιο, 

είχαν σχηματισθεί νανονησίδες SiO2, με την τεχνική που αναπτύχθηκε στην ενότητα 

V.Ι. Στο σχήμα V.12 δίνεται η σχηματική αναπαράσταση των δύο τύπων 

διηλεκτρικών υμενίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις δομές MIS.  

Στην απεικόνιση του σχήματος (α) παρατίθεται το δείγμα πριν την ανοδίωση. Στις 

απεικονίσεις (β) δίνονται σε κάτοψη και τομή τα δείγματα που αφορούν τον πρώτο 

τύπο δειγμάτων. Στα δείγματα αυτά η ανοδίωση διεκόπη στο σημείο όπου το πορώδες 

υμένιο “άγγιξε” το υπόστρωμα (δείγμα 1). Στις απεικονίσεις (γ) παρουσιάζεται σε 

κάτοψη και τομή ο δεύτερος τύπος δειγμάτων. Στα δείγματα αυτά η ανοδίωση 

συνεχίστηκε πέραν του σημείου της πλήρους ανάπτυξης του πορώδους υμενίου, με 

αποτέλεσμα ο όξινος ηλεκτρολύτης να διεισδύσει διαμέσου της πορώδους αλουμίνας, 

δημιουργώντας νανονησίδες SiO2 στις βάσεις των πόρων (δείγμα 2).  
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α) 

Ανοδίωση Al σε πυρίτιο 

 
 

 

Για την παρασκευή αυτών των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε ανοδίωση σε υδατικό 

διάλυμα θειικού οξέος 6% κατ’ όγκο, και τάση 20V. Η θερμοκρασία κατά τη 

διάρκεια της ανοδίωσης διατηρήθηκε στους 1-2οC. Το πάχος του υμενίου του 

αλουμινίου το οποίο ανοδιώθηκε ήταν 27nm, με αποτέλεσμα η προκύπτουσα 

πορώδης αλουμίνα και στα δύο δείγματα, να έχει πάχος 56nm, διάμετρο πόρων η 

οποία κυμαίνεται από 10 έως 13nm και πυκνότητα πόρων της τάξης των  

~1011πόρους/cm2. Στο δείγμα 2, οι νανονησίδες SiO2 που δημιουργήθηκαν είχαν ίδια 

πυκνότητα με εκείνη των πόρων, η διάμετρός τους κυμαινόταν από  30 έως 35nm και 

το ύψος τους ήταν 8-10nm. Στο σχήμα V.13 παρουσιάζεται εικόνα AFM της 

δεύτερης κατηγορίας των δειγμάτων. Σε αυτές διακρίνεται (α) η επιφάνεια της 

πορώδους αλουμίνας και (β) (μετά τη διάλυση του πορώδους υμενίου) η μορφολογία 

των νανονησίδων SiO2 οι οποίες αναπτύχθηκαν στη διεπιφάνειά της με το πυρίτιο, 

στη βάση κάθε πόρου.  

β) 

γ) 

Ανοδίωση Al πέρα από την 
πλήρη οξείδωσή του σε 
πορώδη αλουμίνα. ∆ημιουργία 
συστοιχιών νανονησίδων SiO2 
στη βάση κάθε πόρου.   

Πορώδης αλουμίνα

Πορώδης αλουμίνα 

Νανονησίδες  
      SiO2  

∆είγμα 1

∆είγμα 2

Σχήμα V.12: Σχηματική αναπαράσταση των διαδοχικών διεργασιών για την παρασκευή  
πορωδών ανοδικών υμενίων με ή χωρίς νανονησίδες SiO2 στο βάθος των πόρων. (α) Προς 
ανοδίωση υμένιο αλουμινίου σε υπόστρωμα Si. β) Ανοδίωση έως την πλήρη οξείδωση του 
αλουμινίου και μετατροπή του σε πορώδη αλουμίνα. γ) Στη δεύτερη περίπτωση (δείγμα 2), η 
ανοδίωση δεν διακόπτεται μετά την πλήρη μετατροπή του αλουμινίου σε πορώδη αλουμίνα, 
αλλά συνεχίζει έως ότου ο ηλεκτρολύτης περάσει στις κοιλότητες που βρίσκονται στη βάση των 
πόρων οξειδώνοντας τοπικά το υπόστρωμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία νανονησίδων SiO2.   
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α) β) 

Σχήμα V.13: Εικόνα AFM α) επιφάνειας πορώδους ανοδικής αλουμίνας η οποία αναπτύχθηκε με 
ανοδίωση σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος και εφαρμοζόμενη τάση 20V, υμενίου αλουμινίου σε 
υπόστρωμα Si τύπου p. Η ανοδίωση διεκόπη μετά την πλήρη ανάπτυξη του πορώδους υμενίου και τη 
δημιουργία νανονησίδων SiO2 στη βάση των πόρων του. Στη β) διακρίνεται η μορφολογία νανονησίδων 
SiO2 όπως φαίνεται μετά τη διάλυση της πορώδους αλουμίνας.  
Η διάμετρος των πόρων είναι 10-13nm, ενώ η πυκνότητά είναι της τάξης των 1011 πόροι/cm2. Η 
διάμετρος των νανονησίδων SiO2 είναι ~35nm, ενώ το ύψος τους είναι 8-10nm. Η πυκνότητά τους είναι 
όμοια με αυτή των πόρων του πορώδους υμενίου μέσα από το οποίο αναπτύχθηκαν.  

 

Για τις ηλεκτρικές μετρήσεις παρασκευάστηκαν δομές MIS (σχήμα V.11). Οι 

διεργασίες που ακολούθησαν για το σκοπό αυτό συνοψίζονται στις εξής: Αρχικά με 

οπτική λιθογραφία δημιουργήθηκαν δομές σε ρητίνη η οποία είχε επιστρωθεί στην 

επιφάνεια των δειγμάτων. Στη συνέχεια ακολούθησε εξάχνωση αλουμινίου πάχους 

300nm, με ηλεκτρονική δέσμη. Τέλος τα δείγματα εμβαπτίστηκαν σε ακετόνη και 

εφαρμόστηκαν υπέρηχοι ώστε να απομακρυνθεί η ρητίνη, παρασύροντας το 

αλουμίνιο σε όσες περιοχές καλύπτονταν από αυτή (διεργασία lift-off). Ως εκ τούτου, 

δημιουργήθηκαν στην επιφάνεια του δείγματος περιοχές εύρους από 1x10-4 cm2 έως 

1.6x10-3cm2, οι οποίες καλύπτονταν από αλουμίνιο το οποίο αποτέλεσε το 

ηλεκτρόδιο πύλης για τις δομές αυτές. Στην πίσω επιφάνεια των δειγμάτων, σε 

προγενέστερο στάδιο, είχε αναπτυχθεί ωμική επαφή, η οποία είναι αναγκαία τόσο για 

την διεργασία της ανοδίωσης όσο και για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των 

δειγμάτων. Στη δομή MIS, τη θέση του οξειδίου την έχει το στρώμα της πορώδους 

αλουμίνας στη μία περίπτωση (δείγμα 1) και το σύνθετο στρώμα της πορώδους 

αλουμίνας με τις νανονησίδες SiO2 στη δεύτερη περίπτωση (δείγμα 2). Η σχηματική 
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αναπαράσταση των τελικών δομών MIS που χρησιμοποιήθηκαν στον ηλεκτρικό 

χαρακτηρισμό, δίνεται στο σχήμα V.14. 

 

 

                   

 

 

Σχήμα V.14: Σχηματική αναπαράσταση δομών οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν ηλεκτρικά. Το στρώμα 
οξειδίου μεταξύ πύλης και Si το αποτελεί είτε πορώδης αλουμίνα ανεπτυγμένη πάνω στο Si 
(δείγμα 1), είτε πορώδης αλουμίνα στη διεπιφάνεια της οποία με το υπόστρωμα Si, έχουν 
αναπτυχθεί νανονησίδες SiO2. 
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V.2.2 Μετρήσεις C-V, G-V 
 
 

V.2.2a Γενικά   

 

 Από μετρήσεις χωρητικότητας και αγωγιμότητας συναρτήσει της τάσεως μιας 

δομής MΙS [136] (C-V, G-V) σε διάφορες συχνότητες, μπορούν να εξαχθούν 

σημαντικές πληροφορίες όπως η διηλεκτρική σταθερά (ε) οξειδίου γνωστού πάχους, 

και η πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων, οδηγώντας έτσι σε συμπεράσματα 

για την ποιότητα του οξειδίου αυτού.  

 

 

V.2.2β Σύστημα μέτρησης 

 

 Για τη λήψη των ηλεκτρικών μετρήσεων δημιουργήθηκαν δομές MIS. Τα 

δείγματα μετρήθηκαν σε «σταθμό» ο οποίος διαθέτει ακίδες για τον ηλεκτρικό 

χαρακτηρισμό των διατάξεων (microprober station).  

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες που προκύπτουν από μετρήσεις της 

χωρητικότητος μιας δομής σε συνάρτηση με την τάση που εφαρμόζεται μεταξύ πύλης 

και υποστρώματος, ονομάζονται χαρακτηριστικές C-V. Η χωρητικότητα 

υπολογίζεται από τη μεταβολή του φορτίου dQ, την οποία επιφέρει μια μεταβολή dV 

της τάσεως πόλωσης που εφαρμόζεται στην πύλη του πυκνωτή. Το όργανο μέτρησης 

εφαρμόζει μια συνεχή τάση η οποία με κάποιο επιθυμητό βήμα, σαρώνει ένα εύρος 

τιμών. Ταυτόχρονα, στο συνεχές αυτό σήμα υπερτίθεται ένα εναλλασσόμενο, 

συχνότητος από 1MHz έως 1kHz, και μικρού συνήθως πλάτους που κυμαίνεται από 

10-25mV. Η υπέρθεση του εναλλασσομένου σήματος στη συνεχή τάση πόλωσης του 

πυκνωτή, κάνει δυνατή τη μέτρηση της χωρητικότητος, με βάση τη σχέση C=dQ/dV. 

Για τις μετρήσεις χωρητικότητος – τάσης και αγωγιμότητος τάσης χρησιμοποιήθηκε 

γέφυρα Alpha – N της Novocontrol technologies, ενώ το λογισμικό ελέγχου ήταν της 

WinDeta.  

Στην τυπική χαρακτηριστική C-V μιας δομής MIS διακρίνονται τρείς 

περιοχές: (1) η περιοχή της συσσώρευσης φορτίου (accumulation), (2) η περιοχή 

απογύμνωσης φορτίου (depletion) και (3) η περιοχή αναστροφής φορτίου (inversion).  
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Για ημιαγωγό τύπου p, η κάθε περιοχή έχει ως εξής: 

 

(1) Περιοχή συσσώρευσης 

 

Η περιοχή συσσώρευσης λαμβάνεται όταν στην πύλη εφαρμοστούν αρνητικές τάσεις 

πόλωσης. Τότε συμβαίνει συγκέντρωση οπών (φορείς πλειονότητος) σε μια περιοχή 

μικρού εύρους στην επιφάνεια του ημιαγωγού. Στην κατάσταση αυτή ο ημιαγωγός 

βρίσκεται στη συσσώρευση και η μετρούμενη χωρητικότητα παραμένει σταθερή και 

αντιστοιχεί στη χωρητικότητα του οξειδίου.  

 

(2) Περιοχή απογύμνωσης 

 

Καθώς η συνεχής τάση μεταξύ μετάλλου πύλης και υποστρώματος μεταβαίνει προς 

θετικές τιμές, στον ημιαγωγό οι οπές απωθούνται, αφήνοντας έτσι μια περιοχή κενή 

από φορείς, κοντά στη διεπιφάνεια ημιαγωγού/οξειδίου. Ως εκ τούτου η κατάσταση 

αυτή μπορεί να περιγραφεί από δύο χωρητικότητες συνδεδεμένες σε σειρά. Η μια 

αντιστοιχεί στο οξείδιο, και η άλλη αντιστοιχεί στην περιοχή απογύμνωσης. Καθώς η 

τάση στην πύλη λαμβάνει ακόμα θετικότερες τιμές, η περιοχή απογύμνωσης, 

διευρύνεται περισσότερο στον ημιαγωγό, με αποτέλεσμα η χωρητικότητα που 

οφείλεται στην περιοχή απογύμνωσης διαρκώς να μειώνεται. Συνέπεια αυτού είναι η 

χαρακτηριστική C-V, στην περιοχή αυτή να εμφανίζει αρνητική κλίση. 

 

(3) Περιοχή αναστροφής 

 

Τέλος, προχωρώντας προς ακόμη θετικότερες τιμές της τάσης πύλης, έλκονται στην 

επιφάνεια ηλεκτρόνια (φορείς μειονότητος). Καθώς η θετική τάση συνεχίζει να 

αυξάνεται, δημιουργείται μια περιοχή κοντά στην επιφάνεια του ημιαγωγού όπου τα 

ηλεκτρόνια (φορείς μειονότητος) είναι περισσότερα από τις οπές (φορείς 

πλειονότητος). Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η μεταβολή του είδους της 

αγωγιμότητος στη συγκεκριμένη περιοχή η οποία μετατρέπεται από τύπου p σε τύπου 

n. Η περιοχή αυτή ονομάζεται στρώμα αναστροφής. Από τη στιγμή που σχηματίζεται 

το στρώμα αναστροφής η περιοχή απογύμνωσης εκτείνεται στο μέγιστο πλάτος της. 

Η χωρητικότητα σταθεροποιείται από μία τάση και μετά, διότι οι περισσότεροι από 

τους διαθέσιμους φορείς μειονότητος βρίσκονται στο στρώμα αναστροφής με 
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αποτέλεσμα περαιτέρω αύξηση της τάσης να μην οδηγεί σε επέκταση της περιοχής 

απογύμνωσής βαθύτερα στον ημιαγωγό.  

 

Στην εργασία αυτή, μελετήθηκαν οι δομές MIS, σε πυκνωτές επιφάνειας, 9x10-4cm2. 

Εφαρμόστηκαν τάσεις DC, από 1 έως -4V με βήμα 0.05V. Οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων από 1 ΜΗz έως 1.6 kΗz. Έτσι, και 

στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιώντας την παραπάνω διαδικασία λαμβάνονται οι 

τυπικές C-V καμπύλες που δίνουν οι δομές MOS με διηλεκτρικό το SiO2  

 

 

V.2.2γ  Χαρακτηρισμός δείγματος 1 

 

  Η C-V χαρακτηριστική η οποία προέκυψε στην περίπτωση του δείγματος 1 

παρουσιάζεται στο σχήμα V.15. Διακρίνονται οι τρεις περιοχές: συσσώρευσης, 

απογύμνωσης και αναστροφής. 
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Σχήμα V.15: Χωρητικότητα συναρτήσει τάσης για το δείγμα 1, για εύρος συχνοτήτων από 1.6x103 
έως 1MHz. Διακρίνονται οι τρείς περιοχές (1) συσσώρευσης, (2) απογύμνωσης και (3) 
αναστροφής. Το εύρος των DC τάσεων ήταν από 1 έως -4V, οι οποίες εφαρμόζονταν με βήμα 
0.05V. 

 

Όπως φαίνεται και από τις ανωτέρω γραφικές παραστάσεις για το δείγμα 1, οι C-V 

καμπύλες παρουσιάζουν μικρή διασπορά με τη συχνότητα. Ειδικά στην περιοχή της 

συσσώρευσης φορέων (περιοχή (1)), οι καμπύλες συμπίπτουν. Διασπορά των 
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χαρακτηριστικών στη συγκεκριμένη περιοχή θα αποδιδόταν σε αντιστάσεις 

διαρροών. Λόγω του ότι οι καμπύλες στην περιοχή αυτή συμπίπτουν, μπορούν να 

αγνοηθούν τέτοιου είδους αντιστάσεις. Η διασπορά η οποία εμφανίζεται στην 

περιοχή απογύμνωσης (περιοχή 2), συνδέεται με την ύπαρξη διεπιφανειακών 

καταστάσεων. 

Στη γραφική παράσταση του σχήματος V.16, παρατίθεται η αγωγιμότητα 

συναρτήσει της τάσης, για το ίδιο δείγμα, η οποία ελήφθη στη συχνότητα f=2x105Hz. 

Η καμπύλη (G-V) παρατίθεται στην ίδια γραφική παράσταση με την αντίστοιχη 

χαρακτηριστική της (C-V). Όπως παρατηρείται, η αγωγιμότητα εμφανίζει μέγιστη 

τιμή στο μέσο της περιοχής απογύμνωσης, συμπεριφορά η οποία είναι τυπική της 

δομής MIS. 
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Σχήμα V.16: Τυπική γραφική παράσταση αγωγιμότητος συναρτήσει της τάσεως στη συχνότητα 
2x105Hz. Η καμπύλη σχεδιάστηκε μαζί με την αντίστοιχη χαρακτηριστική C-V. Όπως 
παρατηρείται, η αγωγιμότητα εμφανίζει μέγιστο στο μέσο της περιοχής απογύμνωσής, το οποίο 
είναι τυπικό χαρακτηριστικό των δομών MIS.  

 

 

 

V.2.2δ  Χαρακτηρισμός δείγματος 2 

 

Για το δείγμα 2, οι μετρήσεις C-V, οδήγησαν στις χαρακτηριστικές του σχήματος 

V.17. Στο σχήμα V.17, παρατηρείται τυπική μορφή των χαρακτηριστικών C-V, της 

δομής MIS. Το εύρος των DC τάσεων που εφαρμόστηκαν στην περίπτωση αυτή ήταν 
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από 1 έως -3.5V με βήμα 0.05V. Οι συχνότητες της AC τάσης για τις οποίες 

ελήφθησαν οι μετρήσεις, ήταν από 1.6kHz έως 1 ΜHz. Και στην περίπτωση αυτή 

καταγράφεται η κλασσική συμπεριφορά δομής MIS, καθώς διακρίνονται οι τρείς 

χαρακτηριστικές περιοχές (1) συσσώρευσης, (2) απογύμνωσης και (3) αναστροφής.  
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Σχήμα V.17: Χαρακτηριστικές C-V για το δείγμα2. Το εύρος των τάσεων που εφαρμόστηκαν ήταν 
από 1 έως -3.5V, με βήμα 0.05V, σε εύρος συχνοτήτων από 1.6kHz έως 1MHz. 
Διακρίνονται οι τρεις περιοχές της (1) συσσώρευσης, (2) απογύμνωσης και (3) αναστροφής. 

 

Όπως φαίνεται από τη C-V χαρακτηριστική, παρατηρείται μια μικρή διασπορά στην 

περιοχή της συσσώρευσης. Διασπορά επίσης παρατηρείται στην περιοχή της 

απογύμνωσης φορέων, η οποία είναι ένδειξη για ύπαρξη διεπιφανειακών παγίδων.  

Κατ’ αναλογία με το δείγμα 1, σχεδιάστηκε η γραφική παράσταση της 

αγωγιμότητας συναρτήσει της τάσεως για την ίδια συχνότητα (f=2x105Hz). Η 

καμπύλη αυτή παραθέτεται σχεδιασμένη μαζί με την αντίστοιχη χαρακτηριστική C-

V, στο σχήμα V.18.  

Και σε αυτή την περίπτωση η αγωγιμότητα παρουσιάζει μέγιστο στο ενδιάμεσο της 

περιοχής απογύμνωσης. Η συμπεριφορά αύτη, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι 

χαρακτηριστική της δομής MIS. 

 

 

 152



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 -2 0 2
0.0

2.0x10-11

4.0x10-11

6.0x10-11

8.0x10-11

1.0x10-10

f = 2e05 Hz

V (Volts)

C
 (F

)

0.0

2.0x10-6

4.0x10-6

6.0x10-6

8.0x10-6

1.0x10-5

1.2x10-5

1.4x10-5

G
p (1/O

hm
)

Σχήμα V.18: Γραφική παράσταση αγωγιμότητος και χωρητικότητος συναρτήσει της τάσεως. Η 
DC τάση πόλωσης είχε εύρος από 1 έως -3.5V, ενώ η συχνότητα στην οποία πραγματοποιήθηκαν 
οι μετρήσεις ήταν 2x105Hz. Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση, η αγωγιμότητα εμφανίζει 
μέγιστο σχεδόν στη μέση της περιοχής απογύμνωσης, έχοντας την τυπική μορφή των 
χαρακτηριστικών της δομής MIS.  

 

 

 

V.2.2ε  Υπολογισμός διηλεκτρικής σταθερά  

 

Για τον υπολογισμό της διηλεκτρικής σταθεράς (ε) της πορώδους αλουμίνας 

στο δείγμα 1 και στο σύνθετο υμένιο πορώδους αλουμίνας – νανονησίδων SiO2 στο 

δείγμα 2, χρησιμοποιείται η σχέση: 

ox
ox t

A
C 0εε

=                                                       (1) 

στην οποία Cox είναι η χωρητικότητα της δομής στην περιοχή της συσσώρευσης, Α η 

επιφάνεια του πυκνωτή, εο η διηλεκτρική σταθερά του κενού και tox το μετρούμενο 

πάχος του οξειδίου. Η τιμή αυτής και για τα δύο είδη δειγμάτων και για πάχος 

οξειδίου ~56nm, υπολογίζεται στο 7.  
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V.2.2στ   Προσδιορισμός πυκνότητας διεπιφανειακών καταστάσεων με τη μέθοδο της  
              Αγωγιμότητος (conductance method). 
 

Προκειμένου να υπολογιστεί η πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων (Dit), 

χρησιμοποιείται η μέθοδος αγωγιμότητας η οποία προτάθηκε από τον Nicollian και 

τον Goetzberger το 1965 [137] και η οποία θεωρείται η μέθοδος με τη μεγαλύτερη 

ευαισθησία στον προσδιορισμό τους, καθώς μπορεί να προσδιορίσει πυκνότητες 

χαμηλότερες των 109cm-2eV-1. Κατά τη μέθοδο αυτή πραγματοποιούνται μετρήσεις 

χωρητικότητας και αγωγιμότητας συναρτήσει της συχνότητας για διάφορες τάσεις 

στην περιοχή της απογύμνωσης. Το ισοδύναμο κύκλωμα στην περίπτωση αυτή είναι 

αυτό που δίνεται στο σχήμα V.19α. Στο σχήμα V.19 Cs, Cox και Cit είναι οι 

χωρητικότητες του ημιαγωγού, του οξειδίου, των διεπιφανειακών παγίδων αντίστοιχα 

και Cp η ισοδύναμη παράλληλη χωρητικότητα στο κύκλωμα (β) του κυκλώματος (α), 

η οποία δίνεται από τον τύπο (2): 

2)(1 it

it
sp

C
CC

ωτ+
+=                                              (2) 

όπου ω είναι η γωνιακή συχνότητα (ω=2πf) και τit η σταθερά χρόνου των 

διεπιφανειακών καταστάσεων. 

 

Cox Cox

Cit CmCs Cp
GmGp

Rit 

β) α)  γ) 

 

Σχήμα V.19: Ισοδύναμα κυκλώματα για μετρήσεις αγωγιμότητας α) πυκνωτή MOS με χρονική 
σταθερά διεπιφανειακών καταστάσεων τit=RitCit, β) απλοποιημένο κύκλωμα του α), γ) το 
μετρούμενο τελικό κύκλωμα αν θεωρηθεί ότι οι αντιστάσεις λόγω ρευμάτων διαρροών είναι 
αμελητέες.  

 

Το ισοδύναμο κύκλωμα με βάση τελικά το οποίο υπολογίζεται η αγωγιμότητα 

είναι το γ) του σχήματος V.19, για το οποίο θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχουν αντιστάσεις 
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διαρροών. Το β) που απεικονίζεται στο ίδιο σχήμα είναι μια πιο απλοποιημένη μορφή 

του α).  

Οι Cm και Gm, είναι οι μετρούμενες τιμές χωρητικότητας και αγωγιμότητας, οι οποίες 

συνδέονται με τη χωρητικότητα του οξειδίου και το λόγο Gp/ω με τη σχέση: 

222

2

)( moxm

oxmp

CCG
CGG
−+

=
ω
ω

ω
                                          (3) 

Η σχέση (3) ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν αντιστάσεις 

διαρροών, και η οποία χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση των δειγμάτων 1 και 2, 

καθώς δεν παρατηρήθηκε σημαντική διασπορά στην περιοχή της συσσώρευσης στις 

C-V καμπύλες V.15 και V.17.  

Από τις C-V χαρακτηριστικές, εντοπίζεται το εύρος των τάσεων της περιοχής 

απογύμνωσής. Για αυτές τις τάσεις, διεξάγονται μετρήσεις χωρητικότητος και 

αγωγιμότητος συναρτήσει της συχνότητας f (ω=2πf). Στη συνέχεια αποτυπώνεται 

γραφικά η Gp/ω συναρτήσει του ω.  

Η πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων Dit εξάγεται προσεγγιστικά  

από τον τύπο:  

max

5.2
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≈

ω
p

it

G
q

D                                                  (4) 

όπου 
max
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ω

pG
είναι το μέγιστο του λόγου Gp/ω, η τιμή του οποίου προκύπτει από τη 

γραφική παράσταση Gp/ω συναρτήσει της ω. 

Στις γραφικές παραστάσεις των σχημάτων V.20 και V.21 δίνονται οι 

καμπύλες Gp/ω συναρτήσει του ω που προκύπτουν από αυτή τη σειρά μετρήσεων και 

για τα δύο είδη δειγμάτων. Όπως προκύπτει από τα σχήματα V.15 και V.17, για το 

δείγμα 1 το εύρος των τάσεων το οποίο αντιστοιχεί στην περιοχή απογύμνωσης, είναι 

από -0.8V έως -3V, ενώ για το δείγμα 2 από -0.5 έως -1.5V. Οι μετρήσεις 

χωρητικότητας και αγωγιμότητος συναρτήσει της συχνότητας πραγματοποιήθηκαν 

για τις συγκεκριμένες τάσεις. Όπως προκύπτει από τις γραφικές παραστάσεις της 

αγωγιμότητος συναρτήσει της συχνότητος, η τιμή της πυκνότητας διεπιφανειακών 

καταστάσεων για το δείγμα 1 υπολογίστηκε για μέγιστο 
max
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ω

pG
που αντιστοιχούσε 
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στην τάση των -1.4V, ενώ στην περίπτωση του δείγματος 2, για 
max
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ω

pG
που 

προέκυψε από την τάση των -0.5V. 
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Σχήμα V.20:  Γραφική παράσταση Gp/ω συναρτήσει του ω για το δείγμα 1(το ρόλο του οξειδίου 
τον έχει η πορώδης αλουμίνα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα V.21: Γραφική παράσταση Gp/ω συναρτήσει του ω για το δείγμα 2 (το διηλεκτρικό το 
αποτέλεσαν η πορώδης αλουμίνα  με τις νανονησίδες SiO2 στη βάση κάθε πόρου της). 
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Από τις ανωτέρω καμπύλες και με βάση τη σχέση (4) υπολογίστηκαν προσεγγιστικά 

οι τιμές των πυκνοτήτων των διεπιφανειακών καταστάσεων. Τα αποτελέσματα 

συγκεντρώνονται στον πίνακα V.3. 

 

Πίνακας V.3 

Δείγματα                               Dit (eV-1cm-2) 

Δείγμα 1  
Πορώδης αλουμίνα σε Si 
 
 
Δείγμα 2 
Πορώδης αλουμίνα με νανονησίδες
SiO2 στη βάση κάθε πόρου 

                                    3.5x1011 

                                   

                                   1.2x1011 

     

  

Όπως παρατηρείται στον πίνακα και για τους δύο τύπους δομών που 

χαρακτηρίσθηκαν η πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων είναι της τάξης του 

1011cm-1eV-1. Η τιμή αυτή προσεγγίζει τιμές πολύ καλή ποιότητος θερμικά 

ανεπτυγμένων οξειδίων, παρ’ ότι αναφέρεται σε οξείδια τα οποία παρασκευάστηκαν 

ηλεκτροχημικά πάνω στο πυρίτιο. Εντούτοις χρειάζεται βελτίωση αν θέλει κανείς να 

χρησιμοποιήσει την ηλεκτροχημικά παρασκευασμένη αλουμίνα ως οξείδιο πύλης σε 

τεχνολογία CMOS. (H πυκνότητα διεπιφανειακών παγίδων για πυρίτιο p τύπου και 

για θερμικά ανεπτυγμένο οξείδιο πάνω σε αυτό είναι της τάξης του 1010, ενώ για 

πυρίτιο n τύπου φτάνει σε πυκνότητα την τιμή 1011 cm-1eV-1).  

 
 

V.3 Ανάπτυξη νανο-κρυσταλλιτών Si στο εσωτερικό 
νανονησίδων SiO2 

 
 
Γενικά 

Οι μνήμες νανοκρυσταλλιτών Si μελετούνται εκτενώς τα τελευταία χρόνια, 

καθώς όσο μικραίνουν οι διαστάσεις των συμβατικών μη πτητικών μνημών, 

παρουσιάζεται πρόβλημα διαρροών ρεύματος, λόγω λέπτυνσης του διηλεκτρικού 

πύλης. Ένα φορτίο, σε μια δομή SiO2, το οποίο κατανέμεται σε ενσωματωμένους σε 

αυτή κρυσταλλίτες, μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των μνημών ως προς το 

πρόβλημα αυτό [139]. Η αποθήκευση του φορτίου μπορεί να γίνεται σε 
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μεμονωμένους μεταξύ τους νανο-κρυστάλλίτες, καθώς και η ελεγχόμενη φόρτιση 

αυτών λόγω φαινομένου φραγής Coulomb. Ως εκ τούτου τέτοιες δομές μπορούν να 

οδηγήσουν σε διατάξεις μνήμης με ακόμα λεπτότερα οξείδια σήραγγας και 

δυνατότητα μεγαλύτερης πυκνότητας ολοκλήρωσης. 

 Ένας τρόπος να δημιουργήσει κανείς νανοκρυσταλλίτες Si οι οποίοι μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες μνήμες, είναι η ιοντική εμφύτευση σε πολύ χαμηλές 

ενέργειες [140]. Με τη χρήση πολύ χαμηλής ενέργειας είναι δυνατόν οι 

νανοκρυσταλλίτες να περιοριστούν σε ένα πολύ λεπτό στρώμα μέσα στο οξείδιο 

πύλης [141-143]. Αυτή η τεχνική φαίνεται η πιο ενδιαφέρουσα καθώς μπορεί κανείς 

να ελέγξει το μέγεθος και την θέση μιας πλατιάς ζώνης νανοκρυσταλλιτών και τη 

συμβατότητά της με διεργασίες που αφορούν τη CMOS τεχνολογία. 

 Πολλά είναι επίσης τα υλικά που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια ως 

νανοκρυσταλλίτες, καθώς και οι τεχνικές για την αυτοοργάνωση νανοκρυστάλλιτών. 

Έτσι το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί σε υλικά όπως το Si, το Ge, ή το SiGe με 

διαφορετικές τεχνικές εναπόθεσης [144, 145], στη θερμική οξείδωση του Si1-xGex, ή 

στην ιοντική εμφύτευση σε συνδυασμό με ανόπτηση [146, 147]. 

 Στo πλαίσιο της παρούσης διδακτορικής διατριβής αναπτύχθηκε μια πολύ 

ενδιαφέρουσα, νέα τεχνική για την παρασκευή νανοκρυσταλλιτών Si 

ενσωματωμένων μέσα σε εξαγωνικά διατεταγμένες νανονησίδες SiO2 πάνω σε Si. 

Ουσιαστικά, χρησιμοποιήθηκαν νανονησίδες SiO2 σε αντικατάσταση του στρώματος 

οξειδίου πύλης, καταλήγοντας σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Για το σκοπό 

αναπτύχθηκαν ηλεκτροχημικά, υμένια πορώδους ανοδικής αλουμίνας πάνω στο 

πυρίτιο, και εν συνεχεία σχηματίστηκαν νανονησίδες SiO2 με οξείδωση του 

υποστρώματος πυριτίου διαμέσου αυτής (βλ. ενότητα V.1). Τη διεργασία της 

ανοδίωσης ακολούθησε ιοντική εμφύτευση πυριτίου σε πολύ χαμηλή ενέργεια με 

μάσκα την πορώδη αλουμίνα. Εν συνεχεία, λαμβάνει χώρα χημική διάλυση του 

πορώδους υμενίου και καθαρισμός του δείγματος, ώστε να ακολουθήσει ανόπτηση 

αυτού, με αποτέλεσμα να σχηματοποιηθεί η νανοκρυσταλλική φάση στις νανονησίδες 

του SiO2. Οι νανοκρυσταλλίτες μπορούν να δημιουργηθούν με αυτή την τεχνική είτε 

σε μεγάλη επιφάνεια σε δισκίδιο πυριτίου, είτε επιλεκτικά σε περιοχές μερικών 

τετραγωνικών μικρομέτρων πάνω σε αυτό.  
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V.3.1. Διεργασίες παρασκευής των νανοκρυσταλλιτών σε SiO2 

 

Για τη δημιουργία των νανοκρυσταλλιτών συνδυάστηκαν, η δημιουργία 

νανονησίδων SiO2 σε υπόστρωμα Si, μέσω της πορώδους ανοδικής αλουμίνας και η  

τεχνική της ιοντικής σύνθεσης με δέσμη ιόντων χαμηλής ενέργειας.  

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δείγματα στα οποία αναπτύχθηκαν 

νανονησίδες SiO2 διαμέσου της πορώδους αλουμίνας και εν συνεχεία, χωρίς να 

διαλυθεί το πορώδες υμένιο, έλαβε χώρα έκθεση των δειγμάτων σε δέσμη ιόντων Si, 

πολύ χαμηλής ενέργειας. Η ενέργεια της ιοντικής δέσμης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

1.5keV και η δόση 2x1016 ιόντα/cm2. Η πορώδης αλουμίνα, λειτούργησε ως μάσκα 

εμποδίζοντας τα ιόντα Si, να εμφυτευθούν σε όλο το εύρος του υποστρώματος (το 

οποίο είναι το Si μαζί με τις νανονησίδες SiO2). Ως εκ τούτου, διαμέσου των πόρων 

της, τα ιόντα έφτασαν στις νανονησίδες SiO2 και ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό 

τους. Ακολούθησε διάλυση του πορώδους υμενίου και καθαρισμός των δειγμάτων. 

Ως τελικό στάδιο έλαβε χώρα η θερμική ανόπτηση αυτών με αποτέλεσμα τη 

σχηματοποίηση και ανάπτυξη διακριτών μεταξύ τους νανοκρυσταλλιτών Si, 

ενσωματωμένων στο εσωτερικό των νανονησίδων SiO2.  

 Τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν δομικά με μικροσκοπία ατομικής δύναμης και 

μικροσκοπία διερχόμενης ηλεκτρονικής δέσμης.  

Στο σχήμα V.21 παρατίθεται η σχηματική αναπαράσταση των διεργασιών που 

έλαβαν χώρα. Όπως απεικονίζεται στο σχήμα, χρησιμοποιήθηκαν υμένια αλουμινίου 

πάχους 500nm σε δισκίδιο πυριτίου p τύπου και ειδικής αντίστασης 1-10Ω.cm, στο 

οποίο είχε προηγηθεί η δημιουργία ωμικής επαφής στην πίσω πλευρά του. Τα 

δείγματα ανοδιώθηκαν σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος και εφαρμοζόμενη τάση 

20V. Κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης η θερμοκρασία διατηρήθηκε σταθερή στους 3-

4οC. Η ανοδίωση διεκόπη αφού είχε μετατραπεί το αλουμίνιο εξολοκλήρου σε 

πορώδη αλουμίνα, και ο ηλεκτρολύτης είχε έρθει σε επαφή με το πυρίτιο με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία νανονησίδων SiO2 στη βάση κάθε πόρου του υμενίου (βλ. 

ενότητα V.1). 
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Σχήμα V.21: Σχηματική αναπαράσταση ακολουθίας διεργασιών για την ανάπτυξη νανο-
κρυσταλλιτών Si, στο εσωτερικό νανονησίδων SiO2, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την 
ανοδίωση υμενίων αλουμινίου πάνω σε πυρίτιο. Απεικόνιση (α) Δείγμα έτοιμο προς ανοδίωση, (β) 
Ανοδίωση του δείγματος σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος, και δημιουργία νανονησίδων SiO2 στη 
βάση των πόρων (βλ. ενότητα V.Ι). (γ) εμφύτευση ιόντων Si σε χαμηλή ενέργεια (1.5keV) με ροή 
ιόντων 2x1016 ιόντα/cm2. (δ) Διάλυση του πορώδους υμενίου, καλός καθαρισμός του δείγματος και 
ανόπτηση ώστε να σχηματοποιηθούν οι νανοκρυσταλλίτες Si στο εσωτερικό των νανονησίδων.  

 

Η αύξηση του ρεύματος ανοδίωσης κατά τη φάση οξείδωσης του υποστρώματος Si 

(βλ. φάση Δ, ενότητα V.1), ήταν 0.055mA. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία 

νανονησίδων SiO2 ύψους ~10-12nm, και διαμέτρου ~35nm. Στη συνέχεια 

ακολούθησε ιοντική εμφύτευση Si σε πολύ χαμηλή ενέργεια, με αποτέλεσμα το 

πορώδες υμένιο να λειτουργήσει ως μάσκα, «αναγκάζοντας» τα ιόντα να 

εμφυτευθούν μόνο στο εσωτερικό των νανονησίδων που έχουν αναπτυχθεί στη βάση 

κάθε πόρου. Με σκοπό την ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών νανοκρυσταλλίτες Si, 

απαιτείται ανόπτηση. Ως εκ τούτου διαλύθηκε η πορώδης αλουμίνας, σε μείγμα 

φωσφορικού οξέος και προπανόλης σε θερμοκρασία 55oC για αρκετά λεπτά και στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκε καθαρισμός piranha. Τέλος ακολούθησε η ανόπτηση 

των δειγμάτων, η οποία έλαβε χώρα στους 950οC για 30min σε περιβάλλον αζώτου. 

Η συνθήκη αυτή της ανόπτησης προέκυψε από βιβλιογραφική διερεύνηση σχετικά με 

τη βελτιστοποίηση της ιοντικής σύνθεσης νανοκρυσταλλιτών Si σε λεπτό στρώμα 

SiO2 [148]. 
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V.3.2 Δομικός χαρακτηρισμός Νανοκρυσταλλιτών Si 
 

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 

δομικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων με μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) και 

μικροσκοπία διερχόμενης ηλεκτρονικής δέσμης (TEM).  

 

V.3.2α Δομικός χαρακτηρισμός με μικροσκοπία ατομικής δύναμης 

Η παρατήρηση των δειγμάτων με AFM, αποκάλυψε διογκωμένες νανονησίδες 

επάνω στο Si, οι οποίες βρέθηκαν να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που 

παρατηρήθηκαν  πριν την ιοντική εμφύτευση των δειγμάτων και την ανόπτησή τους.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις εικόνες του σχήματος V.22. και V.23.  

 

α) β)

Σχήμα V.22: Εικόνες AFM που παρουσιάζουν (α) σε 2D και (β) 3D τις νανονησίδες SiO2 μετά 
την εμφύτευση και πριν την ανόπτηση των δειγμάτων. Η διάμετρος των νανονησίδων αυτών 
υπολογίστηκε ίση με ~50nm και το ύψος τους ~9 -12 nm. Η διάμετρος των νανονησίδων μετά 
την εμφύτευση των ιόντων Si, υπολογίζεται ότι είναι κατά 42% μεγαλύτερη από ότι πριν την 
εμφύτευση. 

Η εικόνα του σχήματος V.22 απεικονίζει την τοπογραφία του δείγματος νανονησίδων 

SiO2 αμέσως μετά την εμφύτευση ιόντων Si, ενώ η εικόνα του σχήματος V.23 

παρουσιάζει ακριβώς το ίδιο δείγμα μετά την ολοκλήρωση της ιοντικής σύνθεσης 

νανοκρυσταλλιτών Si στο εσωτερικό των νανονησίδων. Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι τα εξής: Οι νανονησίδες πριν το βήμα της ιοντικής εμφύτευσης και 

ανόπτισής τους, έχουν διάμετρο ~35nm και ύψος 10-12nm. 

Μετά την εμφύτευση ιόντων Si, επομένως, οι νανονησίδες καταλήγουν σε 

διάμετρο ίση με ~50nm, ενώ το ύψος δεν μεταβάλλεται. Μετά και το βήμα της 

ανόπτησης το ύψος αυξάνεται σημαντικά, καθώς γίνεται ίσο με 15 και σε κάποιες 

περιπτώσεις 18nm (Σχήμα V.23). 
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β)α) 

γ) 

Σχήμα V.23: Εικόνες AFM (α), (β) σε δύο και (γ) τρείς διαστάσεις νανονησίδων SiO2 με 
ενσωματωμένους στο εσωτερικό τους νανοκρυσταλλίτες Si, μέσω ιοντικής εμφύτευσης Si σε 
χαμηλή ενέργεια (1.5 keV και δόση 2.1016 ιόντα/cm2), ακολουθούμενη από ανόπτηση στους 
950οC για 30min σε περιβάλλον αζώτου.  
Το μέγεθος των νανονησίδων είναι ίσο με ~50nm σε διάμετρο και ύψος ~15-18nm. 

 
 

 

 

V.3.2β Δομικός χαρακτηρισμός με μικροσκοπία διερχόμενης ηλεκτρονικής δέσμης 

 

Η παρατήρηση των νανονησίδων αυτών με μικροσκοπία διερχόμενης 

ηλεκτρονικής δέσμης (TEM), αποκαλύπτει την ύπαρξη νανοκρυταλλιτών στο 

εσωτερικό των νανονησίδων, μεγέθους μερικών νανομέτρων. Όπως παρατηρείται 

στις εικόνες (σχήμα V.24) οι οποίες προέκυψαν από τη μικροσκοπία διερχόμενης 

ηλεκτρονικής δέσμης, στην επιφάνεια του πυριτίου έχουν δημιουργηθεί κυματισμοί 

(πτυχές) ύψους 4±1 nm, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορες αποστάσεις μεταξύ τους. 
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Σχήμα V.24: Εικόνες ΤΕΜ, που αποκαλύπτουν νανοκρυσταλλίτες Si ενσωματωμένους στις 
νανονησίδες SiO2 πάνω στο πυρίτιο. Η εικόνα φωτεινού πεδίου (a) δείχνει ότι η επιφάνεια του 
πυριτίου δεν είναι επίπεδη αλλά εμφανίζει κάποιες κυματώσεις. Στις εικόνες ΤΕΜ υψηλής 
ανάλυσης (b) και (c) παρουσιάζεται η κρυσταλλογραφία του δείγματος. Έτσι στην (b) διακρίνεται 
ένας νανοκρυσταλλίτης Si σε σχήμα θόλου με πολύ καλή επιταξία (περιοχή 1). Στην (c) 
διακρίνεται ένας περικομμένος νανοκρυσταλλίτης (περιοχή 1). Στην περιοχή 2 της εικόνας (b) και 
της εικόνας (c), το άμορφο στρώμα που διακρίνεται αντιστοιχεί στο SiO2 της νανονησίδας, ενώ η 
περιοχή 3 απεικονίζει το υπόστρωμα Si. 

 

Η διάμετρος αυτών των διακυμάνσεων φαίνεται να ποικίλει με τιμές από 15 έως 

30nm. Οι εικόνες ΤΕΜ υψηλής ανάλυσης (σχήμα V.24(b), (c)), δείχνουν ξεκάθαρα 

ότι στο εσωτερικό αυτών των πτυχώσεων, το υλικό είναι κυρίως κρυσταλλικό. Στην 

εικόνα b) διακρίνεται η νανονησίδα SiΟ2, η οποία έχει σχήμα φακοειδές και στο 

εσωτερικό της, διακρίνεται εμφυτευμένο κρυσταλλικό υλικό (περιοχή 1), το οποίο 

έχει αναπτυχθεί σχεδόν με τέλεια επιταξία πάνω στο Si (περιοχή 3). Η διαφορά στην 

αντίθεση μεταξύ της περιοχής 2 (δηλ. της διεπιφάνειας μεταξύ του υποστρώματος και 

της νανονησίδας) και των περιοχών 1 και 3, οφείλεται στην επαλληλία άμορφου 

(SiO2) και κρυσταλλικού (Si) υλικού. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νανοκρυσταλλίτες 

δεν αποτελούν πλήρες υμένιο, αλλά είναι ενσωματωμένοι στο SiO2 όπως δίνεται στη 
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σχηματική αναπαράσταση (σχήμαV.21). Ως συνέπεια, όταν απεικονίζεται το στρώμα 

του SiO2 στην κάτω πλευρά της νανονησίδας, διακρίνονται σε τομή επίσης, πάνω από 

αυτή επιπλέον στρώματα Si που ανήκουν σε νανοκρυσταλλίτες που βρίσκονται σε 

γειτονικές νανονησίδες. Στην περίπτωση της εικόνας c), η νανονησίδα φαίνεται σαν 

θόλος του οποίου όμως λείπει ένα κομμάτι. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι 

στην περιοχή 2, το στρώμα άμορφου SiO2 δείχνει να είναι το κυρίως υλικό, ενώ από 

πάνω του φαίνεται ξανά να βρίσκεται το κρυσταλλικό Si.      

 

 

 

V.4 Σύνοψη κεφαλαίου 
  

 Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε εκτενής μελέτη της ανάπτυξης νανονησίδων SiO2, 

μέσω της ανοδικής πορώδους αλουμίνας και χρήση τους στην ανάπτυξη 

νανοκρυσταλλιτών Si στο εσωτερικό των νανονησίδων. Η ανάπτυξη νανονησίδων 

SiO2 στη διεπιφάνεια της πορώδους αλουμίνας με το πυρίτιο, ξεκίνησε στο πλαίσιο 

της διδακτορικής διατριβής της Μ. Κοκονού, η οποία ασχολήθηκε με την ανάπτυξη 

τους σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος και τον χαρακτηρισμό τους με μικροσκοπία 

ηλεκτρονικής δέσμης. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, πραγματοποιήθηκε 

εκτενής μελέτη της ανάπτυξης νανονησίδων και στους άλλους δύο ηλεκτρολύτες που 

χρησιμοποιούνται στην ανοδική ανάπτυξη πορωδών υμενίων. Επίσης, λόγω της 

διαφορετικής μεθόδου δομικού χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκε, εξήχθησαν 

κάποια επιπλέον συμπεράσματα για τις διάφορες φάσεις δημιουργίας των 

νανονησίδων καθώς και το μέγεθος αυτών. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν νανονησίδες με 

την τεχνική της ανοδίωσης, σε περιορισμένες περιοχές στο Si (επιφάνειας μερικών 

τετραγωνικών μικρομέτρων με μικρότερη διάσταση το 1μm). Τα ανωτέρω 

παρουσιάστηκαν στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. 

 Συνοψίζοντας τη δεύτερη ενότητα αυτού του κεφαλαίου, παρουσιάστηκε ο 

ηλεκτρικός χαρακτηρισμός υμενίων πορώδους αλουμίνας με ύπαρξη ή μη 

νανονησίδων SiO2 στη βάση των πόρων της. Τα σύνθετα αυτά υμένια 

χαρακτηρίστηκαν ως διηλεκτρικό σε δομή επαφών τύπου MIS (μέταλλο- μονωτής- 

ημιαγωγός). Οι δομές αυτές αποτελούν το βασικότερο δομικό στοιχείο των MOS 

πυκνωτών που κυριαρχούν στη βιομηχανία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Όπως 
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αναφέρθηκε και στην αρχή αυτής της ενότητος, ως διηλεκτρικό σε αυτές τις δομές 

στη σύγχρονη τεχνολογία πυριτίου, χρησιμοποιούνται λεπτά υμένια θερμικά 

ανεπτυγμένων διοξειδίων του πυριτίου. Τα υμένια που αναπτύσσονται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο είναι πολύ καλής ποιότητος και διαθέτουν αρκετά μικρή πυκνότητα 

διεπιφανειακών καταστάσεων (οι οποίες δρουν σαν παγίδες ηλεκτρονίων και οπών 

κατά τη λειτουργία των τρανζίστορ, γεγονός που είναι ανεπιθύμητο). Στις 

περιπτώσεις οι οποίες μελετήθηκαν, αναπτύχθηκαν στη θέση του θερμικού οξειδίου, 

ηλεκτροχημικά δύο διαφορετικού τύπου οξείδια. Στη μία περίπτωση το οξείδιο το 

αποτελούσε η πορώδης ανοδική αλουμίνα, πάχους 56nm. Στη δεύτερη των 

περιπτώσεων, το οξείδιο ήταν ένα πιο σύνθετο στρώμα από πορώδη ανοδική 

αλουμίνα ίδιου πάχους (56nm), με τη διαφορά ότι στη διεπιφάνειά της με το πυρίτιο 

είχαν αναπτυχθεί ηλεκτροχημικά διατεταγμένες νανονησίδες SiO2 στη βάση κάθε 

πόρου. Η πορώδης αλουμίνα επιλέχθηκε καθώς ανήκει στα υλικά μεγάλης 

διηλεκτρικής σταθεράς. Προκειμένου να μπορούν να μελετηθούν ηλεκτρικές 

ιδιότητες κβαντικών νημάτων ανεπτυγμένων μέσα στους πόρους, διερευνήθηκε η 

δυνατότητα το υμένιο της πορώδους αλουμίνας να παραμένει ως μήτρα απομόνωσης 

για τις ηλεκτρικές μετρήσεις. Προς τον σκοπό αυτό η διεπιφάνεια της αλουμίνας με 

το πυρίτιο πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να μην εισάγει σημαντική πυκνότητα 

διεπιφανειακών καταστάσεων. Χαρακτηρίστηκαν επομένως ηλεκτρικά τα πορώδη 

υμένια με την ύπαρξη ή μη νανονησίδων SiO2 στη βάση των πόρων τους, με 

μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης και αγωγιμότητας – τάσης υπολογίζοντας τη  

διηλεκτρική σταθερά τους, η οποία βρέθηκε να είναι της τάξης του ~7. Επίσης, με τη 

βοήθεια της μεθόδου της αγωγιμότητας (conductance method) εξήχθηκε η πυκνότητα 

των διεπιφανειακών καταστάσεων αυτών των δομών η οποία υπολογίστηκε να είναι 

της τάξης του 1011cm-1eV-1, τιμή που είναι ενθαρρυντική αν λάβει κανείς υπόψη του 

ότι και στις δύο περιπτώσεις τα οξείδια που αναπτύχθηκαν πάνω στο πυρίτιο, 

αναπτύχθηκαν ηλεκτροχημικά και όχι θερμικά. Μάλιστα από τις τιμές οι οποίες 

υπολογίστηκαν, φαίνεται ότι το υμένιο της πορώδους αλουμίνας έχει λιγότερες 

διεπιφανειακές καταστάσεις από ότι το υμένιο αλουμίνας με νανονησίδες SiO2 στο 

βάθος κάθε πόρου.  

Τέλος, αναπτύχθηκαν, νανοκρυσταλλίτες Si ενσωματωμένοι σε νανονησίδες 

SiO2 σε υπόστρωμα πυριτίου, με συνδυασμό της ιοντικής σύνθεσης και της 

δημιουργίας νανονησίδων SiO2 σε υπόστρωμα πυριτίου. Το γεγονός ότι η πορώδης 

αλουμίνα έδρασε σαν μάσκα, καθώς και η ύπαρξη νανονησίδων, σε αντίθεση με μη 
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σχηματοποιημένα υμένια SiO2 που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ιοντική σύνθεση, 

οδήγησε σε πλήρως απομονωμένους νανοκρυσταλλίτες Si σε SiO2. Όπως προέκυψε 

από τον δομικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων με μικροσκοπία διερχόμενης 

ηλεκτρονικής δέσμης, οι νανοκρυσταλλίτες Si φαίνεται να τείνουν να ακολουθήσουν 

την επιταξία του υποστρώματος πυριτίου, ενώ μεταξύ αυτών και του υποστρώματος 

Si, υπάρχει το άμορφο στρώμα της βάσης των νανονησίδων SiO2.   

 Ηλεκτρικές μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν για την ποιότητα αλλά και 

την ικανότητα του στρώματος νανονησίδων με τους νανοκρυσταλλίτες Si στο 

εσωτερικό τους, να συγκρατούν και να διατηρούν φορτία, ήταν επιτυχείς (δεν 

παρουσιάστηκαν στην παρούσα διατριβή). Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη 

ένδειξη ότι οι νανοκρυσταλλίτες Si είναι πλήρως διαχωρισμένοι από το υπόστρωμα 

μέσω του SiO2 στρώματος το οποίο κείται στη βάση των νανονησίδων.  

 Ανακεφαλαιώνοντας, τα αυτο-οργανούμενα υμένια ανοδικής πορώδους 

αλουμίνας με πόρους διαμέτρου 10-12nm, ανεπτυγμένα πάνω σε Si, με ανοδίωση 

υμενίων αλουμινίου σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος και τάση 20V, μπορούν να 

έχουν δύο ρόλους. Πρώτον να οδηγήσουν στην επιλεκτική ηλεκτροχημική οξείδωση 

του υποστρώματος Si, δημιουργώντας εξαγωνικά διατεταγμένες νανονησίδες SiO2 

στο υπόστρωμα, διαμέτρου 30-35nm και ύψους ~10nm. Δεύτερον να λειτουργήσουν 

ως μάσκα για την εμφύτευση ιόντων Si στις νανονησίδες SiO2. Ως εκ τούτου, μετά 

την εμφύτευση, παρατηρείται αύξηση του όγκου των νανονησίδων κυρίως στη 

διάμετρό τους. Έπειτα και από τη θερμική ανόπτηση των δειγμάτων, οι 

νανοκρυσταλλίτες σχηματοποιούνται και τελικά αναπτύσσονται επιταξιακά σε σχέση 

με το υπόστρωμα του πυριτίου, παρ’ ότι μεσολαβεί ένα άμορφο στρώμα SiO2 μεταξύ 

αυτών και του υποστρώματος Si. Ως αποτέλεσμα, προκαλείται μεταβολή στο ύψος 

των νανονησίδων SiO2 κατά 3-4nm, όπως προέκυψε από τον δομικό χαρακτηρισμό 

με μικροσκοπία διερχόμενης ηλεκτρονικής δέσμης (ΤΕΜ). Η διαφορά αυτή 

αντιστοιχεί στο τελικό μέγεθος (όσον αφορά το ύψος) των νανοκρυσταλλιτών που 

δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό των νανονησίδων. Η συγκεκριμένη πειραματική 

έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών Si, με την τεχνική που 

παρατέθηκε,  θα συνεχισθεί, ώστε να διευκρινισθεί κυρίως ο ρόλος τον οποίο 

μπορούν να διαδραματίζουν, οι διαφορετικές κυρίως συνθήκες θερμικής ανόπτησης, 

στην ανάπτυξη των νανοκρυσταλλιτών, ώστε να επιτευχθεί πλήρης ανάπτυξη των 

νανοκρυσταλλιτών ακριβώς στο εσωτερικό των νανονησίδων.  
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 Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι εμφυτεύσεις των ιόντων πυριτίου 

πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Salford, στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ο 

χαρακτηρισμός ΤΕΜ των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
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Συμπεράσματα 
 
 Κατά την εκπόνηση της παρούσας Διδακτορική Διατριβής, αναπτύχθηκαν 

πορώδη ανοδικά υμένια οξειδίου του αλουμινίου σε υπόστρωμα πυριτίου, τα οποία 

αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία και το χαρακτηρισμό (δομικό σε όλες τις 

περιπτώσεις και ηλεκτρικό σε κάποιες από αυτές) νανοδομών πάνω στο Si.  

Σε πρώτη φάση μελετήθηκε συστηματικά η επίδραση στην τελική δομή των 

πορωδών υμενίων τόσο του αρχικού πάχους του προς ανοδίωση αλουμινίου, όσο και 

του περιορισμού αυτού σε επιφάνεια μερικών τετραγωνικών μικρομέτρων πάνω στο 

πυρίτιο. Η επίδραση των παραγόντων αυτών εξετάσθηκε για τους τρεις 

σημαντικότερους για την ανοδίωση ηλεκτρολύτες (θειικό, οξαλικό και φωσφορικό 

οξύ), με τη χρήση σε κάθε περίπτωση των βέλτιστων ηλεκτροχημικών συνθηκών που 

προέκυψαν από τα αποτελέσματα άλλων ομάδων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το 

χώρο. Επίσης, διερευνήθηκε η ανάπτυξη λεπτών πορωδών υμενίων σε υπόστρωμα 

πυριτίου, με ανοδίωση σε δύο ή τρία στάδια, όπου μεταξύ των σταδίων 

παρεμβαλλόταν ένα βήμα χημικής εγχάραξης του αλουμινίου διαμέσου της πορώδους 

αλουμίνας η οποία είχε δημιουργηθεί μετά από κάθε στάδιο ανοδίωσης. Αποτέλεσμα 

ήταν η βελτίωση της εξαγωνικής κατανομής των πόρων. Γενικότερα από τη μελέτη 

των τριών προαναφερθέντων παραγόντων, εξήχθησαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, 

τα οποία για πρώτη φορά παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία και αφορούν τις τελικές 

διαστάσεις των πορωδών υμενίων. Ο παράγοντας που διαπιστώθηκε ότι έχει τη 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην τελική δομή, είναι ο περιορισμός των υμενίων του 

αλουμινίου κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης, σε περιοχές κάτω των 25μm2. Στην 

περίπτωση αυτή οι τελικές πορώδεις δομές αναπτύχθησαν με μεγαλύτερες 

πυκνότητες πόρων και ελαφρώς μικρότερες διαμέτρους, από ότι οι αντίστοιχες μη 

περιοριζόμενες δομές. Οι μεγαλύτερες πυκνότητες ελήφθησαν για τις μικρότερες 

επιφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν (4μm2), όπου η τελική πορώδης δομή, διέθετε 

πυκνότητα πόρων μιας τάξης μεγέθους μεγαλύτερη από τις πυκνότητες που 

λαμβάνονται, όταν δεν περιορίζεται το προς ανοδίωση υμένιο για τις ίδιες 

ηλεκτροχημικές συνθήκες ανοδίωσης. Επίσης, η ανοδίωση σε δύο ή τρία στάδια σε 

συνδυασμό με την χημική εγχάραξη του προς ανοδίωση αλουμινίου μετά από κάθε 

στάδιο, οδηγεί σε πορώδη υμένια με μεγάλη ομοιομορφία στο μέγεθος των πόρων, 

καθώς και καλή εξαγωνική κατανομή. 
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Στη συνέχεια τα συγκεκριμένα πορώδη ανοδικά υμένια χρησιμοποιήθηκαν ως 

νανοδομημένες μάσκες για την ανάπτυξη στην επιφάνεια του πυριτίου εξαγωνικά 

διατεταγμένων  νανοδομών Cr και Ti, με την τεχνική της κονιορτοποίησης με 

ιοντοβολή. Μετά τη διάλυση του πορώδους υμενίου, χαρακτηρίστηκε με 

μικροσκοπία ατομικής δύναμης η επιφάνεια του πυριτίου και διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

διατεταγμένων νανονησίδων Cr και Ti, διαμέτρων που κυμαίνονταν από 30 έως 45nm 

και με ύψος έως 15 nm. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται κάθε φορά από το λόγο 

διάμετρο/ύψος πόρου του ανοδικού υμενίου. Έτσι, για λόγους μικρότερους του 0.05 η 

ποσότητα του υλικού που εναποτίθεται είναι ελάχιστη, σε αντίθεση με τα μεγέθη που 

λαμβάνονται για λόγους διάμετρο/ύψος πόρων μεταξύ 0.4 και 0.6, όπου οι 

νανονησίδες πλησιάζουν σε διάμετρο εκείνη των πόρων. Οι συγκεκριμένες 

νανοδομές παρουσιάζουν από μόνες τους ενδιαφέρον, αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και ως ενδιάμεσα παρασκευαστικά στάδια για την ανάπτυξη άλλων 

δομών. Ως εκ τούτου, οι νανονησίδες Ti χρησιμοποιήθηκαν ως συνδετικό υλικό στη 

βάση των πόρων, για ηλεκτροχημική δημιουργία νανονημάτων Au, με διαστάσεις 

όμοιες με αυτές της μήτρας μέσα στην οποία αναπτύχθηκαν. Οι νανονησίδες Cr, 

αντιθέτως, μετά τη διάλυση της πορώδους μήτρας, αποτέλεσαν νανοδομημένη 

μεταλλική μάσκα για την εγχάραξη με ενεργά ιόντα του υποστρώματος Si. 

Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία νανοστηλών Si διαμέτρου ~30-35nm και μέγιστο 

ύψος τα 90nm σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς να χρησιμοποιηθεί σε κανένα στάδιο 

κάποια προηγμένη τεχνική λιθογραφίας. 

 Σε ένα επόμενο στάδιο αυτής της διδακτορικής διατριβής, χρησιμοποιήθηκε  

πορώδης αλουμίνα σε πυρίτιο για σχηματισμό νανονησίδων SiO2, με επιλεκτική 

οξείδωση του υποστρώματος πυριτίου, διαμέσου των πόρων. Έτσι, με συνέχιση της 

ανοδίωσης και πέραν του σημείου όπου το πορώδες υμένιο είχε αναπτυχθεί πλήρως, 

επετεύχθη η ανάπτυξη νανονησίδων SiO2, εξαγωνικά διατεταγμένων κατ’ αναλογία 

με την εξαγωνική διάταξη των πόρων της ανοδικής αλουμίνας.  

Μελετήθηκαν εκτενώς για όλους τους ηλεκτρολύτες οι ρυθμοί ανάπτυξης 

τέτοιων νανονησίδων και διαπιστώθηκε ότι μόνο το θειικό οξύ ως πιο δραστικό 

οδηγεί σε πυκνότερες νανονησίδες, οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία, ενώ οι άλλοι 

δύο ηλεκτρολύτες δημιουργούν αραιές και μικρές νανονησίδες.  

 Σημαντικά συμπεράσματα εξήχθησαν επίσης, από τον ηλεκτρικό 

χαρακτηρισμό της διεπιφάνειας πυριτίου με υμένια πορώδους αλουμίνας τα οποία 

διέθεταν ή όχι νανονησίδες SiO2 στο βάθος των πόρων τους. Για το σκοπό αυτό, 
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παρασκευάστηκαν δομές MIS από σύνθετα υμένια πορώδους αλουμίνας με ή χωρίς 

νανονησίδες SiO2 ανεπτυγμένες στη διεπιφάνεια τους με το πυρίτιο, σε υπόστρωμα 

πυριτίου. Οι δομές αυτές χαρακτηρίσθηκαν ηλεκτρικά με πραγματοποίηση  

μετρήσεων χωρητικότητας – τάσης και χωρητικότητας – συχνότητας. Η διηλεκτρική 

σταθερά που υπολογίστηκε για πάχος υμενίου ~56nm, και στις δύο περιπτώσεις ήταν 

της τάξεως του 7, ενώ οι διεπιφανειακές καταστάσεις της τάξεως του 1011cm-1eV-1. 

Ειδικά για τις διεπιφανειακές καταστάσεις η τάξη μεγέθους πλησιάζει τιμές που 

δίνουν πολύ καλής ποιότητας θερμικά ανεπτυγμένα οξείδια.  

Επίσης, σημαντικά είναι τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τη χρήση 

των συγκεκριμένων νανονησίδων SiO2, με σκοπό την ιοντική σύνθεση 

νανοκρυσταλλιτών Si, απομονωμένων μεταξύ τους στο εσωτερικό των 

διατεταγμένων νανονησίδων. Οι νανοκρυσταλλίτες οι οποίοι παρασκευάστηκαν με 

την τεχνική αυτή, φαίνεται να έχουν προτιμητέα ανάπτυξη στην κρυσταλλογραφική 

κατεύθυνση του υποστρώματος Si και να είναι απομονωμένοι ηλεκτρικά από αυτό. 

Τα συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη χρησιμοποίηση τέτοιου 

είδους δομών σε μνήμες νανοκρυσταλλιτών.  

 Συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της διατριβής τα οποία συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο πεδίο είναι τα 

εξής:  

• Αύξηση της πυκνότητος των νανοδομημένων πορωδών ανοδικών οξειδίων του 

αλουμινίου έως και μία τάξη μεγέθους, με τον περιορισμό τους κατά την 

ανάπτυξή τους σε περιοχές στο πυρίτιο εύρους μερικών τετραγωνικών 

μικρομέτρων. 

• Βελτίωση της εξαγωνικής κατανομής των πόρων των υμενίων με συνδυασμό της 

ανοδίωσης σε περισσότερα του ενός σταδίων και της χημικής εγχάραξης του 

υποστρώματος αλουμινίου μέσω των δημιουργούμενων πορωδών δομών έπειτα 

από κάθε στάδιο ανοδίωσης. 

• Ανάπτυξη νανοστηλών πυριτίου, μέσω εγχάραξης του πυριτίου με ενεργά ιόντα, 

διαμέσου νανοδομημένης μάσκας αποτελούμενης από εξαγωνικά διατεταγμένες 

νανονησίδες Cr. Η νανοδομημένη μάσκα δημιουργήθηκε με εναπόθεση Cr με την 

τεχνική της κονιορτοποίησης διά ιοντοβολής μέσω της πορώδους αλουμίνας. 

Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία διατεταγμένων νανονησίδων Cr στο πυρίτιο, οι 

οποίες αποκαλύφθηκαν μετά τη διάλυση του πορώδους υμενίου. 
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• Δημιουργία νανοκρυσταλλιτών Si, ενσωματωμένων σε νανονησίδες SiO2 σε 

υπόστρωμα πυριτίου με συνδυασμό της ανάπτυξης των νανονησίδων SiO2 

διαμέσου της πορώδους αλουμίνας και της τεχνικής της ιοντικής σύνθεσης. Οι 

νανοκρυσταλλίτες που προέκυψαν είναι απομονωμένοι μεταξύ τους, αλλά και 

ηλεκτρικά από το υπόστρωμα Si. 
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