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V první £ásti této kapitoly stru£n¥ shrnu informace o fyzikálních procesech probíhají-

cích na getrových materiálech a také nastíním vývoj a d¥lení getrových materiál·. Bude

se také zabývat problematikou nevypa°ovaných getr·, shrnutím dosavadních znalostí

o getrových materiálech obecn¥ i jejich praktickým pouºitím. Zvlá²tní pozornost budu

v¥novat getrovým materiál·m na bázi zirkonu, vanadu a titanu, které budou hlavním

tématem experimentální £ásti práce. V druhé £ásti se budu v¥novat princip·m pouºité

experimentální metody a pro hlub²í seznámení uvedu odkazy na literaturu.





Kapitola 1

Povrchové a objemové procesy ve

vakuu

P°i a po dopadu molekuly na povrch pevné látky m·ºe dojít k °ad¥ proces·, které ovlivní

výsledný stav systému. Vstup jednotlivých proces· do vývoje systému molekula-povrch

se °ídí jak fyzikálními podmínkami (teplota, tlak..), tak chemickým stavem dopadající

molekuly (£i atomu) a stavem povrchu. P°ehled jednotlivých proces· je shrnut v obr.

1.1.

Do úvah o vývoji systému adsorbát - adsorbent je t°eba zahrnout mnoho okolností

ovliv¬ujících jednak realizovatelnost daného procesu a také jeho kvantitu £i dal²í pa-

rametry. Aktiva£ní energie chemisorpce je velmi odli²ná na r·zných krystalogra�ckých

rovinách a proto nap°. adsorpce prob¥hne pouze na konkrétní krystalogra�cké orientaci

povrchu, nebo jsou i charakteristické kanály reakce spjaté s orientací povrchu. nap°. pro

chemisorpci N2 na W se jak po£áte£ní P°i kvantitativním zkoumání proces· adsorpce

a desorpce u reálných materiál· hraje velkou roli velikost povrchu, coº je u mnoha

£lenit¥j²ích povrch· obtíºn¥ zjistitelný parametr.

1.1 Adsorpce a desorpce

P°i styku molekul plynu (adsorbátu) s povrchem pevné látky (adsorbentu) molekula

plynu po dopadu s ur£itou pravd¥podobností ulpí na povrchu pevné látky po dobu

del²í neº je doba kmitu atom· adsorbentu. Tomuto procesu °íkáme adsorpce. Pravd¥-

podobnost adsorpce udává koe�cient ulp¥ní s. Koe�cient ulp¥ní a doba setrvání £ástice

na povrchu závisí na mnoha okolnostech nap°. druhu adsorbentu i adsorbátu, teplot¥,

povrchové koncentraci adsorbátu apod. Koe�cient ulp¥ní roste s klesající teplotou a

v¥t²inou klesá s pokrytím povrchu adsorbátem. Doba pobytu klesá s rostoucí teplotou.

Adsorpce se d¥lí na dv¥ základní skupiny: a) fyzikální adsorpci b) chemisorpci
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Obrázek 1.1: P°ehled proces· probíhajících na povrchu pevné látky a v jejím nejbliº²ím
okolí. a) molekulová desorpce a disociativní adsorpce, b) reakce na povrchu a
p°ípadná desorpce, c) odraz molekuly d) rozpou²t¥ní, difuze

1.1.1 Fyzikální adsorpce - fyzisorpce

Fyzikální adsorpcí se nazývá adsorpce p°i níº nedochází k p°enosu elektron· mezi adsor-

bovanými molekulami a povrchem adsorbentu ani k jejich sdílení tedy k chemické vazb¥.

P°i fyzikální adsorpci interagují elektronové obaly adsorbentu a adsorbátu jako celek

s p°ípadnou zm¥nou t¥ºi²t¥ náboje. Molekula adsorbátu se váºe jako celek a na povrchu

m·ºe ulpívat ve více vrstvách. Van der Waalsovy síly fyzikální adsorpce jsou slab²í, ale

mají v¥t²í dosah neº síly chemisorpce. Vzdálenost první vrstvy adsorbátu od povrchu

bývá 10-20 Å. P°i fyzikální adsorpci nemá vysokou d·leºitost sloºení adsorbentu a v¥t²i-

nou není t°eba aktiva£ní energie, p°ípadn¥ je velmi malá. Fyzikáln¥ adsorbovaná vrstva

má mnohem niº²í stabilitu neº vrstva chemisorbovaná a fyzisorbované £ástice mají krat²í

dobu pobytu na povrchu. Energie vazby adsorbát-adsorbent qfyz.ads (obr. 1.2) je obvykle

niº²í neº 0,5 eV. P°i £erpání vakuových systém· se principu fyzisorpce vyuºívá u kry-

osorp£ních výv¥v, kde je kondenzovatelný plyn akumulován na podchlazených £ástech

systému a tak se efektivn¥ sniºuje jeho parciální tlak v systému. Kryosorp£ní výv¥vy

pracují v cyklech £erpání - regenerace, kdy ze t°eba akumulovaný plyn od£erpat jinými

technikami (v¥t²inou n¥kterou z transportních výv¥v odpovídajících parametr·).
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Obrázek 1.2: Pr·b¥h potenciální enetrgie U adsorbující £ástice v závislosti na její vzdále-
nosti od povrchu pevné látky r. Pr·b¥h pro fyzisorpci molekuly A2 (k°ivka 1)
a pro disociativní chemisorpci molekuly A2 (k°ivka 2) P°evzato z [1]

1.1.2 Chemisorpce

Chemisorpcí se nazývá adsorpce p°i níº adsorbent a adsorbát vytvo°í vazbu sdílením

nebo p°esunem elektron·, tj. dojde k chemické reakci. Molekula adsorbátu se p°i p°e-

chodu do adsorbovaného stavu £asto rozpadá na fragmenty (disociativní chemisorpce).

Pro chemisorpci je typické vytvo°ení pouze jedné vrstvy adsorbátu na povrchu,

jelikoº se adsorpcí zm¥ní vlastnosti povrchu a jiº nem·ºe prob¥hnout p°íslu²ná chemická

reakce (to zcela nevylu£uje vytvo°ení více vrstev, pro které se v²ak m¥ní adsorbent).

Vzdálenost chemisorbované vrstvy od adsorbentu je men²í neº u fyzikální adsorpce a

pohybuje se od 2 - 5 Å. Vazba adsorbátu na povrch je silná. Energie vazby qchemisorpce. je

obvykle vy²²í neº 0,5 eV. �ástice do chemisorbovaného stavu p°echází z fyzisorbovaného

stavu a je nutné aby p°ekonala potenciálovou bariéru tj. její energie byla vy²²í neº

aktiva£ní energie adsorpce Eads. (obr.1.2)

1.1.3 Desorpce

Desorpce je proces p°i n¥mº dochází k uvol¬ování adsorbované £ástice z povrchu adsor-

bentu. V ustáleném stavu z povrchu desorbuje stejný po£et £ástic jako na n¥m adsorbuje.

Poru²ení vazby adsorbát-adsorbent je iniciováno dodáním energie. Získá-li £ástice energii

z tepelných kmit· m°íºky adsorbátu hovo°íme o termodesorpci. P°i elektronov¥ stimu-

lované desorpci se energie pro desorpci získá z excitace elektronového obalu zap°í£in¥né

dopadajícícm elektronem. Iontov¥ stimulovaná desorpce je umoºn¥na p°edáním energie

dopadajícím iontem. Dal²ím zdrojem dostate£ného mnoºství energie pro desorpci m·ºe

být zá°ení (ultra�alové, rentgenové - pak hovo°íme o fotodesorpci), zm¥ny struktury a

nap¥tí na povrchu vyvolané mechanicky, teplem, fázovou zm¥nou £i chemicky apod.
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P°i £erpání vakuového systému se p°i dosaºení molekulárního reºimu stává povrch

hlavním zdrojem plynu a desorpce ze st¥n vakuového systému je limitujícím prvkem pro

dosaºení mezního tlaku. Prvním krokem pro omezení proudu plynu ze st¥n, sníºením

jeho adsorbovaného mnoºství, je odplyn¥ní systému p°i teplotách 150 - 400 ◦C.

Díky exponenciální závislosti desorp£ní rychlosti na teplot¥ se v akceptovatelném

£ase rapidn¥ sníºí objem adsorbovaného plynu (p°edev²ím H2O). Dal²í moºností je

vytvo°ení povrchové pasiva£ní vrstvy. Ta m·ºe být vytvo°ena z vhodného materiálu

p°i výrob¥ vakuového systému (nap°. vrstva TiN na povrchu nerezového systému sníºí

mnoºství adsorbovaného vodíku 10x [2])a nebo p°ipravena na povrchu jiº pouºívaného

systému chemickou cestou [3].

Vhodným materiálem pro vytvo°ení vrstvy na st¥nách UHV systému je slitina NEG

s nízkou aktiva£ní teplotou (200 - 300◦C), která plní hned dv¥ funkce. V neaktivním

stavu zastává pasiva£ní úlohu, a po aktivaci (nap°. oh°evem b¥hem odplyn¥ní systému)

slouºí k aktivnímu £erpání systému celým povrchem vakuového systému. Nízká teplota

aktivace umoº¬buje spojit proces odply¬ování nerezového vakuového systému s aktivací

nanesené vrstvy NEG. Obvyklý odply¬ovací cyklus nerezové aparatury s mezním tlakem

10−9C Pa je její zah°átí na teplotu cca. 200 ◦C po dobu 24. hodin.

1.2 Rozpou²t¥ní a difuze

Dal²ím procesem probíhajích p°i interakci pevné látky (£i kapaliny) s plynem je roz-

pou²t¥ní plynu v látce a jeho uvol¬ování. Za vhodných podmínek m·ºe docházet k

transportu plynu do objemu pevné látky. Proces m·ºe probíhat jak dvoustup¬ov¥ (ad-

sorpcí následovanou p°echodem z adsorbovaného stavu do rozpu²t¥ného) tak i p°ímo z

plyného stavu do objemu pevné látky (je-li zanedbatelná doba setrvání na povrchu).

Parametry substrátu hrají klí£ovou roli p°i rozpou²t¥ní plynu v látce. Krom¥ povr-

chových struktur ovliv¬ujících adsorpci (p°echodný stav) molekuly jsou typ krystalové

m°íºe a fáze d·leºité vlastnosti ovliv¬ující rychlost difuze i celkovou sorp£ní kapacitu

pevné látky. V¥t²ina slitin vhodných jako NEG materiály je p°ipravována v polykrys-

talické form¥, u níº hraje roli krom¥ vlastností jednotlivých krystalk· (vlastní slitiny)

i jejich velikost (celková plocha rozhraní) a podmínky na hranicích mezi nimi. Nap°.

rozpustnost vodíku v ºeleze p°i teplot¥ 900j�e pro γ-fázi (fcc) 1.5 krát v¥t²í neº pro

α-fázi(bcc) [4].

P°i p°echodu atomu z adsorbovaného stavu do objemu je t°eba p°eru²it vazbu adsor-

bátu na povrchové atomy a transportovat jej do objemu. Hybnou silou tohoto procesu je

koncentra£ní gradient ve spojitosti s termální energií m°íºky. V této situaci se uplat¬ují

oba procesy (chemisorpce a difuze) a v ustáleném stavu lze jednorozm¥rný p°ípad difuze

popsat prvním Fickovým zákonem. Charakteristickým parametrem je difuzní koe�cient



1.2. ROZPOU�T�NÍ A DIFUZE 15

D a koncentra£ní spád mezi povrchem a objemem ∆C. Pro jednotkový proud plynu j

lze psát

j = −D∆C (1.1)

kde pro teplotní závislost difuzního koe�cientu D platí

D(T ) = D0e
−E/RT (1.2)

kde D0 je difuzní konstanta p°íslu²ného systému substrát�plyn, E je aktiva£ní ener-

gie difuze, R je molární plynová konstanta a T teplota substrátu [5].

Ze vzorce 1.2 je patrné, ºe se jedná o strmou závislost difuze na teplot¥. P°edpo-

kládáme, ºe difuzní koe�cient D není závislý na koncentraci a ani na jejím gradientu,

coº nebývá vºdy spln¥no, zvlást¥ pak pro vysoké koncentrace plynu, kdy není zaru£ena

nezávislost jednotlivých difundujících atom·.

Proces ozna£ovaný jako rozpou²t¥ní na getrových materiálech je v¥t²inou charakte-

rizován jako t°í-stup¬ový proces: disociace molekuly na povrchu, adsorpce a difuze do

objemu. Atomy se ukládají do meziatomových prostor v pevné látce, jejichº kapacita je

omezena, jelikoº je omezena i deformace m°íºe vyvolaná vytvo°ením pevného roztoku.

V p°ípad¥ absorpce dvouatomové molekuly lze pro rovnováºný tlak dvouatomové

molekuly nad povrchem PX2napsat rovnici

log PX2 = A + 2 log CX +
B

T
(1.3)

kde A a B jsou konstanty závislé na druhu substrátu a plynu, CX je koncentrace

atomu X v substrátu. Rovnice 1.3 platí obecn¥, ale její hlavní uºití je pro rozpou²t¥ní

vodíku, jehoº pevné roztoky jsou hojn¥ vyuºívány v pr·myslu pro snadnou reversibilitu

a relativní bezpe£nost skladování.





Kapitola 2

�erpání vakuového systému

Základní metodou pro £erpání vakuového systému je £erpání na principu transportu

plynu. Výb¥r konkrétní výv¥vy, £i sestavy výv¥v, a jejich parametr· závisí na poºadav-

cích na kvalitu vakua p°i daných zdrojích plynu. Transportní výv¥va je k vakuovému

systému spojena pomocí p°íruby, jejíº vodivost omezuje £erpací rychlost. Pro dlouho-

dobé £erpání vakuových systém· s aktivním zdrojem plynu je transportní výv¥va vlastn¥

jedinou vhodnou metodou.

Zvy²ování maximální £erpací rychlosti transportních výv¥v je jednozna£n¥ spjato se

zvy²ováním vodivosti jejich p°ípojných míst. Maximální vodivost p°íruby je dána její

plochou. Maximální £erpací rychlost pro daný systém je omezena velikostí aktivní £er-

pací plochy, tedy jeho celkovým povrchem, za p°edpokladu ºe celý povrch systému je

vyuºit pro £erpání. Pro p°ípad transportních výv¥v je velmi obtíºné tento model zrea-

lizovat, ale pro £erpání pomocí vazby plynu je moºné vyuºít velkou £ást (celý systém)

povrchu jako aktivního.

�erpání pomocí vazby plynu m·ºeme rozd¥lit podle druhu vazby plynu k aktivnímu

povrchu:

2.1 �erpání pomocí fyzisorpce

Vyuºití fyzisorpce pro vazbu plynu se pouºívá v kryogeních systémech. Vyuºívá se kon-

denzace plynu na podchlazených povr²ích ve vakuových systémech. V p°ípad¥ podchla-

zení celého systému je moºné vytvo°it aktivní povrch z celého povrchu vakuového sys-

tému. D·leºitou podmínkou je dostate£ná nízká teplota pro kondenzaci £erpaných plyn·.

Pro kondenzaci plyn· jako je He a H je vytvo°ení systému s celoplo²ným £erpáním ob-

tíºnou záleºitostí.

Kryogeního £erpání se £asto vyuºívá na do£erpávání systém· primárn¥ £erpaných

transportními výv¥vami, pro lokální sníºení tlaku v £ásti vakuového systému, pro p°ed-
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£erpání systém· s iontov¥ sublima£ní výv¥vou a pod. Kryogení princip £erpání je po-

uºíván v n¥kterých urychlova£ích £ástic a je pouºit i p°i £erpání primárního prstence

urychlova£e LHC v CERNu.

Kryogení princip pouºitý v b¥ºných výv¥vách pro za°azení do vakuových systém·

je výhodný i proto, ºe je reverzibilní a po desorpci (nej£ast¥ji oh°evem) a od£erpání

adsorbovaného plynu je moºné opakovat £erpací cyklus bez omezení.

2.2 �erpání pomocí chemisorpce

Pro £erpání vakuového systému pomocí chemisorpce se vyuºívá vytvo°ení chemické

vazby mezi molekulou plynu a povrchem. Aktivní povrch je vytvo°en ve vhodnou dobu

£erpacího cyklu a nebo je, p·vodn¥ neaktivní povrch, aktivován.

B¥ºnou metodou vytvo°ení aktivního povrchu je depozice aktivní vrstvy (Ti, Ba, Ta,

...) ze zdroje na vhodné £ásti vakuového systému. V principu je moºné touto metodou

vytvo°it aktivní vrstvu na celém povrchu vakuového systému, ale b¥ºn¥j²í je vy£lenit

£ást systému k £erpání, tak aby depozice aktivních vrstev neovliv¬ovala experimentální

za°ízení umíst¥né v systému. �iroce pouºívaným zástupcem této skupiny je titanová

sublima£ní výv¥va. Pole sloºení zbytkové atmosféry a celkového tlaku plynu je pot°ebné

obnovovat aktivní vrstvu dal²í depozicí. Porobn¥ji v [6, 5, 7].

Vytvo°ení aktivního povrchu pomocí aktivace vrstvy se pouºívá v p°ípad¥ nevypa°o-

vaných getr· (NEG). Tyto materiály jsou p°ipraveny na vhodném povrchu a následn¥,

v¥t²inou teplem, aktivovány. V CERN se 11 let pouºívaly NEG materiály pro £erpání

urychlovacího prstence pro LEP (Large Electron-Positron collider) ve form¥ pásku ak-

tivovaného oh°evem pomocí p°ímého pr·chodu proudu (2.1).

Obrázek 2.1: Pr·°ez vnit°ním prstencem urychlova£e LEP v CERNu (jiº neexistuje). Hliní-
kový pro�l (1) s olov¥ným stín¥ním (3) je chlazen pomocí vodních kanálk· (2).
NEG výv¥va (4) je umíst¥na ve zvlá²tním kanálu a £erpání hlavního prstence
je umoºn¥no °adou otvor· (5). P°evzato z [8].



Kapitola 3

Getrové materiály

Getrovým materiálem nazýváme pevnou látku, která na svém povrchu chemicky váºe

molekuly plynu po velmi dlouhou dobu.

3.1 Vývoj getrových materiál·

Getrovými materiály ozna£ujeme takové materiály, které jsou na svém povrchu schopny

chemicky navázat plyny ze zbytkové atmosféry vakuového systému a tak efektivn¥ sni-

ºovat tlak v systému (Ti, Ba, FeZrV ... ). Historie uºití getrových materiál· sahá do

konce 19. století, kde se uºívalo getr· pro do£erpávání odtavených systém·. Krom¥ udr-

ºování kvality vakua v odtavených systémech se getr· uºívá jako v¥t²inou dopl¬kového

£erpacího mechanismu ve vakuových systémech r·zného ur£ení. Nap°. s úsp¥chem se

jich vyuºívá k do£i²t¥ní vzácných plyn· (He, Xe, Ne - které getry neváºou) t¥sn¥ p°ed

pouºitím.

Getrové materiály lze rozd¥lit do dvou základních skupin podle zp·sobu vytvá°ení

aktivního povrchu p°ipraveného vázat plyn:

Vypa°ované getry - Pro vytvo°ení aktivního povrchu je deponována nová vrstva ge-

tru nej£ast¥ji na okolní st¥ny systému. Tím je jiº nasycená vrstva getru p°ekryta a

stabilizována a nov¥ napa°ený povrch je p°ipraven vázat plyn. Zah°átí getrového

materiálu na výparnou teplotu se v¥t²inou provádí p°ímým pr·chodem proudu

nebo vysokofrekven£ním oh°evem.

Jako vypa°ovaných getr· se stále pouºívá jak £istých kov· (Al, Mg, P, Ti, Ca, Ba,

Sr ...) tak i slitin (BaSrCTa, BaAl4, BaAl4+Ni ...). Typickým p°íkladem ²iroce

pouºívaného kovu jsou titanové sublima£ní výv¥vy se spirálou ze slitiny titanu a

vysokotavného kovu (W nebo Mo cca. 10-20%), fosfor se pouºíval k do£erpávání

kyslíku z ºárovkových ban¥k, opakovaná depozice bariového �lmu se uºívala v

elektronkách. [5, 7, 6, 9]
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Nevypa°ované getry (NEG) Aktivní povrch je obnovován na jiº vytvo°eném getro-

vém materiálu. K aktivaci tohoto povrchu se nej£ast¥ji pouºívá zvý²ené teploty.

V pr·b¥hu aktivace getru je £erpaný plyn z nasyceného povrchu transportován

(ve form¥ oxidu) do objemu getru a k desorpci dochází jen v malé mí°e. Pr·-

b¥h teplotního cyklu a minimální teplota nutná pro aktivaci (aktiva£ní teplota)

je charakteristickým parametrem jednotlivých getr·. (obr 3.1)Jako NEGy jsou

nej£ast¥ji uºívány slitiny kov·.

Aktiva£ní teplota a mechanické parametry jednotlivých slitin ur£ují oblast pou-

ºití NEG. [5] NEG· se nap°. uºívá pro do£erpávání systém· s nízkou vodivostí

(nap°. urychlova£e £ástic, zobrazovací za°ízení, analyza£ní p°ístroje ...), v XHV

aplikacích a pod. D·leºitým poºadavkem na vakuový systém je malé mnoºstvím

zavzdu²¬ovacích cykl· resp. malý objem £erpaného plynu. S výhodou jsou také

vyuºívány k do£i²´ování vzácných plyn·, které se, na rozdíl od v¥t²iny p°ím¥sí, na

NEGy neváºí.

Se sniºováním aktiva£ní teploty se roz²i°uje oblast pouºitelnosti NEG·. Krom¥

laborato°í a speciálních aplikací se NEGy, s aktiva£ní teplotou pod 200 oC, za£í-

nají uºívat i v pr·myslových aplikacích t°eba na do£erpání odtavených systém·.

Nezastupitelnou úlohu hrají p°i £erpání systém· s nízkou vodivostí a extrémními

nároky na kvalitu vakua, jako jsou p°edev²ím £ásticové urychlova£e, kde se uºí-

vají jiº °adu let (LEP a LHC v CERNu, Spring8 v Japonsku a pod). Nevýhodou

pouºití v b¥ºných systémech je relativn¥ nízká kapacita getru a omezený po£et

aktiva£n¥-£erpacích cykl·.

3.2 Nevypa°ované getry

V oblasti výzkumu NEG je moºné ozna£it 60 léta 20 století jako po£átek rozvoje NEG. V

pr·b¥hu let bylo hledáno ideální sloºení NEG pro vyuºití v r·zných oborech. Vedoucím

komer£ním subjektem ve výrob¥ a vývoji NEG je italská �rma SAES Getters sídlící

v Milán¥. Za dobu své existence vyvinula °adu getrových materiál· pro ²iroké pouºití

v pr·myslu i výzkumu. Výv¥vy a £erpací systémy s NEG vyuºívají zna£né sorp£ní

schopnosti t¥chto materiál· vzhledem k aktivním plyn·m (H2,H2O,N2, CO, CO2).

V pr·b¥hu vývoje byl zájem na sníºení aktiva£ní teploty. Jednou z hlavních hyb-

ných sil vývoje NEG byla výstavba urychlova£· £ástic a synchrotron·. Tyto systémy

mají vysoké poºadavky na kvalitu vakua a jejich vakuový systém byl, díky své geomet-

rii, velmi teºce £erpatelný. Pro tento ú£el byly vyvinuty speciální iontové výv¥vy, které

vyuºívaly magnetických polí pro b¥ºnou funkci urychlova£e. V n¥kterých p°ípadech se

v²ak dosáhlo limitu této technologie a nap° pro £erpání LEP v CERNu bylo zvoleno
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Obrázek 3.1: Znázorn¥ní efektu aktivace nevypa°ovaného getru ve vztahu k okolní atmo-
sfé°e. P°evzato z [5].

£erpání pomocí NEG ([10]). V tomto p°ípad¥ byl vyuºit komer£n¥ dostupný geter ST101

od �rmy SAES Getters. V hliníkovém t¥le urychlovacího prstence byl krom¥ kanálu pro

svazek £ástic umíst¥n i kanál s páskem NEGu St101 (Zr84Al16) aktivovaným p·lhodi-

novým oh°evem p°i teplot¥ 750◦C [11, 8]. Kombinací NEG pásku a £erpání iontovými

výv¥vami bylo dosaºeno tlaku 5.10−13 Torr. �erpací rychlost pro H2 byla 2000 l/s na

b.m. pásku ([10]). Na za£átku 70. let byla sníºena aktiva£ní trplota komer£ních NEG·

na 400◦C. Jednalo se o slitinu Zr V Fe �rmy SAES getters prodávaný pod ozna£ením

St707 ([12]). Tímto NEGem byla prolomena hranice, kdy se NEGy mohly p°esunout ze

samostatn¥ vyh°ívaných £erpacích element· na st¥ny nerezových vakuových systém·.

Pro nerezové aparatury mohla aktivace NEG probíhat p°i odply¬ování systému nebo´

teplota 400 - 350 ◦C byla je²t¥ p°ijatelná jak pro odply¬ování systému a tak i k aktivaci

getru. Nezanedbatelnou výhodou bylo i n¥kolikanásobné zv¥t²ení ú£inné plochy getru a

také pasiva£ní vlastnosti naprá²ené vrstvy. Tak se z povrchu vakuové aparatury, zroje

plynu, stal aktivní £erpací prvek vakuového systému. V podmínkách odpovídajících £ásti

urychlovací trubice bylo ov¥°eno dosaºení tlak· 10−13 Torr p°i pasivní aktivaci NEGu

na st¥nách trubice [13, 14].

Dal²í vývoj, p°edev²ím ve skupin¥ Dr. Benvenutiho v CERN, dosp¥l v záv¥ru minu-

lého století k objevu slitin na bázi Ti, Zr a V, které vykazovaly aktiva£ní teploty niº²í

neº 200◦C, coº p°esunulo aktivaci NEGu do oblastí b¥ºných vypékacích teplot a zárove¬

roz²í°ilo spektrum konstruk£ních materiál· pouºitelných pro tento druh systém·.
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Jednoduchou charakteristikou kvality getru byly výsledky pom¥ru kovového a oxidic-

kého píku zirkonu m¥°ených pomocí Augerovské spektroskopie (AES) po oh°evu getru

na 200◦C po dobu jedné hodiny ([15]). Typické schema shrnující kvalitu sady getr· na

bázi Ti - Zr - V je uvedeno na obr. 3.2. Dal²ím zkoumaným kritériem pro ur£ení kva-

lity getru (£erpací vlastnosti) byla velikost zrn vrstvy ([16]) a hrubost povrchu ([17]).

V CERN bylo zkoumáno i dal²í chování getru d·leºité pro aplikace v urychlova£ích.

Jednalo se p°edn¥ o chování p°i expozici elektrony £i fotony.

Obrázek 3.2: Shrnutí kvality jednotlivých sloºení Ti-Zr-V getr· na základ¥ výsledk· tepelné
aktivace p°i 200◦C po dobu jedné hodiny. Kritériem je pom¥r intenzity kovo-
vého a oxidického píku zirkonu. Prázdná kole£ka zobrazují vzorky s pom¥rem
intenzit v¥t²ím neº 0.5, coº znamená pokro£ilej²í redukci oxid· a tedy pokro£i-
lej²í aktivaci. Hv¥zdi£kou je ozna£en vzorek Ti32Zr16V52 pouºitý pro m¥°ení
£erpací rychlosti . P°evzato z [16].

Pouºití NEG materiál· není omezeno jen speciálním pouºitím v p°ípad¥ vakuových

systém· s omezenou vakuovou vodivostí urychlova£· a synchrotron· (LHC, Spring-8,...

) nebo v odtavených vakuových systémech [19, 20, 21]. V b¥ºných vakuových UHV a

XHV systémech se £asto pouºívají výv¥vy zaloºené na n¥kterém z NEG· jako dopln¥k k

transportním výv¥vám. V¥t²inou se jedná o standardní uspo°ádání topného elementu a

NEG materiálu �xovaných do UHV p°íruby £i sloºených do samonosného elementu pro

konkrétní vakuový systém. NEGy se pouºívají jak ve form¥ tenké vrstvy naprá²ené na

substrátu, tak i porézních sintrovaných objemových £i nesených element· ([22]). P°ední

�rmou ve produkci i vývoji getrových materál· a výv¥v je italská �rma SAES Getters

3.3.

Dal²í vyuºití NEG výv¥v je nap° v odtavených systémech (nap°. rentgenkách). P°i

PVD se zase vyuºívá selektivní £erpání plyn·, kdy pracovní plyn (v¥t²inou Ar) není

vázán a jsou £erpány jeho neºádoucí p°ím¥si. Tím je docíleno vy²²í kvality pracovní
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Obrázek 3.3: P°íklady konstrukcí výv¥v z výrobního programu �rmy SAES Getters. P°e-
vzato z [18].

atmosféry a tím i výsledné vrstvy ([23]). Velmi zajímavou aplikací je vyuºití multivrs-

tevnatých Nanogetr· v mikrosystémech konstruovaných na jednom £ipu. Jedná se o

²irokou ²kálu za°ízení, kde kvalita vakua ovliv¬uje citlivost, p°esnost a ºivotnost za-

°ízení. Jako p°íklady jmenujme: gyroskopy, akcelerometry, displaye, pr·tokom¥ry, IR

senzory, koncentra£ní m¥°i£e, vakuometry a pod. ([24, 25]).





Kapitola 4

Spektroskopie sekundárních iont· -

SIMS

Studium nevypa°ovaných getr· jsem provád¥l metodou hmotnostní spektroskopie sekun-

dárních iont· (SIMS), která se ukazuje jako vhodná metoda pro studium proces· pro-

bíhajích na povrchu vrstev NEG. V této kapitole se budu zabývat popisem proces·

probíhajících p°i iontovém odpra²ování, rozborem metody SIMS s jejími klady i zá-

pory a stru£ným p°ehledem konkrétních experimentálních uspo°ádání pouºívaných v

laborato°ích.

4.1 SIMS - p°edstavení metody

Hmotnostní spektroskopie sekundárních iont· (SIMS) [26, 27, 28] je hojn¥ pouºívaná

metoda studia sloºení materiál·, která se vyzna£uje mnoha výhodami. Hlavními p°ed-

nostmi této metody jsou vysoká absolutní citlivost, povrchovost, schopnost detekce v²ech

prvk·, moºnost izotopické analýzy a moºnost zji²´ování hloubkových pro�l· vzork·. Na

druhou stranu se jedná o metodu destruktivní s v¥t²inou velmi obtíºnou kvanti�kací

výsledk·. Uspo°ádání a parametry systému pak ur£uje zvolené technické °e²ení, které

vychází z konkrétních experimentálních poºadavk·. T¥ºi²t¥m pouºití metody SIMS je

elektrotechnický pr·mysl, ale d·leºité uplatn¥ní je i v jiných oblastech nap°. materiálo-

vém výzkumu jak anorganických tak i polymerních látek.

P°i expozici povrchu pevné látky urychlenými ionty dochází k odpra²ování povrcho-

vých atom·. Vylétávající atomy £i fragmenty molekul opou²t¥jí povrch v neutrálním,

excitovaném nebo ionizovaném stavu. Kvantitativn¥ zna£n¥ p°evaºují neutrální £ástice,

ale díky snaº²í detekovatelnosti se pro analýzu uºívá iont· i p°es interpeta£ní problémy

o kterých se zmíním pozd¥ji v této kapitole. Po odprá²ení jsou ionizované £ástice pomocí

extraktoru p°esunuty do hmotnostního �ltru a je z nich, n¥kterou z metod, vytvo°eno
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hmotnostní spektrum zkoumaného povrchu.

Základní d¥l¥ní metody SIMS na statický SIMS (SSIMS) a dynamický SIMS (DSIMS)

je odvozeno od reºimu práce iontového zdroje. SSIMS je pouºíván pro jemné analýzy

povrchu s jeho minimálním ovlivn¥ním a dynamického reºimu je uºíváno pro hloubkové

pro�lování vzorku. Statické podmínky jsou zaji²´ovány nízkou proudovou hustotou pri-

márního iontového svazku (< 5 nA cm−2). S vhodným technickým vybavením lze v

obou p°ípadech provád¥t mapování povrchu a £áste£n¥ i objemu zkoumaného vzorku.

Energie primárních iont· bývá typicky 500eV aº 10keV (v n¥kterých p°ipadch i

desítky keV) a uºívá se jak iont· vzácných plyn· (He, Ar, Xe, ...) a reaktivn¥j²ích iont·

plyn· (O, N, ...), tak i dal²ích prvk· (Cs, Ga, In, Au, ...). Výb¥r primárních iont· závisí

na pot°ebách zkoumání a látce, kterou zkoumáme. Pro analýzu jak pozitivních tak i

negativních iont· se pouºívá n¥kolik kombinací energetických a hmotových �ltr· a pro

detekci signálu n¥který z elektronových násobi£·. Podrobn¥ji v 4.3.

4.2 Procesy p°i iontovém odpra²ování

Po dopadu iontu s energií n¥kolika keV na povrch dochází k jeho erozi. Dochází k

odpra²ování nejen jednotlivých atom· z povrchu, ale i víceatomových fragment· a také

k emisi elektron· a zá°ení. Tento rychlý netermální proces vytvá°í sráºkovou kaskádu,

p°i jejímº vývoji dochází k emisím a také k pohyb·m atom· ve vzorku.

Obrázek 4.1: Schema iontového odpra²ování. P°evzato z [29].

Velikost sráºkové kaskády souvisí s energií primárních iont· stejn¥ jako vlasní odpra-

²ování. Velikost kaskády tj. oblast posunutí atom·, ovlivní sloºení vzorku v nejbliº²ím

okolí dopadu iont·, coº je kritické zejména pro hloubkovou analýzu tenkých multivrstev.
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Dal²ím aspektem nejistoty je preferen£ní odpra²ování komponent vzorku, £ímº se v pr·-

b¥hu £asu m¥ní sloºení povrchu a tím vzniká zna£ná neshoda objemového a povrchového

sloºení, která je nevratná.

Základní veli£inou pro iontové odpra²ování je odpra²ovací výt¥ºek Y. Je de�nován

jako pr·m¥rný po£et emitovaných £ástic daného druhu na jeden primární iont. Jeho

velikost závisí nejen na parametrech primárního svazku iont· (typ iont·, energie, náboj

...) a geometrii systému, ale i na typu a struktu°e vzorku. Se vzr·stající energií primár-

ních iont· se (po dosaºení prahové energie) výt¥ºek odpra²ování plynule zvy²uje aº do

energie °ádov¥ desítek keV, kde se sráºková kaskáda tvo°í v p°íli² velké hloubce a mnoº-

ství emitovaných atom· se dále s vzr·stající energií jiº sniºuje. Pro danou strukturu

lze najít ideální úhel pro maximální výt¥ºek (pro polykrystalické materiály leºí v roz-

mezí 55◦ -85◦). Se sniºující se atomovou hmotností primárních iont· výt¥ºek Y obecn¥

klesá, ale p°i pouºití reaktivních iont· (kyslík, cesium a pod.) m·ºe dojít k reakci a

také i zvý²ení výt¥ºku díky zvý²ení ionizace. Tento proces pak nazýváme chemickým

odpra²ováním.

P°i zkoumání nejjednodu²²ího odpra²ování £istého vzorku a pouºití n¥kterých ome-

zujících p°edpoklad· (pouze binární sráºky, dokonale pruºné sráºky, nezávislé sráºky

tj. lineární kaskády, amorfní vzorek a uºití klasiké Boltzmanovy transportní rovnice) je

moºné napsat vztah pro odpra²ovací výt¥ºek Y jak ho uvedl Sigmund ve své teorii [30]

Y (E0) =
4.2αΣn(E0)

Us
cos−m(θ0) (4.1)

kde Us je povrchová vazebná energie v eV, Σn(E0) je jaderný brzdný ú£inný pr·°ez

ter£íku pro £ástici s energíí E0 [eV nm2], α je bezrozm¥rný faktor závisející na pom¥ru

hmotnosti atomu ter£íku a primárního iontu MT /MP a na úhlu dopadu primárního

iontu θ0, m = 1-2 pro θ0 ≤ 60◦.

4.3 SIMS - instrumentace

Vakuová aparatura pro m¥°ení SIMS musí spl¬ovat podmínky UHV (alespo¬ v n¥kte-

rých £ástech). Proto jsou experimentální systémy konstruovány v¥t²inou ve standard-

ních nerezových UHV systémech. Krom¥ vakuového systému s vy°e²eným vkládáním a

manipulací se vzorky se m¥°ící °et¥zec SIMS skládá z:

• iontového zdroje primárních iont·

• iontové optiky primárních iont·

• iontové optiky pro extrakci sekundárních iont·

• energetického �ltru
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• hmotnostního spektrometru

• detektoru

• °ídící a zaznamenávací elektroniky

Obrázek 4.2: Schematické uspo°ádání SIMS experimentálního systému. P°evzato z [26].

Detailn¥j²í informace o vybraných prvcích m¥°ícího systému SIMS následují v roz²í-

°eném p°ehledu. Konkrétní °e²ení, uºitá v na²em systému SIMS, rozvedu detailn¥ bu¤

v tomto p°ehledu nebo v kapitole 5.2. Pro dal²í roz²í°ení informací k té které £ásti

m¥°ícího systému doporu£uji nahlédnout do [26].

Výb¥r zdroje primárních iont· spoluur£uje oblast pouºití experimentálního systému

SIMS.

V jednom systému je moºné pouºít n¥kolik iontových d¥l fungujících na r·zných prin-

cipech a tím roz²í°it spektrum pouºití.

Zdroje primárních iont· lze rozd¥lit do £ty°ech základních skupin. (Souhrnný p°ehled

typických parametr· je uveden v tabulce 4.1):

S elektronovým ioniza£ním zdrojem: Iontové zdroje fungující na principu sráº-

kové ionizace elektronu a plynu. Jedná se o oblíbený typ iontových zdroj·, kde

je médiem ²iroké spektrum vzácných £i reaktivních (s vhodnou katodou) plyn·.

M¥°ení v¥t²inou neovliv¬uje sloºení vzorku na povrchu depozicí atom· primár-

ního svazku. Nejvíce oblíbené jsou zdroje extraktorového typu. Konstrukce zdroje

je jednoduchá se ºhavenou katodou, kde je výsledný proud úm¥rný tlaku v io-

niza£ním prostoru a emisnímu proudu z katody. Primární proud bývá do 10µA

a minimální pr·m¥r stopy 100µm. Díky t¥mto parametr·m se uºívá p°edn¥ pro

statické experimenty a n¥které druhy dynamických m¥°ení. Bývá také jako do-
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pl¬kový ke zdroj·m vyuºívajících Cs+ iont·. Díky ²irokým moºnostem nastavení

parametr· m·ºe slouºit k £i²t¥ní vzork·.

Plasmatické zdroje: Tyto zdroje jsou charakteristické vytvo°ením plazmatu s vyso-

kou hustotou z n¥hoº jsou ionty extrahovány elektrostaticky skrze clonu. Mají

mnohem vy²²í hustotu nabitých £ástic ve zdroji a poskytují intenzivn¥j²í svazek

primárních iont·. Jsou proto vhodn¥j²í pro dynamická m¥°ení. Typická velikost

svazku je od 2 do 100µm p°i proudech 20-150 mA cm−2. Z n¥kolika typ· bych

jmenoval Duoplazmatron, který je z nich, s horkou £i studenou katodou, nejpou-

ºívan¥j²í.

Zdroje s povrchovou ionizací: Pro vytvá°ení iont· se uºívá termální ionizace na

horkých povr²ích materiál· s velkou pracovní funkcí. Nejuºívan¥j²ím materiálem

je Cesium. Ionty Cs+ dramaticky (o n¥kolik °ád·) zvy²ují zisk negativních sekun-

dárních iont·. Hlavní vyuºití Cs+ zdroj· je v polovodi£ovém pr·myslu (P, As,

Se,...) a také slouºí pro analýzu vzácných kov· (Au, Pt, ...). Tyto zdroje se vyzna-

£ují nízkým energetickým rozptylem primárních iont· a velikostí stopy pod 1µm.

Malým rozm¥rem stopy se £asto uºívají pro mikroskopy SIMS.

Zdroje s tekutým kovem: Pro jejich velmi malou stopu a vysokou proudovou hus-

totu se pouºívají p°edev²ím pro mikrosondy a SIMS mikroskopy. Velikost stopy

se pohybuje v °ádech desítek nm s proudem cca 1 A/cm−2. Tekutý kov (Ga, In,

Au, ...)je transportován na ²pi£ku hrotu kde je v silném elektrickém poli ionizován

a dále pak optikou transportován na vzorek. Díky malé emisní plo²ce je moºné

vytvo°it velmi malou ale intenzivní stopu.

primární disperze primární velikost proudová
proud energie energie stopy hustota

typ zdroje [µA] [eV] [keV] [µm] [mA cm−2]
elektronov¥ sráºkový 0.10-100 10 0.1-5 100-2000 1-5
duplazmatron 0.005-20 - 10 2-200 20-150
s povrchovou ionizací 0.01-0.05 0.2 10-20 0.2 100
s tekutým kovem 1-3 5-35 10-100 0,02-0,4 1000

Tabulka 4.1: P°ehled typických parametr· jednotlivých iontových zdroj·. Kompilace údaj·
z [26].

Po výstupu z iontového zdroje je primární svazek iont· p°es iontovou optiku a

p°ípadn¥ i hmotnostní a energetický �ltr doveden aº na vzorek. Hmotnostní �ltr vyºadují

hlavn¥ duplazmatrony, kde se parazitn¥ rozpra²ují i n¥které £ásti systému a docházelo

by ke kontaminaci vzorku. P°i m¥°ení ve statickém reºimu není rozmítání primárního

svazku pod analyzátorem nutné (pokud se nejedná o SIMS mikroskop ve statickém
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reºimu), ale pro dynamický SIMS je synchronizace vychylování primárního svazku a

analýzy sekundárních iont· zásadní záleºitostí, která z velké £ásti ur£uje i kvalitu m¥°ení.

V odpra²ované vrstv¥ je totiº u okraj· kráteru materiál odpra²ován nejen ze dna, ale

i ze st¥n kráteru, coº sniºuje hloubkové rozli²ení a zaná²í matoucí signál do dat. Tento

jev se nazývá kráterový efekt. Precizní synchronizací pozice svazku a nap¥tí vstupní

optiky hmotnostního �ltru je docíleno sb¥ru dat pouze ze dna kráteru a tím i získání

nezkresleného hloubkového pro�lu sloºení materiálu.

Dal²ím vemi d·leºitým prvkem pro uºití systému SIMS je hmotový �ltr sekundárních

iont·. N¥kolik kombinací je vybráno do následujícícho p°ehledu.

Kvadrupólový hmotový �ltr Tento oblíbený �ltr se skládá ze £ty° ty£í kruhového

pr·°ezu (obr.4.3). Na dva symetrické páry je p°ikládáno nap¥tí obsahující stejno-

sm¥rnou a vysokofrekven£ní sloºku. Ionty procházející �ltrem vykonávají pohyb

po oscilujících drahách. Filtrem projdou pouze ionty spl¬ující podmínku stabilní

dráhy, která se volí kombinací zm¥nou stejnosm¥rné a vysokofrekven£ní sloºky na-

p¥tí. Oblíbenost tohoto typu �ltru vychází z relativn¥ nízké ceny a jednoduchosti

konstrukce.

Obrázek 4.3: Schématické upo°ádání kvadrupólového hmotového �ltru. A - vstupní ²t¥r-
bina, B - dva páry ty£í, C - výstupní ²t¥rbina, D - detektor.

Magnetický sektorový �ltr Filtr na principu r·znosti polom¥ru dráhy nabité £ás-

tice p°i pohybu v magnetickém poli pat°í mezi nejdraº²í °e²ení. Vyniká stabilitou

a rozli²ením (hlavn¥ ve spojení s elektrostatickým sektorovým �ltrem). P°i vstupu

iont· do prostoru magnetického pole �ltru se jednotlivé ionty pohybují po kru-

hových drahách jejichº pr·m¥r souvisí s pom¥rem hmotnosti iontu a jeho náboje

m/q.
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Time of �ight Fitr pracuje v pulzním reºimu na principu rozdílné rychlosti (£asu)

pr·letu iont·, stejných kynetických energií, driftovým prostorem bez elektromag-

netického pole. Odprá²ené £ástice jsou urychleny na stejnou energii a pak vpu²t¥ny

do driftového prostoru. Podle doby pr·letu prostorem se ur£uje jejich hmota. Rela-

tivn¥ prostorov¥ náro£ný systém p°i poºadavku na vysoké rozli²ení. Velmi ²iroký

rozsah m¥°itelných hmot a vysoká transmise systému. Díky pulznímu reºimu s

akumulací není vhodný pro dynamická m¥°ení. Standardní �ltry jsou v¥t²inou vy-

baveny re�ektorem, který jednak zkracuje konstruk£ní délku, ale hlavn¥ provádí

energetickou fokusaci letícího balíku iont·. Bez energetické fokusace se zna£n¥

sniºuje rozli²ovací schopnost �ltru.





�ást II

Experiment





Kapitola 5

SIMS experimentální systém

5.1 Vybavení a parametry experimentálního systému

Pro v²echny provedené experimenty byla pouºita UHV nerezová aparatura konstruovaná

pro experimenty TDS a SIMS. �erpání hlavní komory zaji²´uje triodová iontov¥ sorp£ní

výv¥va s £erpací rychlostí 200 l/s dopln¥ná titanovou sublima£ní výv¥vou. Mezní tlak

systému je 5.10−11 mbar.

Vybavení experimentálního systému:

Spektrometr Perkin Elmer a iontové d¥lo SPECS pro m¥°ení SIMS. Podrobnosti

o systému SIMS jsou uvedeny dále v kap. 5.2

RGA Pfei�er Vacuum Prisma 200 Hmotnostní spektrometr pro analýzu zbytkové

atmosféry ve vakuovém systému, kontrolu £istoty napou²t¥ných plyn· a pro m¥-

°ení TPD a TDS. Rozsah m¥°ení 1-100 amu, elektronov¥ sráºkový ioniza£ní zdroj,

detektor s kanálkovým zesilova£em nebo prostý kolektor. Detaily najdete ve �-

remních materiálech fy. Pfei�er Vacuum [31].

Oto£ný XYZ manipulátor Manipulátor umoº¬ující posuv (ve t°ech sm¥rech) a ro-

taci vzorku. Oh°ev vzorku je zaji²´ován pomocí boron-gra�tového topného ele-

mentu. Toto uspo°ádání dovoluje oh°ev aº na 1000◦C p°i nízkém vlastním plyn¥ní

topného elementu. P·vodní °e²ení chlazení vzorku pomocí chladícího labyrintu s

pr·tokem LN2 se ukázalo jako nespolehlivé a p°i experimentech bylo vyuºíváno

pohyblivého kontaktního chladi£e se zásobníkem LN2.

Vkládací za°ízení pro vým¥nu vzork· bez p°eru²ení vakua. Aparatura je vyba-
vena p°ípravnou komorou £erpanou turbomolekulární výv¥vou která slouºí pro

vkládání vzork· pomocí magnetického transferu do hlavní komory. Je zde také

umíst¥no iontové d¥lo pro hrubé £i²t¥ní vzork· p°ed vloºením do hlavní experi-

mentální komory.
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Obrázek 5.1: Vakuové schema experimentálního systému. Pe - Penningovy vakuometry,
Pe1 - IKR-270 , Pe2 a Pe3 - IKR-261, Pi - Piranniho vakuometr PTR 280,
Pp - Piezovakuometr APR-262, TP - turbomolekulární výv¥va Leybold V50
, RV - rota£ní olejová výv¥va 10 m3/h, ....., V²echny vakuometry vyrobila
�rma Pfei�er Vacuum.
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Vypa°ovadla pro Pd a Al Pro depozici kov· na vzorky jsou pouºívány dv¥ pozice

pro vypa°ovadla. V pr·b¥hu experiment· byla osazena vypa°ovadlem typu ME-

BES (Micro Beam Evaporation Source) s Pd náplní a knudsenovou celou s Al.

Napou²t¥cí systém £istých plyn·. Pro experimenty MB a pro adsorp£ní experi-

menty je systém vybaven sestavou n¥kolika tlakových lahví MiniCan s £istými

plyny, které se dají vyuºívat jak pro napou²t¥ní plynu do objemu hlavní experi-

menální komory tak je, pomocí efuzní trubi£ky, exponovat p°ímo na vzorek. Lze

pouºít jak £istých plyn· tak i jejich sm¥sí p°ipravených v napou²t¥cím systému.

5.2 Spektrometr a iontové d¥lo

Obrázek 5.2: SIMS experimentální systém. Na fotogra�i je vid¥t Spektrometr PHI 06-600,
iontové d¥lo SPECS a manipulátor vzorku.

Hmotový spektrometr Perklin Elmer

Pro m¥°ení byl pouºit spektrometr Perkin Elmer. Analayza£ní za°ízení se skládá ze sfé-

rického elektrostatického energetického �ltru PHI 06-600 s pohyblivou extrak£ní £o£kou

a kvadrupólového hmotového spektrometru PHI 04-610. Na extra£ní £o£ce energetic-

kého �ltru je umíst¥na efuzní trubi£ka pro expozici vzorku kyslíkem. Detektorem £ástic

je kanálkový násobi£. RF generátor pro rozsah hmot 1-255 AMU byl na konci roku 2001
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vym¥n¥n za model s rozsahem 2-1023 AMU. Parametry systému jsou uvedeny, v tabulce

5.1.

Energetický analyzátor PHI 06-600
Pohyb detektoru x,y - ± 0,51 cm

z - 6,35 cm
Extrak£ní potenciál 0-350V
Analyzovaná plocha � cca 0,5mm v závislosti na nastavení

Hmotový spektrometr PHI 04-610
Typ kvadrupólový

Pr·m¥r ty£í 8 mm
Hmotový rozsah do 1023 AMU

Detektor kanálkový násobi£

Tabulka 5.1: Parametry analyza£ního systému Perkin Elmer([32])

Pro °ízení systému byl v po£átcích pouºíván p·vodní po£íta£ z roku 1988 s ovládáním

elektroniky p°es GPIB rozhraní. V roce 2001 byl zakoupen moderní °ídící systém na

bázi PC s novým °ídícím rozhraním. Do systému nebylo za£len¥no iontové d¥lo PHI, ale

výrobek fy. SPECS (popsaný dále). Odchylky v komunika£ních principech nedovolily

plnou integraci d¥la do °ídícího systému analyzátoru. Hlavní omezení bylo v dynamickém

reºimu kdy byla data snímána z celé plochy odpra²ovaného kráteru. V na²ich m¥°eních

toto omezení nebylo zásadní a vná²elo pouze malou chybu do m¥°ených dat.

Iontové d¥lo p·vodní

Star²í iontové d¥lo extraktorového typu vyrobené na KEVF bylo do£asn¥ pouºito pro

m¥°ení se systémem SIMS. Jednalo se o jednoduché Ar d¥lo s wolframovou katodou,

které nebylo diferenciáln¥ £erpané. Iontový svazek m¥l v pr·m¥ru cca 1 cm a jeho

proud bylo moºné °ídit pomocí ºhavení a tlaku plynu v ioniza£ním prostoru. Iontové

d¥lo pracovalo p°i dvou energiích primárního svazku 500 a 1000 eV.

S tímto iontovým zdrojem byly provád¥ny pouze experimenty SSIMS pro které pa-

rametry d¥la vyhovovaly. V roce 2001 bylo nahrazeno podstatn¥ kvalitn¥j²ím d¥lem

SPECS.

Iontové d¥lo SPECS PU-IQ 12/38

Iontové d¥lo extraktorového typu fy SPECS je diferenciáln¥ £erpané a vybavené vy-

chylovacími desti£kami pro nastavení polohy a rozmítání svazku po povrchu. Iontové

d¥lo je moºné provozovat ve dvou mezních nastaveních. Mód vysoké fokusace umoº¬uje

zm¥n²it stopu aº na pr·m¥r 125 µm a p°i poºadavku na maximální primární proud

lze v módu vysokého proudu dosáhnout aº 8µA (tj. 4mA/cm2). Extrémní výkony jsou
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ovlivn¥ny geometrickým uspo°ádáním v m¥°ící aparatu°e, p°edn¥ vzdáleností d¥la od

vzorku. Primární energie svazku je nastavitelná v rozsahu 0.2 - 5 keV. Do 500eV je d¥lo

nestabilní a pro�l stopy vykazuje zna£né nehomogenity.

Pracovním plynem byl argon, ale díky odolné katod¥ (Iridium s povlakem Y2O3) je

moºné pouºít i reaktivní plyny jako O2, H2 a pod.

Rozmítání svazku na plo²e 10 mm x 10 mm vytvá°í velmi plochý kráter a umoº¬uje

získat kvalitní hloubkovou informaci o vzorku.

Iontové d¥lo je °ízeno samostatnou elektronikou. Nastavení parametr· je moºné na

£elním panelu i p°es po£íta£. Výhodou byla moºnost uloºení parametr· svazku pro jed-

notlivé módy práce (statické a dynamické m¥°ení) a jejich opakované pouºití v pr·b¥hu

m¥°ícího cyklu.





Kapitola 6

P°íprava vzork·

Pouºité vzroky byly p°ipraveny magnetronovým napra²ováním ve skupin¥ Fyziky po-

vrch· na Kated°e elektroniky a vakuové fyziky MFF UK a v Engineering Support and

Technology Division, Surfaces and Materials Group, European Laboratory for Nuclear

Physics (CERN).

Magnetronové napra²ování je výhodná metoda, která dovoluje p°ipravit £isté vrstvy

²irokého spektra materiál·. V magnetickém poli je vytvo°en výboj v £istém plynu a

ionizované £ástice jsou urychleny na ter£, který je odpra²ován. Odprá²ené £ástice jsou

deponovány na substrát. Jednodu²e lze p°ipravit slitiny kovových i nekovových ma-

teriál·. Pouºívají se hlavn¥ dv¥ geometrická uspo°ádání napra²ovacího systému a to

planární (obr. 6.1)a koaxiální (obr. 6.3).

Substrátem pro studované vrstvy byla zvolena nerezav¥jící ocel a bezkyslíkatá m¥¤

- OFHC. Ve volb¥ hrálo hlavní úlohu pouºití materiál·, které se nejvíce vyskytují ve

vakuové £ásti urychlova£e LHC v CERN. Nerezová ocel je uºitá nap°. pro £erpací potrubí

vakuového systému urychlova£e a OFHC je materiálem pro výrobu urychlovacích a

fokusa£ních kavit.

Podloºky z OFHC m¥¤i byly, po b¥ºném odma²t¥ní pro UHV podmínky, chemicky

le²t¥ny postupem SUBU5 [33]. Výsledný povrch nevykazoval na SEM obrazu (15µm x

15µm) nerovnosti a byl klasi�kován jako "hladký". Rozm¥ry vzorku 14 x 10 mm.

Podloºky z nerezové oceli byly vyrobeny z komer£n¥ dostupné le²t¥né nerezové desky.

P°i úpravách sobstrátu vzork· na pot°ebné rozm¥ry byla zachována ochranná plastová

fólie aº do záv¥re£ných p°íprav p°ed napra²ováním a tím bylo zabrán¥no mechanickému

po²kození povrchu. Substrát byl následn¥ odma²t¥n standardním postupem pro UHV

a vloºen do napra²ovacího systému. Pouºití standardního substrátu z nerezav¥jící oceli,

tak jak byl vyroben a b¥ºn¥ pouºíván pro konstrukce, odpovídá situaci, kdy je NEG,

vhodného sloºení, pouºit ve vakuové aparatu°e. Zárove¬ je tento substrát i velmi �-

nan£n¥ dostupný. Pouºitá p°íprava substrátu (st°íhání vzork·) se negativn¥ projevila
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Obrázek 6.1: Uspo°ádání napra²ovacího systému uºívaného pro p°ípravu vzork· v CERNu.
P°evzato z [33]

p°i zji²´ování parametr· erodovaného kráteru po DSIMS m¥°eních (viz. 9.1).

Vzorky p°ipravené na substrátu OFHC pocházejí z CERN. Pouºitý napra²ovací sys-

tém byl vyvinut v CERN pro napra²ování zvolených kompozic materiál· [33, 34, 19] na

vzorky v¥t²inou malých rozm¥r· pro studium proces· probíhajících ve vrstv¥ NEG. Na-

pra²ovací systém je vybaven trojicí planárních magnetron· v konfokálním uspo°ádání,

které deponují p°íslu²né £isté kovy na vzorek (obr. 6.1).

�isté kovy jsou odpra²ovány z chlazených ter£· o pr·m¥ru 50mm. Výkon kaºdého

magnetronu lze nezávisle nastavit (65 - 650 W) a tím docílit poºadované kompozice

naprá²ené vrstvy [33]. V systému je umíst¥no 12 vzork· na oto£ném karuselu ve vzdá-

lenosti 13 cm od magnetron·. Dvojice vzork· lze postupn¥ nastavit do ohniska a docílit

shodné kompozice i tlou²´ky vrstvy (v rámci dvojice). Odchylka tlou²´ky vrstvy byla <

0.1µm (kontrolována pomocí SEM) a zm¥na kompozice < 2% (metodou EDX).

Vzorky p°ipravené na substrátu z nerezav¥jící oceli byly naprá²eny na KEVF v sys-

tému koaxiálního , diodového magnetronu (obr. 6.4). Systém je modi�kací napra²ovacího

systému pouºívaného v CERN pro p°ípravu v¥t²ích vzork· (sou£ásti vakuových systém·

a v¥t²í plo²né vzorky) [19, 35].

V napra²ovací komo°e, umíst¥né v ose solenoidu, je katoda z odpra²ovaného mate-

riálu v ose systému a substráty okolo st¥n rovnom¥rn¥ v kruzích po ²esti. Podle po-

ºadovaného po£tu vzork· je moºné uºít n¥kolika nad sebou umíst¥ných ²estic vzork·.

Vzdálenost vzorku od katody (osy systému) je 30 mm. Toto uspo°ádání umoº¬uje v

jednom napra²ovacím cyklu p°ipravit jak sadu malých vzork· (10 x 10 mm) pro stu-

dium proces· pomocí povrchov¥ citlivých metod (SIMS, XPS, SRPES, ISS, AES ..),

tak velký vzorek vhodný i pro studium £erpacích vlastností zvolené kompozice NEG.

Pro napra²ování bylo pouºito n¥kolik sloºení katody. Pro napra²ování binárních vzork·

ze sm¥si zirkonu a vanadu je katoda sto£ena ze jednoho drátu Zr a n¥kolika ten£ích
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Obrázek 6.2: Uspo°ádání napra²ovacího systému uºívaného pro p°ípravu vzork· v CERNu.
P°evzato z [33]

drát· V. Na po£tu V drát· ve svazku bylo závislé sloºení výsledné vrstvy. Pro napra-

²ování ternárních slitin byla pouºita katoda z jednoho svazku drát· umíst¥ného v ose

systému. Ve svazku jsou svinuty dráty z jednotlivých £istých kov· (Ti, Zr, V). Výsledný

Obrázek 6.3: Schema typického koaxiálního magnetronu. P°evzato z [29]

pom¥r kov· v deponované vrstv¥ je závislý na plo²e toho kterého prvku na povrchu

svazku, tedy i na po£tu s pr·m¥ru drát· ve svazku. Nemalou roli hraje téº poloha

vzorku v·£i katod¥ [36]. Pokud bychom cht¥li p°esn¥ji plánovat výsledný pom¥r slitiny

na vzorku je t°eba zapo£íst (v p°ípad¥ nechlazené katody) i oh°ev katody a p°ípadnou

depozici napa°ováním. Po p°íprav¥ vzork· bylo výsledné sloºení zm¥°eno pomocí XPS.

Vzhledem k experiment·m, které prob¥hly v CERN [33, 19, 35] bylo známo, ºe oblast

vhodných kompozic slitiny je celkem rozsáhlá a tak p°íprava vrstvy vhodného sloºení
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nevyºadovala, pro na²e experimenty, p°esn¥j²ího výb¥ru materiálu katody.

Obrázek 6.4: Vakuový systém koaxiálního magnetronu pro napra²ování vzork· na KEVF.

Díky geometrické kon�guraci tj. spirálovému návinu drát· ve svazku a jeho dosta-

te£né vzdálenosti od vzorku je výsledná vrstva homogení. Zastoupení jednotlivých prvk·

ve vrstv¥ bylo ur£eno pomocí XPS a tlou²´ka vrstvy pomocí CSEM (Kalotest)(odkaz)



Kapitola 7

Popis jednotlivých skupin

experiment·

V rámci práce byly uskute£n¥ny experimenty, které lze rozd¥lit do dvou skupin podle

teplotního pr·b¥hu aktivace.

Na £ásti aktivovaných vzork· byly sledovány procesy p°i £erpání CO nebo O2. Stu-

dium mechanizmu £erpání plyn· je velmi d·leºité pro porozum¥ní proces·m probíhají-

cích p°i pracovních cyklech getru.

Pro n¥které vzorky byl sledován pr·b¥h celého aktiva£n¥ - £erpacího cyklu, kdy

byly deaktivovány expozicí v b¥ºné atmosfé°e a následn¥ znovu tepeln¥ aktivovány.

Pr·b¥h £erpacího procesu p°i vystavení vzorku atmosfé°e nebyl sledován. M¥°ením po

znovuzaloºení vzorku bylo zkoumáno chování vrstvy NEG po simulovaném £erpacím

cyklu. Dal²ím oh°evem bylo zji²továno chování vrstvy NEG v pr·b¥hu následné akti-

vace. Tímto experimentem bylo zji²´ováno chování getru v reálných podmínkách z°ídka

zavzdu²¬ovaného systému. V návazných experimentech provedených jinými £leny na²í

v¥decké skupiny byla sledována i ºivotnost vrstvy ([37]).

Podrobné postupy jednotlivých druh· experiment· naleznete v následujících kapi-

tolách a dal²í podrobnosti u rozboru jednotlivých experiment· v kapitole III - Výsledky

7.1 Aktivace postupným oh°evem

Pro sledování teplotní závislosti aktivace getru bylo nejprve zvoleno zkoumání pomocí

postupného oh°evu podle p°ipraveného schématu graf 7.1. M¥°ení vývoje povrchové

vrstvy bylo provád¥no metodou SSIMS v kaºdém teplotním kroku.

V první fázi zkoumání byl zvolen následující postup m¥°ení:

• Po vloºení vzorku s vrstvou NEG do vakuového systému bylo zm¥°eno spektrum

SSIMS z povrchové vrstvy neaktivoveného getru. Následným odplyn¥ním vzorku
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Obrázek 7.1: Graf £asového vývoje teploty p°i sledování postupné aktivace NEG. V grafu
je zanesena doba a teplota jednotlivých m¥°ení krouºkem.

p°i teplot¥ 120◦C po dobu 4 hodiny, byl vzorek p°ipraven k aktivaci. Po£áte£ní

stav vrstvy byl zaznamenán zm¥°ením spektra SSIMS.

• Aktiva£ní cyklus oh°evu probíhal v p¥ti krocích. Nár·st teploty mezi jednotlivými

kroky byl 40◦C a zm¥na teploty byla provedena v co nejmen²ím £asovém intervalu

(cca. 5 min), který je zanedbatelný ve srovnání s celkovou dobou jednoho kroku.

V kaºdém kroku byl vzorek drºen p°i konstantní teplot¥ 2 hodiny a pak bylo

sejmuto spektrum. V pr·b¥hu experiment· byla dola¤ována metodika m¥°ení, a

proto jsou n¥které experimenty m¥°eny do 280◦C a jiné aº do 320◦C. U v¥t²iny

vzork· je teplota 280◦C dostate£ná pro aktivaci a tak navý²ení teploty nemá vliv

na interpretaci m¥°ení.

• V záv¥ru n¥kterých aktiva£ních cykl· byla na aktivovaný povrch provedena ad-

sorpce CO nebo O2 simulující £erpání. Pro n¥které adsorpce byl po°izován pr·-

b¥ºný záznam SSIMS. Záv¥rem byl výsledný stav vrstvy ov¥°en sejmutím spektra.

• V n¥kterých m¥°eních bylo zkoumáno i hloubkové sloºení povrchové vrstvy pomocí

m¥°ení DSIMS.

V pr·b¥hu m¥°ení SSIMS spektra byla zachována konstantní teplota vzorku odpoví-

dající danému tepotnímu kroku. Zchlazení vzorku pro m¥°ení by mohlo zna£n¥ ovlivnit

kritickou fázi po£átku aktivace, kde by p°i niº²í teplot¥ jiº docházelo k £erpání zbyt-

kové atmosféry vakuového systému. �asový pr·b¥h teploty a rozvrh m¥°ení je vynesen

v grafu 7.1.
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7.2 Sledování £asového vývoje aktivace getru p°i konstantní

teplot¥

Vývoj getrové vrstvy p°i její aktivaci byl také sledován v podmínkách blízkých tradi£-

nímu odply¬ovacímu cyklu. Pro lep²í srovnatelnost po£áte£ních podmínek byl vzorek

odplyn¥n p°i 120◦C / 4 hod. jako v experimentech s postupným oh°evem vzorku. Tep-

lota 240◦C byla nastavena v krátkém £ase a byl zkoumán vývoj povrchu v pr·b¥hu £asu

obr. 7.2.

Obrázek 7.2: Graf £asového vývoje teploty p°i sledování pr·b¥ºné aktivace NEG. V grafu je
zanesen vývoj teploty na £ase, doba jednotlivých m¥°ení krouºkem a ²rafovaná
plocha zobrazuje oblast kontinuálního snímaní spektra p°i oh°evu vzorku.

• Po vloºení vzorku s vrstvou NEG do vakuového systému bylo zm¥°eno spektrum

SSIMS z povrchové vrstvy neaktivovaného getru. Následným odplyn¥ním vzorku

p°i teplot¥ 120◦C po dobu 4 hodiny, byl vzorek p°ipraven k aktivaci. Po£áte£ní

stav odplyn¥né vrstvy byl zaznamenán zm¥°ením spektra SSIMS.

• Aktiva£ní cyklus za£al oh°átím vzorku na 240◦C. Zm¥ny povrchu v pr·b¥hu

oh°evu ze 120◦C na 240◦C a v pr·b¥hu následujících cca 120 minutách byl sledo-

ván a zaznamenán pomocí m¥°ení SIMS.

• Dal²í vývoj povrchové vrstvy byl v n¥kolikahodinových intervalech kontrolován

sejmutím n¥kolika spekter.

• V záv¥ru aktiva£ních cykl· byla na aktivovaný povrch provedena adsorpce CO

nebo O2 simulující £erpání. Záv¥rem byl výsledný stav vrstvy ov¥°en sejmutím

spektra.
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• V n¥kterých m¥°eních bylo zkoumáno o hloubkové sloºení povrchové vrstvy po-

mocí DSIMS m¥°ení.

7.3 Dal²í typy m¥°ení

V n¥kterých experimentech byly navíc sledovány vlastnosti aktivovaného getru pomocí

adsorpce CO na povrch getru.

Dal²ím dopl¬kovým m¥°ením na n¥kterých z posledních vzork· byly hloubkové pro-

�ly povrchových vrstev getru pro zji²t¥ní stavu podpovrchové vrstvy a také jako srov-

návací experiment pro m¥°ení provedená na synchrotronu Elettra v Terstu [38].

U n¥kterých vzork· byl sledován vývoj vlastností vrstvy mezi první a druhou akti-

vací, kdy byl vzorek vystaven p·sobení atmosféry a tím simulováno standardní zavzdu²-

n¥ní vakuového systému.

Konkrétní provedení toho kterého experimentu bude uvedeno u popisu výsledk·

p°íslu²ného m¥°ení.



�ást III

Výsledky a diskuse
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Presentované výsledky zahrnují experimenty provedené na Kated°e EVF v letech

2001 - 2004. V²echny experimenty byly provedené s pouºitím hmotového spektrometru

Perkin Elmer. Experimentální systém procházel úpravami a vylep²eními, které m¥ly

pozitivní vliv na kvalitu presentovaných m¥°ení a nebo se jednalo o zm¥ny, které se

netýkali mých m¥°ení. Pokud byla n¥která úprava d·leºitá pro získání presentovaných

výsledk·, bude uvedena na p°íslu²ném míst¥ v textu.

Hlavní úpravy systému spo£ívaly ve vým¥n¥ iontového d¥la, modernizaci °ídícího

systému SIMSu a vým¥n¥ RF generátoru pro kvadrupólový hmotový �ltr. Tyto úpravy

prob¥hly na konci roku 2001 a tedy v¥t²ina m¥°ení prob¥hla s novým experimentálním

uspo°ádáním. Výsledky z úvodní série m¥°ení vzork· £istých kov· Ti, Zr a V a slitin p°i-

pravených v CERN jsou provedeny s p·vodním vybavením. Jelikoº jsou vyhodnocovány

pom¥ry signál· jsou výsledky ze v²ech experimentálních uspo°ádání pln¥ srovnatelné

(nezávislé na aktuální kon�guraci experimentu).





Kapitola 8

Vyhodnocení a interpretace m¥°ení

Vyhodnocování výsledk· nam¥°ených pomocí metody SIMS je z kvalitativního hlediska

pom¥rn¥ jednoduché. Byla pozorována velmi dobrá shoda nam¥°eného spektra a reál-

ného sloºení vzorku [26, 27, 28]. V n¥kterých p°ípadech mohou nastat potíºe u slou£enin

a prvk·, které se, díky jejich izotopickému sloºení, nacházejí na stejné hmot¥. Slab²í

signály pak mohou být p°ekryty siln¥j²ími a obtíºn¥ se dekomponují. Izotopické sloºení

zkoumaných materiál· je uvedeno v tabulce 8.1.

Z A 1 2 12 13 14 15 16 17 18
1 H 100 0
6 C 99 1.1
8 O 100 0 0.2
Z A 46 47 48 49 50 51 90 91 92 93 94 95 96
22 Ti 8 7.3 74 5.5 5.4
23 V 0.3 100
40 Zr 51 11 17 17 2.8

Tabulka 8.1: Tabulka p°írodního izotopického sloºení prvk·, které byly sledovány ve zkou-
maných vzorcích. Údaje v procentech. Zdroj [39, 40].

Na druhé stran¥ kvantitativní analýza m¥°ení SIMS je velmi sloºitá. Toto vyplývá

hlavn¥ ze sloºitosti procesu odpra²ování a následné ionizace [26]. Pro kalibraci intenzit

se pouºívá vzork· o známém sloºení - normál·, ale i tak je výsledek £asto zatíºen vy-

sokou chybou. Probíhající ionizace je siln¥ závislá na stavu povrchu (lokální výstupní

práci), který je ale v pr·b¥hu m¥°ení m¥n¥n dopadajícími ionty i adsorpcí z objemu.

V p°ípad¥ srovnávání mnoºství odprá²ených neutrálních fragment· je situace zna£en¥

zjednodu²ena. V p°ípad¥ následné ionizace ve volném prostoru (nap°. laserem £i elektro-

novým dopadem) je její proces pom¥rn¥ dob°e popsatelný a stabilní a tak lze získávat

podstatn¥ kvalitn¥j²í kvantitativní informaci. Díky vysoké technické náro£nosti následné

ionizace vyuºívají b¥ºné systémy SIMS pro analýzu sekundárních iont· a pro zji²´ování
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kvantitativních informací jiné postupy.

Na mnoha p°ípadech byl ukázán lineární vztah mezi pom¥rem iontových signál·

MX+/M+ a pokrytím X a nezávislost tohoto pom¥ru na lokální výstupní práci [41, 42,

43, 44, 45]. M je kovový prvek a X je prvek £i klastr nap°. C, H, OH, CO, O, ... P°i

zm¥n¥ struktury povrchové fáze ale m·ºe být linearita vztahu významn¥ poru²ena [46].

V textu popisujícím výsledky m¥°ení (kap. 9) budu pouºívat zjednodu²ení
v podob¥ slova "pom¥r" pro ozna£ení pom¥ru intenzity signálu slou£eniny
a intenzity signálu p°íslu²ného kovu.

Obrázek 8.1: Typické spektrum sejmuté po odplyn¥ní vzorku NEG Ti-Zr-V. V grafu jsou
ozna£eny píky které se dále pouºívají k vyhodnocování m¥°ení.

Na typickém spektru getru TiZrV (8.1)je vid¥t n¥kolik skupin pík·, které odpovídají

p°íslu²ným kov·m a jejich slou£eninám. Pro vyhodnocení byly pouºity píky vhodných

hmot vzhledem k jejich intenzit¥ i p°ekryv·m v rámci izotopického sloºení. Ve v²ech

vyhodnoceních byla intenzita po£ítána jako integrál píku p°íslu²né hmoty. Integrací

získáme výsledek s niº²í �uktuací neº p°i vyhodnocování maxima píku £i hodnoty ve

st°edu píku. Tento postup nabývá na d·leºitosti se sniºováním intenzity, které nastává

p°i aktivaci vzork·. Tento pokles souvisí s úbytkem povrchového kyslíku na vzorku a

tedy niº²ího výt¥ºku.

Pro vyhodnocování stavu povrchu byly zvoleny následující pom¥ry intenzit:

Titan : 49(TiH+)/48Ti+, 64(TiO+)/48Ti+, 65(TiOH+)/48Ti+, 60(TiC+)/48Ti+
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Zirkon : 93(ZrH+)/90Zr+, 106(ZrO+)/90Zr+, 107(ZrOH+)/90Zr+, 104(ZrC+)/90Zr+

Vanad : 52(VH+)/51V+, 67(VO+)/51V+, 68(VOH+)/51V+, 63(VC+)/51V+

Díky bohatým izotopickým sloºením Ti a Zr, se v signálu z n¥kterých hmot vyskytují

p°ísp¥vky od r·zných fragment· (izotop·). V n¥kterých p°ípadech je pro vyhodnocení

lep²í zvolit, místo nejsiln¥ji zastoupeného izotopu, vhodn¥j²í hmotu nezatíºenou izoto-

pickým p°ekryvem. Pokud takovou hmotu nelze nalézt a nebo je signál na takové hmot¥

p°íli² slabý je nutné nam¥°enou intenzitu píku rozklí£ovat pomocí izotopického sloºení

p°íslu²ných prvk· a do výpo£t· zahrnout pouze p°íslu²ející £ást intenzity píku.

P·vodní zdlouhavé vyhodnocení výsledk· ze starého °ídícího systému v sob¥ zahrno-

valo nejen p°esun dat mezi jiº dávno nepouºívaným po£íta£ovým systémem a moderními

po£íta£i, ale i transformaci z proprietárního datového formátu. Po nahrazení starého °í-

zení moderním systémem se vyhodnocení dat zna£n¥ zrychlilo a dal²ím velkým p°ínosem

bylo pouºití transforma£ního programu kol. Sedlá£ka.

K vlastním výpo£t·m integrál· i pom¥r· signál· jsem pouºíval soustavu tabulek a

maker v OpenO�ce, které mi vyhovovali svojí p°ehledností a jednoduchostí. Ke zob-

razování dat do graf· a p°ípadným dal²ím výpo£t·m jsem pouºil program· Microcal

Origin 6.0 a Igor Pro 4.0.





Kapitola 9

Výsledky experiment· a jejich

diskuse

M¥°ení probíhalo v pr·b¥hu 4 let na KEVF. Zdroje vzork· byly jak z laborato°e Dr. Be-

nvenutiho z CERN tak i p°ipravené Doc. Ma²kem na KEVF. P°ehled m¥°ených vzork·

je uveden v tab. 9.1.

£íslo vzorku sloºení(%) substrát m¥°ení zdroj
220A Zr (100) Cu postupná aktivace CERN
221A Ti (100) Cu postupná aktivace CERN
222A V (100) Cu postupná aktivace CERN
223A TiZrV (30:30:40) Cu 2x postupná aktivace CERN
224A ZrV (50:50) Cu postupná aktivace CERN
225A TiZr (50:50) Cu postupná aktivace CERN
ZrV_03 ZrV (44:56) nerez postupná aktivace KEVF
PN01_02 ZrV (64:36) nerez pr·b¥ºná aktivace KEVF
PN04_03 TiZrV (25:50:25) nerez postupná i pr·b¥ºná aktivace KEVF

Tabulka 9.1: P°ehled zna£ení a sloºení vzork· pro m¥°ení.

9.1 Zji²t¥ní velikosti stopy iontového svazku a kalibrace

hloubkového pro�lu

Pro kalibraci velikosti stopy iontového svazku p°i nastavení pouºívaném p°i m¥°ení bylo

provedeno m¥°ení na n¥kolikavrstevném materiálu Sn-In-Pd, který vykazoval, po odprá-

²ení svrchní vrstvy cínu, vysoký kontrast stopy (na rozdíl od m¥°ení na Ta2O5). Pomocí

m¥°ení kalibrovaným optickým mikroskopem byla zm¥°ena velikost stopy 0,76 x 1,45

mm. Tvar stopy je dob°e vid¥t na obr. 9.1. Protáhlý tvar stopy vyplývá z geometrického

uspo°ádání v aparatu°e kdy osa iontového d¥la svírá s kolmicí na vzorek úhel 45◦.
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Obrázek 9.1: Fotogra�e stopy Ar d¥la p°i nastavení pro DSIMS. M¥°ení prob¥hla na mno-
hovrstevném materiálu Sn-In-Pd.

� ���� ���� ���� ���� ���� ��������

����

����

����

����

����

�

�

�

��
���	

�
�
��

�
�
��

���
�

��	������
���µ��

Obrázek 9.2: Hloubkový pro�l kráteru po m¥°ení DSIMS získaný pomocí pro�lometru
Alpha-step 500. Vzorek ZrV byl odpra²ován 150 minut, svazkem s parame-
try Ep=3keV, Ip=0,5µA cm2.
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Pro ur£ení hloubkového pro�lu stopy byl pouºit vzorek getru TiZrV naprá²ený na

podloºce z nerezav¥jící oceli ve stejném procesu jako vzorky pouºité pro zkoumání ak-

tivace. Typický kráter byl vytvo°en se stejným nastavením iontového d¥la jaké bylo

pouºito pro ostatní experimenty. Hloubkový pro�l stopy byl m¥°en pomocí p°ístroje

Alpha-step 500.

Odpra²ovací rychlost byla zm¥°ena pomocí odprá²ení kráteru na jednom ze vzork·

ZrV. Pro m¥°ení bylo pouºito nastavení primárního svazku Ep=3keV, Ip=0,5µA cm2.

Celková doba odpra²ování byla 150 min. Hloubkový pro�l zm¥°ený na pro�lometru

Alpha-step 500 je zobrazen na grafu 9.2.

P°i p°íprav¥ vzork· byly pouºívány substráty mechanicky odd¥lované z tabule ne-

rezového plechu a tak byla jejich rovinnost naru²ena st°ihem. Mírná deformace vzorku,

neovliv¬ovala m¥°ení p°i aktiva£ních experimentech, ale zp·sobila zna£né komplikace p°i

m¥°ení hloubkového pro�lu kráteru. Hloubková m¥°ení je proto t°eba brát pouze jako

orienta£ní. Na druhou stranu tyto výsledky dob°e korelují s experimenty srovnávající

m¥°ení metodami SRPES a SIMS [37, 47].

Z nam¥°ených výsledk· a z dal²ích m¥°ení byla zji²t¥na odpra²ovací rychlost svazku

s parametry Ep=3keV, Ip=0,5µA cm2 na cca 0,3 nm / min.
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9.2 �isté kovy
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Obrázek 9.3: Souhrn pr·b¥h· jednotlivých pom¥r· p°i aktivaci vzorku zirkonu £. 220A.

Úvodní m¥°ení vzork· materiál· NEG probíhalo na vzorcích vyrobených p°i jejich

vývoji v CERN [33, 19, 16]. Pro srovnání chování slitin v pr·b¥hu aktivace byla vyrobena

série vzork· £istých kov·, na kterých se také zkoumaly jejich povrchové vlastnosti p°i

oh°evu. Vzorky titanu, zirkonu a vanadu byly naprá²eny na m¥d¥né podloºce. P°ehled

vzork· je v tabulce 9.1.

Vzorky Ti, Zr a V byly m¥°eny p°i postupné aktivaci. Pr·b¥h oh°evu je popsán v kap.

7.1. Tyto experimenty byly provedeny v p·vodním experimentálním uspo°ádání. Iontové

d¥lo jednoduché konstrukce produkuje ²iroký nerozmítaný svazek o energii 500eV nebo

1000eV. Proudová hustota pouºitá pro m¥°ení byla men²í neº 5 nA cm−2, aby byly

zachovány statické podmínky me°ení, a primární energie nastavena na 1000eV [48].

P°i oh°evu vzork· byly sledovány pom¥ry oxid·, hydrid·, karbid· a hydroxid· p°í-

slu²ných kov·. Výsledky m¥°ení jsou shrnuty do skupin graf· pro jednotlivé kovy. Jedná
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se o graf 9.3 pro vzorek Zr 220a, graf 9.4 pro vzorek Ti 221a a graf 9.5 pro vzorek V

222a.

Pom¥ry p°íslu²ných slou£enin vykazují podobné tendence pro v²echny vzorky.
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Obrázek 9.4: Souhrn pr·b¥h· jednotlivých pom¥r· p°i aktivaci vzorku titanu £. 221A.

V odply¬ovacím cyklu oh°evu vzorku p°i 120◦C je moºné pozorovat v¥t²í odchylky

pr·b¥h· u jednotlivých vzork·, které jsou zp·sobeny odli²nostmi ve sloºení adsorbované

vrstvy. Pro studium aktivace je vhodné uvaºovat vývoj pom¥r· jiº odplyn¥ného vzorku.

P°i srovnání pr·b¥h· oxidických pom¥r· (grafy 9.3a, 9.4a, 9.5a)je vid¥t pokles, který

nevykazuje saturaci. U ºádného ze vzork· nebylo dosaºeno limitní redukce povrchové

vrstvy a tedy aktivace vzorku.

V p°ípad¥ pom¥r· hydrid· (grafy 9.3c, 9.4c, 9.5c) je vid¥t klesající tendence u v²ech

vzork·. Pom¥r ZrH/Zr vykazuje lokální nár·st, který je pravd¥podobn¥ zavin¥n chybou

m¥°ení p°i nízké úrovni signálu.

Signály karbid·, hlavn¥ v m¥°ení p°i vy²²ích teplotách, jsou také negativn¥ ovliv-

n¥ny nízkými absolutními hodnotami signálu, která vná²í do výsledk· znatelný rozptyl.

Nár·st pom¥r· karbid· (grafy 9.3d, 9.4d, 9.5d) p°i teplotách nad 240◦C je zap°í£in¥na

tvorbou karbid· kov· VC, ZrC a TiC na horkých povr²ích. Zdrojem uhlíku pro tvorbu
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Obrázek 9.5: Souhrn pr·b¥h· jednotlivých pom¥r· p°i aktivaci vzorku vanadu £. 222A.

karbid· jsou zbytky uhlíkatých adsorbát·, ze kterých je povrch vzorku kontaminován

uhlíkem. Tento mechanizmus byl zkoumán pomocí metod PS a SRPES v £lánku [49].

Jednotlivé kovy mají r·zné tendence k tvorb¥ karbid· a proto se i jednotlivé teplotní

pr·b¥hy karbid· li²í.

Z m¥°ení £istých kov· p°i oh°evech do 280◦C je z°ejmé, ºe nedochází k aktivaci vrstvy

tak, aby vykazovala £erpací aktivitu. Tyto výsledky korespondují s m¥°eními AES, XPS

a XRD provedenými v CERN na £istých kovech v rámci prom¥°ování vlastností slitin

TiZrV r·zného sloºení [15, 16, 17, 33, 34]. Výsledky experiment· oh°evu vzork· £istých

kov· jsou srovnány s výsledky p°i aktivaci getru TiZrV 223a v £lánku [48] p°iloºeném

v záv¥ru této práce.
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9.3 Binární slitiny

P°i zkoumání binárních slitin byla zkoumána trojice vzork· s r·znými kompozicemi

slitin Zr a V a jeden vzorek TiZr (viz. tab. 9.1 ).

vzorek 224a (ZrV)

Prvním zkoumaným binárním vzorkem byla slitina ZrV_224a (50:50) deponovaná na

m¥di. M¥°ení prob¥hlo za standardních podmínek pro postupnou aktivaci (kap. 7.1) p°i

dodrºení statických podmínek m¥°ení (Ip < 5 nA cm−2,Ep= 1keV).

V grafu 9.6a jsou vývoje oxid· VO, ZrO a ZrO2 v pr·b¥hu oh°evu. V²echny k°ivky

vykazují dosaºení minima v rozsahu teplot 200oC - 240oC, který lze ozna£it za teplotu

aktivace. Z tvaru k°ivek lze o£ekávat, ºe aktivace V prob¥hla d°íve neº aktivace Zr.

Toto chování koresponuje s m¥°ením provedeným pomocí XPS [50, 51], kdy dochází k

transformaci oxid· V2O5 na V2O a kovový V. Následný mírný nár·st pom¥ru m·ºe

být spojen s £erpáním zbytkové atmosféry jiº aktivovaným povrchem, kdy je kyslík ze

zbytkové atmosféry adsorbován na povrchu a dále pak rozpou²t¥n v objemu. Tvorba

vrstvy s reziduálním oxidem (p°edn¥ ZrO) byla prokázána pomocí m¥°ení XPS v kom-

binaci s iontovým odpra²ováním [50]. Tvorba povrchové vrstvy reziduálního oxidu byla

prokázána i m¥°ením SRPES v £lánku [38]. Metoda SRPES umoº¬uje m¥nit informa£ní

hloubku m¥°ení pomocí zm¥ny energie primárních foton·. Ve vhodném nastavení tak

získává informaci z posledních vrstev vzorku, stejn¥ jako metoda SSIMS.

Pom¥ry hydrid· ZrH a VH (graf 9.6c), hydroxyl· ZrOH a VOH (graf 9.6b) a karbid·

ZrC a VC (graf 9.6d) vykazují celkový pokles související s pokra£ujícím odplyn¥ním a

redukcí povrchu. Je vid¥t ºe v tomto p°ípad¥ nedochází k tvorb¥ karbid· za vy²²ích

teplot coº nevylu£uje jejich tvorbu p°i dal²ím aktiva£ním cyklu.

Mírný nár·st pom¥ru ZrH/Zr (graf 9.6c) m·ºe souviset s po£átkem aktivace getru

a zvý²ením povrchové koncentrace vodíku, který pochází ze zbytkové atmosféry ve va-

kuovém systému jejímº dominantním plynem je vodík. Zvý²ení koe�cientu ulp¥ní pro

vodík p°i teplotách nad 180oC je prokázán m¥°ením v £lánku [16]. M¥°ení bylo prove-

deno pro vrstvu TiZrV, ale lze p°edpokládat obdobné chování i pro vrstvu ZrV (která

svým sloºením spadá do kvalitativn¥ dobrých getr·, viz obr. 3.2). Posun pr·b¥hu do

mírn¥ odli²ného teplotního rozsahu souvisí s jiným sloºením vzorku.

Pr·b¥h ZrOH/Zr (graf 9.6b) dosahuje lokální maximum p°i teplot¥ 200◦C, které

vykazuje podobné rysy jako vývoj ZrOH/Zr na vzorku ZrV_03 p°i druhé aktivaci (graf

9.9a). Lokální nár·st ZrOH/Zr m·ºe být zp·soben reakcí zbytkového kyslíku s H2.



64 KAPITOLA 9. VÝSLEDKY EXPERIMENT� A JEJICH DISKUSE

a) b)

A.R. 120 160 200 240 280

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

VO
+ / V

+  - 
Zr

O
2+ / Z

r+

 

Teplota [ oC]

 VO/V [67/51]
 ZrO2/Zr [122/90]

0,5

1,0

1,5

  Z
rO

+  / 
Z

r+  

 ZrO/Zr [106/90]

A.R. 120 160 200 240 280
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,05

0,10

0,15

0,20

 

 V
O

H
+ /V

+

 Teplota [oC]

 VOH/V [68/51]

  Z
rO

H
+ /Z

r+

 ZrOH/Zr [109/90]

c) d)

A.R. 120 160 200 240 280

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 

 

Zr
H

+  / 
Z

r+  - 
VH

+  / 
V

+

Teplota [oC]

 VH/V [52/51]
 ZrH/Zr [91/90]

A.R. 120 160 200 240 280

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

 

 V
C

+ /V
+

 Teplota [oC]

 VC/V[63/51]

  Z
rC

+ /Z
r+

 ZrC/Zr [103/90]

Obrázek 9.6: Souhrn pr·b¥h· jednotlivých pom¥r· p°i aktivaci vzorku £. 224A ZrV (50/50).

TiZr_225a

Dal²ím binárním vzorkem ze série p°ipravené v CERN je vzorek TiZr_225a (50:50).

M¥°ení prob¥hlo za standardních podmínek pro postupnou aktivaci (kap. 7.1) p°i do-

drºení statických podmínek m¥°ení (Ip < 5 nA cm−2,Ep= 1keV). Výsledky m¥°ení jsou

zobrazeny v grafu 9.7.

Z tvaru pr·b¥hu oxidových pom¥r· v grafu 9.7a lze usuzovat, ºe se vzorek aktivoval

aº p°i teplot¥ nad 240◦C. Na této teplot¥ dochází k výraznému zlomu na vývoji, pom¥r

TiO/Ti prochází nevýrazným minimem a pom¥r ZrO/Zr stagnuje v minimu. Vzhledem

k tomu, ºe tato kompozice nespadá do skupiny getr· dob°e aktivovaných p°i 200◦C obr.

3.2 z [17, 15, 33, 34, 16] je vy²²í aktiva£ní teplota o£ekávaná. Z tvaru k°ivek lze usuzovat,

ºe k aktivaci do²lo p°ibliºn¥ p°i stejné teplot¥ v intervalu 240◦C - 280◦C.

Po odplyn¥ní vykazuje v¥t²ina pom¥r· s rostoucí teplotou postupný pokles. Vý-

jimkou je pom¥r ZrH/Zr (graf 9.7c) který p°i teplot¥ 200◦C nabývá lokálního minima.

Nár·st pom¥ru hydrid· za vy²²ích teplot je moºné spojit se zvý²ením koe�cientu ulp¥ní

pro vodík [35, 19] a vy²²í tvorb¥ hydrid· z adsorbovaného vodíku.

Tvorba karbid· je nízká a mírný nár·st je moºné pozorovat aº p°i teplot¥ 280◦C na
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pom¥ru TiC/Ti (graf 9.7d).
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Obrázek 9.7: Souhrn pr·b¥h· jednotlivých pom¥r· p°i aktivaci vzorku £. 225A TiZr
(50/50).

ZrV_03

Dal²í z binárních vzork· ZrV_03 v pom¥ru 44:56 (KEVF) byl prom¥°en pomocí po-

stupné aktivace (kap. 7.1) p°i dodrºení statických podmínek m¥°ení (Ip < 5 nA cm−2,Ep=

1keV).

P°i m¥°ení byla zkoumána nejen první aktivace vzorku po jeho naprá²ení, ale i dal²í

aktivace po dokon£eném aktiva£n¥-£erpacím cyklu. Po první aktivaci byl vzorek rychle

(cca 1 min) ochlazen na pokojovou teplotu a exponován CO. Pro simulaci reálného

provozu byl vzorek následn¥ vyndán mimo experimentální systém na b¥ºnou atmosféru,

kde byl uloºen v suchém prostoru (s mírn¥ sníºeným tlakem na cca 1000 Pa). Následná

aktivace prob¥hla aº po n¥kolika týdnech.

Základní grafy oxidových a hydridových pom¥r· jsou vyneseny do grafu 9.8 a do-

pl¬ková m¥°ení hydroxyl· a karbid· v grafu 9.9.

Srovnáním pr·b¥hu oxidových pom¥r· p°i první a p°i druhé aktivaci (graf 9.8a) je
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vid¥t souhlasná tendence k redukci povrchu u v²ech pr·b¥h·, která je p°i první aktivaci

zakon£ena minimem p°i 240◦C. V pr·b¥hu druhé aktivace nebylo dosaºeno pr·kazného

minima coº odpovídá o£ekávanému zvy²ování aktiva£ní teploty pro zachování parametr·

£erpání p°i opakování aktiva£n¥-£erpacích cykl· [15]. Rozdílné chování naprá²ené vrstvy

v pr·b¥hu první a druhé aktivace m·ºe souviset i se strukturními zm¥nami v pr·b¥hu

první aktivace. Po naprá²ení nemusí být vrstva ve strukturní rovnováze a ve vy²²ích

teplotách dojde k relaxaci do rovnováºného stavu.

V pr·b¥hu první aktivace je V aktivován d°íve neº Zr, coº vyplývá z tvaru k°ivky

v grafu 9.8a, kdy je pro VO/V dosaºeno minima, ale pom¥r ZrO/Zr vykazuje stagnaci.

Toto pozorování koresponduje s m¥°ením XPS na tomto vzorku uvedeným v [36]. Signály

nedosahují nulových hodnot, protoºe na povrchu jsou i p°i vy²²ích teplotách p°ítomny,

krom¥ kovových V a Zr, i zbytkové suboxidy ZrO a VO. Dal²ím zkoumáním bylo zji²t¥no

[38, 50], ºe zbytkové oxidy jsou p°ítomny p°edn¥ v n¥kolika svrchních vrstvách.

Výrazná odli²nost pr·b¥h· k°ivek 1. a 2. aktivace je vid¥t v p°ípad¥ sledování po-

m¥r· hydrid· (graf 9.8b). P°i první aktivaci dochází k strmému nár·stu od teploty

200◦C coº by mohlo odpovídat nár·stu koe�cientu ulp¥ní pro vodík. Nár·st koe�cientu

ulp¥ní pro vodík bylo sledováno v [16] na ternární slitin¥ TiZrV, která pat°í do skupiny

dob°e aktivovatelných getr· jako vzorek ZrV_03. P°i dal²ích aktiva£n¥-£erpacích cyk-

lech dochází, p°i stejné teplot¥, k poklesu koe�cientu ulp¥ní vodíku [15], které je pak

moºné vyváºit zvý²ením aktiva£ní teploty. Na druhou stranu je rozdíl v pr·b¥hu první a

druhé aktivace neo£ekávan¥ velký. Do pr·b¥hu pom¥ru se promítly i dal²í vlivy spojené

se zm¥nami v povrchové vrstv¥ (nap°. difuze zbytkového objemového vodíku z p°ípravy

vrstvy). Velkou roli pravd¥podobn¥ hrají strukturní zm¥ny vyvolané oh°evem. V abso-

lutních hodnotách pom¥r· se oba aktiva£ní cykly dostávají na srovnatelné hodnoty p°i

teplot¥ 280◦C.

Na pr·b¥zích pom¥r· hydroxylových skupin (graf 9.9a) je moºné sledovat vývoj

vazeb pocházejících p°edn¥ z adsorpce vody na povrchu. V grafech je patrná selektivita

vazby MOH p°i vy²²ích teplotách kdy pom¥r VOH/V je prakticky nulový, ale p°i stejné

teplot¥ je vazba ZrOH na povrchu stále p°ítomna. Zvlá²´ markantní je rozdílná tepelná

závislost vazby MOH v pr·b¥hu druhé aktivace.

Formování karbid· na povrchu getru p°i aktivaci je nevýrazné jak pro VC tak i pro

ZrC (graf 9.9a). V pr·b¥hu první aktivace nevykazuje pom¥r karbid· významn¥j²í vývoj

s teplotou. V pr·b¥hu druhé aktivace je markantní odli²nost v pr·b¥hu odply¬ovacího

cyklu, kde dochází pravd¥podobn¥ k uvol¬ování zbytkového CO z £erpacího cyklu mezi

aktivacemi. Niº²í pom¥r karbid· i men²í závislost na teplot¥ m·ºe souviset s niº²ím

obsahem karbid· v poslední vrstv¥ a naopak karbidov¥ bohat²í subpovrchovou oblastí

[50]. P°i teplotách nad 200◦C je shoda vývoje p°i aktivacích podpo°ena i shodou v

absolutních hodnotách pom¥r·. Z m¥°ení není patrná akumulace stabilních karbid·
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Obrázek 9.8: Souhrn pr·b¥h· oxidických a hydrydových pom¥r· p°i aktivaci vzorku
ZrV_03 (44/56). V Grafech jsou zobrazeny pr·b¥hy dvou aktivací. Plné sym-
boly ozna£ují pr·b¥h první aktivace a prázdné zobrazují vývoj aktivace druhé.

prokázaná p°i jiných m¥°eních [37], která ale m·ºe být pr·kazn¥j²í aº p°i v¥t²ím po£tu

aktiva£n¥-sorp£ních cykl·.

Dal²í informace z první aktivace vzorku ZrV_03, p°edn¥ detailní analýzu výsledk·

XPS a srovnání výsledk· XPS a SIMS, jsou uvedeny v £lánku [36], který je p°iloºen.
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Obrázek 9.9: Souhrn pr·b¥h· hydroxylových a karbidových pom¥r· p°i aktivaci vzorku
ZrV_03 (44/56). V Grafech jsou zobrazeny pr·b¥hy dvou aktivací. Plné sym-
boly ozna£ují pr·b¥h první aktivace a prázdné zobrazují vývoj aktivace druhé.
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ZrV_05

Dal²í z binárních vzork· ZrV_05 v pom¥ru 65:35 (KEVF) byl prom¥°en pomocí dvou

pr·b¥ºných aktivací (kap. 7.2) s vloºeným £erpacím cyklem kyslíku. V pr·b¥hu m¥°ení

byly dodrºeny statické podmínky m¥°ení (Ip < 5 nA cm−2,Ep= 1keV). Výsledky m¥°ení

jsou uvedeny v grafu 9.10.

Graf 9.10 je rozd¥len do t°í £ástí odpovídajících dvou aktiva£ním cykl·m s vloºe-

ným £erpacím cyklem. Jelikoº byl pro test £erpání getru pouºit £istý kyslík jsou signály,

aktiva£ního a £erpacího cyklu, zna£n¥ odli²né intenzity (kap. 4). �ásti I a III (akti-

vace) p°íslu²ejí levé ose a £ást II (£erpací) je vynesena v ose pravé. Zvý²ená �uktuace

záznamu je zavin¥na zkrácením na£ítání jednoho bodu, oproti m¥°ení p°i postupné akti-

vaci, na polovinu (50ms/bod). Tato hodnota byla zvolena tak, aby bylo moºné zachytit

dynamický vývoj povrchu vzorku.

V pr·b¥hu první aktivace je vid¥t strmý pokles oxidových pom¥r· (graf 9.10a,b) v

pr·b¥hu cca 20 minut. Po 20 minutách je povrchová vrstva jiº aktivována a za£íná £erpat

zbytkovou atmosféru jak je vid¥t na vývoji pom¥ru VO/V. Pom¥r VH/V (graf 9.10c)

vykazuje nár·st signálu tj. zvý²ení koe�cientu ulp¥ní vodíku a s tím spojené £erpání jiº

po cca 15 minutách oh°evu. Pom¥r VO/V (graf 9.10b), na rozdíl od pom¥ru ZrO/Zr

(graf 9.10a), vykazuje nár·st po cca 40 minutách aktivace. Nár·st pom¥ru m·ºe být

zp·soben nár·stem povrchové koncentrace kyslíku, jako p°echodového stavu p°i difuzi

kyslíku do objemu vrstvy v d·sledku aktivace vrstvy. Z grafu je vid¥t, ºe vanad je

d°íve aktivovaný prvek coº koresponduje s p°edchozím m¥°ením, kdy u binárních vrstev

ZrV je vanad aktivován p°i niº²ích teplotách neº zirkon [36, 51]. V povrchové vrstv¥ se

vyskytuje spí²e Zr a to jak v kovové form¥, tak i ve form¥ reziduálního oxidu. Naproti

tomu je na vanad bohat²í podpovrchová vrstva [38].

Po rychlém ochlazení byl vzorek exponován kyslíkem p°i parciálním tlaku PO2 =

5.10−6 Pa po dobu 65 minut. Vývoj pom¥r· ZrO/Zr, VO/V a VH/V je uveden v £ásti

II grafu 9.10. U pom¥r· oxid· je patrný rozdílný vývoj pom¥r· ZrO/Zr a VO/V kdy

pom¥r ZrO/Zr vzroste tém¥° skokov¥ s po£átkem aktivace a dále mírn¥ roste po celou

dobu aktivace. Pom¥r VO/V má pozvoln¥j²í nár·st, který kon£í dosaºením saturace po

cca 40 minutách expozice (£erpání). Poklesy oxidických pom¥r· na konci £ásti II souvisí

s vypnutím zdroje kyslíku a s jeho do£erpávání z efuzního systému a z objemu m¥°ící

aparatury. V této dob¥ se zmen²uje koncentrace povrchového oxidu a tím i dramaticky

výt¥ºek SIMS. Pokles pom¥ru VH/V odpovídá sycení povrchu kyslíkem kdy je sniºována

aktivita povrchu a tím klesá i koe�cient ulp¥ní pro vodík. Pom¥r VH/V dosahuje stabilní

hodnoty jiº po 10 minutách expozice kyslíkem.

Následná aktivace probíhá bezprost°edn¥ po oxidaci vzorku kyslíkem a kopíruje

podmínky aktivace první. Na pom¥ru ZrO/Zr je patrný mírn¥ rozdílný pr·b¥h kdy

redukce nastává pozvoln¥ji a stabilizace signálu je mírn¥ zpoºd¥na (cca 25 min). Redukce
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Obrázek 9.10: Souhrn pr·b¥h· pom¥r· p°i aktivaci vzorku ZrV_5 (64/36). V kaºdém grafu
jsou zobrazeny p°íslu²né pr·b¥hy t°í navazujících m¥°ení. V £ásti I je pr·b¥h
postupné aktivace p°i teplot¥ 240C. Následuje záznam pr·b¥hu expozice ak-
tivovaného vzorku kyslíkem - £ást II a v poslední £ásti (III) je pr·b¥h dal²í
pr·b¥ºné aktivace zoxidovaného vzorku p°i teplot¥ 240C.
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povrchu také nedosp¥la do takové fáze, jako p°i první aktivaci, coº je patrné z velikosti

pom¥r· jak ZrO/Zr, tak i VO/V. Rychlost redukce VO je podobná v první i druhé

aktivaci, ale v pr·b¥hu druhé aktivace nedochází k dosaºení výrazného minima po 40

minutách oh°evu, ale v té dob¥ je pom¥r VO/V jen stabilizován.

Pr·b¥h pom¥ru VH/V, mezi krajními polohami vykazujícími velmi podobné abso-

lutní hodnoty, je mírn¥ odli²ný. P°i první aktivaci je vývoj pom¥ru VH/V tém¥° lineární

od po£átku oh°evu, ale p°i aktivaci druhé je vid¥t výrazn¥j²í nár·st v £ase +15 - +40

minut následovaný dosaºením saturace. Toto chování m·ºe souviset se strukturními

zm¥nami na povrchu, protoºe koe�cient ulp¥ní souvisí se strukturou povrchu [52, 17] a

tedy i jeho teplotní vývoj m·ºe být odli²ný za jiných strukturních podmínek.

Vzhledem k rychlosti m¥°ení jednotlivých cykl· nebylo moºné získat dostate£né sig-

nály pro ZrH, hydroxily a karbidy.

9.4 Ternární slitiny

TiZrV_03

Vzorek TiZrV_03 byl p°ipraven na KEVF magnetronovým napra²ováním a vykazuje

stechiometrii 25:50:25. Na dvou vzorcích z téºe série, tj. s totoºným sloºením. Byla

provedena série experiment·. Jeden vzorek byl aktivován postupným oh°evem (viz. kap.

7.1) a druhý byl aktivován oh°evem pr·b¥ºným (viz. kap. 7.2) a vývoj aktivace sledován

metodou SSIMS. Na za£átku a na konci aktivace bylo provedeno hloubkové pro�lování

povrchu metodou DSIMS. M¥°ení bylo koncipováno jako srovnávací pro r·zné metody

aktivace a publikováno v £lánku [47], který je p°iloºen.

V grafu 9.12 jsou ukázány pr·b¥hy pom¥r· oxid· a hydrid· pro postupnou aktivaci

a) a c) a pro aktivaci pr·b¥ºnou b) a d). Z pr·b¥hu pom¥r· oxid· je vid¥t, ºe aktivace

getru nastává jiº p°i teplot¥ 200◦C, kdy nastává ukon£ení redukce povrchové vrstvy.

Obdobná situace nastává po cca 2 hodinách oh°evu p°i pr·b¥ºné aktivaci, kdy je velikost

pom¥r· oxid· stejná jako po 20 hodinách oh°evu.

Pr·b¥hy pom¥r· hydrid·, p°i postupné aktivaci, vykazují o£ekávaný pr·b¥h zob-

razující, v první fázi, odplyn¥ní vzorku a v druhé nár·st povrchové vrstvy zp·sobené

zvý²ením koe�cientu ulp¥ní pro vodík viz obr. 9.11 a [16]. Nár·st koe�cientu ulp¥ní

souvisí s redukcí povrchové oxidické vrstvy viz. grafy 9.12a a 9.12c. Pokles pom¥r· v

d·sledku odply¬ování je z°etelný i na úvodních m¥°eních pr·b¥ºné aktivace (graf 9.12d).

Po cca 15 minutách od oh°evu dosahují hydridové pom¥ry minima a se zvy²ující se re-

dukcí povrchu nar·stá aktivita povrchu a tím i povrchová koncentrace hydrid· [17]. V

pr·b¥hu prvních dvou hodin aktivace nebylo dosaºeno saturace povrchu, která nastala

aº p°i pokra£ování oh°evu, celkem po dobu 20 hodin.

Pom¥ry hydroxil· TiOH/Ti, VOH/V a ZrOH/Zr (graf 9.13a) vykazují po úvodním
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Obrázek 9.11: Teplotní závislost koe�cientu ulp¥ní vodíku na teplot¥ v pr·b¥hu aktivace
vzorku Ti32Zr16V52. P°evzato z [16]

postupná aktivace pr·b¥ºná aktivace

Obrázek 9.12: Souhrn pr·b¥h· oxidických a hydrydových pom¥r· p°i aktivaci vzorku Ti-
ZrV_03 (25:50:25). V grafech a) a c) (v levém sloupci) je zobrazen vývoj
pom¥r· p°i postupné aktivaci a v grafech b) a d) ( v pravém sloupci) jsou
výsledky z aktivace pr·b¥ºné.
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poklesu, v d·sledku pokra£ujícího odplyn¥ní, �uktuace blízko nulové hodnoty. Takto

nízké signály jsou zatíºeny p°íli² vysokou chybou neº aby bylo moºné z nich dedukovat

relevantní záv¥ry.

Z pr·b¥hu pom¥r· karbid· (graf 9.13b) je vid¥t, ºe v tomto vzorku, byl titan pod-

statn¥ mén¥ aktivní ve vytvá°ení karbid· neº zirkon a vanad. Tvorba TiC byla aktivo-

vána aº p°i teplot¥ 280◦C coº je o více neº 100◦C vice neº u Zr a V. Z jiných m¥°ení

[49] je známé, ºe vanad vytvá°í karbidy více n¥º zirkon. Minimum p°i 160◦C korespon-

duje s minimem hydridových pom¥r·. Postupné zvy²ování signálu z karbid· spole£n¥ s

teplotou souvisí s aktivitou getru a transformací uhlíkatých adsorbát· do metalických

vazeb za vy²²ích teplot [36]. Záv¥re£ný pokles pom¥ru ZrC/Zr (nad 280◦C) potvrzuje

difuzi ZrC do podpovrchových vrstev [49].

V grafu 9.14 jsou vyneseny pr·b¥hy intenzit signálu p°i analýze pro�lu n¥kolika

povrchových vrstev metodou DSIMS. Parametry primárního svazku byly upraveny pro

vy²²í odpra²ování na Ip = 500 nA cm−2,Ep= 3keV. Plocha stopy byla cca 2 mm2. Za

t¥chto parametr· byla odpra²ovací rychlost cca 0,3 nm / min. Graf 9.14 ukazuje pr·b¥hy

signálu p°i odpra²ování do hloubky cca 6 nm.

Je vid¥t, ºe vývoj signál· oxid· koresponduje s vývojem signálu kov· i kdyº v jiných

absolutních hodnotách. P°ítomnost kyslíku na povrchu totiº zna£n¥ zvy²uje pravd¥po-

dobnost p°ípovrchové ionizace a tak uvedený vývoj signálu kovu vlastn¥ nezobrazuje

zm¥ny koncentrace daného kovu, ale hlavn¥ vypovídá o mnoºství p°ítomného kyslíku.

Neaktivované vzorky vykazují vysokou koncentraci povrchového oxidu, která s hloub-

kou rapidn¥ klesá (Graf 9.14a,b).

Vzorek aktivovaný postupným oh°evem vykazuje p°ítomnost povrchové vrstvy oxidu

i po plné aktivaci (Graf 9.14c,d). Tato vrstva je podstatn¥ ten£í neº u neaktivovaného

vzorku a její p°ítomnost byla potvrzena i m¥°ením metodami XPS a SRPES [50, 38].

V grafu 9.14c je vid¥t, ºe pokles intenzity je zaznamenán p°edn¥ u signálu ZrO, který

vykazuje vy²²í tvorbu reziduálních oxid·. Signál VO je v celém pro�lu více mén¥ stabilní.

Graf 9.14d ukazuje ºe úvodní pokles signál· kov· souvisí hlavn¥ s úbytkem kyslíku, který

rapidn¥ zvy²uje výt¥ºky.

Vzorek aktivovaný pr·b¥ºnou aktivací má v okolí povrchu niº²í koncentraci kyslíku

neº v hlub²ích vrstvách. Na grafu 9.14c,d jsou vid¥t nár·sty v²ech signál· s hloubkou

vrstvy. V grafu 9.14c je znatelný úvodní pokles u signálu TiO a ZrO, který ukazuje na

moºnou p°ítomnost jedné, mírn¥ oxidované vrstvy atom·, kterou ov²em nebylo moºné

p°i daných podmínkách detailn¥ji zachytit. Jelikoº byl celkový signál z pr·b¥ºn¥ akti-

vovaného vzorku více neº 10x niº²í neº v p°edchozích m¥°eních je moºné ºe se jedná

pouze o �uktuaci.

Výsledky z m¥°ení provedených na vzorku TiZrV_03 byla publikována v £lánku

[47], který je p°iloºen v £ásti 9.6.
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Obrázek 9.13: Souhrn pr·b¥h· hydroxylových a karbidových pom¥r· p°i postupné aktivaci
vzorku TiZrV_03 (25:50:25).
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Oxidy TiO, VO, ZrO Kovy Ti, Zr, V

Obrázek 9.14: Souhrn pr·b¥h· intenzit p°i zkoumání hloubkového pro�lu vzorku TiZrV_03
(25:50:25) metodou DSIMS. Signály jsou vyneseny v závislosti na m¥°ících
cyklech. Grafy a) a b) zobrazují pro�l neaktivovaného getru p°i pokojové
teplot¥, c) a d) jsou pro�ly postupn¥ aktivovaného vzorku a grafy e) a f)
ukazují pr·b¥h pro vzorky aktivované pr·b¥ºným oh°evem.
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TiZrV_223a

Posledním vzorkem uvedeným v této práci je vzorek getru TiZrV_223a p°ipraveném

na Cu substrátu v CERN. Na vzorku byly provedeny dv¥ postupné aktivace s v¥t²ím

£asovým odstupem.

Graf 9.15a zobrazuje pr·b¥h pom¥r· oxid· a srovnává výsledky obou aktivací. Na

vývojích v grafu je patrné, ºe v pr·b¥hu první aktivace je dosaºeno minima v pr·b¥hu

kroku 160◦C pro TiO/Ti a VO/V a v kroku 200◦C i pro ZrO/Zr. P°i dal²ím zvy²ování

teploty dochází k nár·stu pom¥ru v d·sledku £erpací aktivity getru. V pr·b¥hu druhé

aktivace jsou minima posunuta k vy²²ím teplotám o cca 20 - 40 ◦C. Stárnutí getru

a s tím spojený posun teplot pro dosaºení daných parametr· getru (úrove¬ aktivace,

£erpací rychlost, koe�cient ulp¥ní a pod.) je zkoumána a potvrzena v £lánku [15] a [37].

Podobný vývoj nastal i u vzorku ZrV_03, který je sice binární, ale pat°í svým sloºením

do skupiny getr· s nízkou aktiva£ní teplotou viz. obr.3.2 .

Sníºení aktivity getru p°i vy²²ích teplotách v druhé aktivaci odráºí i pr·b¥h hyd-

ridových pom¥r· (graf 9.15b) kde jiº není vid¥t výrazné zvý²ení pom¥r· p°i dosaºení

teplot nad 160◦C. Mírné zvý²ení, znamenající mírnou aktivitu, je vid¥t u TiH/Ti kde je

minimum posunuto na 200◦C. Vývoj pom¥r· hydrid· lze spojovat s aktivací a aktivitou

vrstvy. P°i m¥°ení koe�cientu ulp¥ní vodíku [15] byla prokázána jeho teplotní závislost

spojená s redukcí povrchu, která koresponduje s vývojem pom¥r· hydrid· na vzorku

TiZrV_223a.

Vývoj karbidových pom¥r· je pro ob¥ aktivace vynesen do grafu 9.15a kde jsou vid¥t

velké rozdíly mezi jednotlivými aktivacemi. V pr·b¥hu první aktivace je s nar·stající

teplotou vytvá°eno v¥t²í mnoºství karbidických vazeb MC které zvy²ují karbidový signál.

Zdrojem uhlíku jsou zbytky uhlíkatých adsorbát· [49]. V pr·b¥hu druhé aktivace jiº

dochází pouze k poklesu pom¥r· v pr·b¥hu oh°evu do 200◦C následovaném stagnací v

rámci �uktuace nízkého signálu. Je pravd¥podobné, ºe pro tuto stechiometrii vzorku se

o£ekávaný posun karbid· do subpovrchové vrstvy odehraje aº za vy²²ích teplot a proto

není ve vývoji patrný. Ur£itým náznakem m·ºe být pokles pom¥ru VC/V p°i teplot¥

280◦C, který je, ale srovnatelný s �uktuací signálu.

Pom¥ry hydroxil· (graf 9.15b) vykazují podobn¥ odli²né pr·b¥hy p°i porovnání první

a druhé aktivace. Nár·sty pom¥r· na konci první aktivace souvisí s aktivitou getru po

jeho aktivaci a naopak poklesy v²ech pom¥r· v pr·b¥hu druhé aktivace ukazují, ºe

povrchová vrstva není aktivní.

U pr·b¥h· v²ech pom¥r· je vid¥t, ºe pom¥ry získané p°ed zapo£etím druhé akti-

vace jsou vy²²í, neº odpovídající pom¥ry ze vzork· p°ed první aktivací. Toto chování

pravd¥podobn¥ souvisí s relaxací vrstvy do rovnováºného stavu.

M¥°ení provedená na ternárním vzorku TiZrV_223 v pr·b¥hu první aktivace jsou

srovnávána s pr·b¥hy pom¥r· p°i oh°evu jednotlivých £istých kov· (kapitola 9.2). Vý-
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a)

b)

Obrázek 9.15: Souhrn pr·b¥h· oxidických a hydrydových pom¥r· p°i aktivaci vzorku Ti-
ZrV_223a (30:30:40).
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sledky m¥°ení a srovnání pr·b¥h· jsou publikovány ve £lánku [48], který je p°iloºen k

této práci v kapitole 9.6.

a)

b)

Obrázek 9.16: Souhrn pr·b¥h· hydroxylových a karbidových pom¥r· p°i aktivaci vzorku
TiZrV_223a (30:30:40).
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V provedených experimentech bylo zkoumáno 9 vzork· nevypa°ovaných getr· na

bázi Ti, Zr a V metodou SIMS. Získané výsledky byly porovnávány mezi sebou a také

s dal²ími m¥°eními provedenými kolegy z KEVF i výsledky dostupnými z literatury.

Srovnávací m¥°ení byla provedena v¥t²inou metodami XPS, SRPES, AES, LEIS a pod.

Vzorky byly p°ipraveny magnetronovým napra²ováním v CERN (planární magne-

tron) a na KEVF (koaxiální magnetron) na substrátech z OFHC (CERN) a nerezové

oceli (KEVF) viz kap. 6. Stechiometrie vzork· byla zji²´ována pomocí XPS.

Pro jednotlivá m¥°ení bylo pouºito jedno ze dvou schémat pr·b¥hu aktivace - po-

stupná (kap. 7.1) nebo pr·b¥ºná (kap. 7.2). Vzorek TiZrV_03 byl aktivován a sledován

podle obou schémat.

Presentované výsledky byly z velké £ásti publikovány ve £ty°ech £láncích p°iloºených

v záv¥ru této práce kapitole 9.6.

Bylo prokázáno, ºe metoda SIMS je vhodná ke zkoumání pr·b¥hu aktivace nevypa-

°ovaných getr·. P°i porovnávání pom¥r· signál· slou£eniny a p°íslu²ného kovu m·ºeme

zji²´ovat vývoj signálu nezávisle na zm¥n¥ lokální výstupní práce. Je tedy moºné srov-

návat výsledky pro jednotlivé kovy a m¥°ení.

V¥t²ina zkoumání prob¥hla za podmínek statického m¥°ení metodou SIMS - SSIMS,

kdy je hustota a energie primárních iont· tak malá, ºe ovliv¬uje povrchovou vrstvu

v zanedbatelné mí°e. M¥°ení tak poskytují extrémn¥ povrchovou informaci pouze z

poslední atomární vrstvy. Na rozdíl od v¥t²iny elektronových a fotonových spektroskopií

b¥ºn¥ pouºívaných pro zkoumání aktivace getr·, m¥°ení SSIMS poskytuje povrchovou

informaci pouze o vývoji sloºení rozhraní, které ov²em z velké £ásti ur£uje aktivitu getru.

Hloubkovou informaci o stavu podpovrchových vrstev, které ovliv¬ují celkové chování

getrové vrstvy, lze získat pomocí metody DSIMS. Pouºitím vy²²ích proudových hustot i

energií primárního svazku v metod¥ DSIMS je vzorek znateln¥ odpra²ován a v pr·b¥hu

£asu se detekují £ástice pocházející z hlub²ích vrstev vzorku.

Výsledky m¥°ení SIMS lze velmi dob°e srovnat s výsledky z metody SRPES, která

pomocí zm¥ny energie primárních foton· m·ºe upravovat informa£ní hloubku a tedy

pro�lovat vrstvu NEG.

Sledováním vývoje pom¥r· oxid· v závislosti na teplot¥ je moºné sledovat redukci

povrchové vrstvy, která vypovídá o aktivit¥ getru. Za teplotu aktivace se povaºuje do-

saºení minima p°íslu²ného pom¥ru. M¥°ení SIMS umoº¬uje separovat teplotní vývoje

jednotlivých kov· a rozeznat rozdíly v teplot¥ aktivace jednotlivých komponent NEG.

P°i m¥°ení binárních getr· ZrV 9.3 bylo nap°. pozorováno, ºe vanad je aktivován p°i

niº²í teplot¥ neº zirkon coº je v souladu s experimenty provedenými pomocí XPS a

SRPES. M¥°ení aktivace metodou SIMS také prokázala p°ítomnost zbytkových oxid·

v povrchové vrstv¥ aktivovaného getru i p°i teplot¥ 280◦C, kdy jsou jiº NEG vrstvy

aktivované a aktivn¥ £erpají plyn. Zbytkové oxidy jsou p°ítomny p°edn¥ v posledních
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povrchových vrstvách, coº bylo prokázáno p°i pro�lování aktivované vrstvy TiZrV me-

todou DSIMS.

Pom¥ry signál· hydrid· (MH/M) informují o aktivit¥ povrchové vrstvy. Nár·st po-

m¥r· hydrid· koresponduje s úbytkem povrchových oxid· a tím i s £erpáním zbytkové

atmosféry. M¥°ení metodou SIMS koresponduje jak s m¥°eními teplotní závislosti ko-

e�cientu ulp¥ní pro vodík tak s m¥°ením teplotní závislosti £erpací rychlosti pro vodík

provedených v CERN [16].

P°i prom¥°ování vývoje karbidových pom¥r· byl zji²t¥n prudký nár·st p°i teplot¥

nad 160 - 200◦C. Tento nár·st je zap°í£in¥n tvorbou karbid· kov· p°i reakci kov· se

zbytkovým uhlíkem pocházejícím z uhlíkatých adsorbát· p°ítomných na povrchu na

za£átku oh°evu. Z literatury je popsaná jak tvorba karbid· tak i jejich koncentrace v

podpovrchové vrstv¥, kde významn¥ nedegradují £erpací vlastnosti getrové vrstvy.

Bylo provedeno také n¥kolik srovnávacích m¥°ení vývoje p°i první a druhé akti-

vaci. Z nam¥°ených pr·b¥h· p°íslu²ných pom¥r· jsou vid¥t odli²nosti v chování vrstvy.

V¥t²inou byl potvrzen teplotní posuv jednotlivých d¥j· souvisejících s aktivací k vy²²í

teplot¥. Pro dosaºení stejných parametr· aktivované vrstvy je t°eba dosáhnout vy²²í

teploty, coº souhlasí s m¥°eními uve°ejn¥nými v £lánku [15]. N¥které odli²nosti v pr·b¥-

zích jsou pravd¥podobn¥ zap°í£in¥né zm¥nami vrstvy souvisejícími s relaxací naprá²ené

vrstvy v pr·b¥hu prvního aktiva£n¥-desorp£ního cyklu. Sledování vývoje parametr·

vrstvy v závislosti na po£tu cykl· je velmi významné pro zji²t¥ní mezí pouºitelnosti

getru v systémech z ob£asným zavzdu²n¥ním.

Provedenými m¥°eními metodou SIMS a jejich srovnáním s m¥°eními provedenými

jinými autory bylo zji²t¥no, ºe metoda SIMS, jak ve statické (SSIMS) tak i dynamické

variant¥ (DSIMS), je velmi vhodnou metodou pro studium aktivace vrstev nevypa°o-

vaných getr·. S výsledky z elektronových a fotonových spektroskopií poskytuje ucelený

obraz o pr·b¥hu celého aktiva£n¥ - £erpacího cyklu a tak umoº¬uje získat dostatek

informací pro dal²í vývoj vhodných slitin vrstev NEG.
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9.5 Zkratky

SIMS - spektroskopie sekundárních iont· (Secondary Ion Mass Spectrometry)

SEM - skenovací elektronový mikroskop (Scanning Electron Microscope)

OFHC - bezkyslíkatá m¥¤ (oxygen free high conductivity copper)

EDX - energy dispersive X-ray spectroscopy

XPS - rentgenovská fotoelektronová spektroskopie (X-ray Photoelectron

Spectroscopy)

CSEM - calotest - test tlou²´ky vrstvy

SRPES - synchrotronová fotoelektronová spektroskopie (Synchrotron Radiation Pho-

toelectron Spectroscopy)

LEIS - rozptyl pomalých iont· (Low Energy Ion Spectroscopy)

RGA - analyzátor zbytkové atmosféry (Residual Gas Analyser)

LN2 - tekutý dusík

NEG - nevypa°ovaný geter (Non Evaporable Getter)

AES - Augerova elektronová spektroskopie (Auger Electron Spectroscopy)

CERN - Evropská laborato° £ásticové fyziky (Conseil Européen pour la Recherche

Nucléaire)

LHC - Velký hadronový urychlova£ (Large Hadron Collider)

LEP - Velký elektronov¥ - pozitronový urychlova£ (Large Electron - Positron colli-

der)

UHV - Velmi vysoké vakuum (Ultra high vacuum)

XHV - Extrémn¥ vysoké vakuum (Extreme high vacuum)

QMS - Kvadrupólový hmotový spektrometr (Quadrupole mass spectrometer)

XRD - Rozptyl rentgenovského zá°ení (X-Ray Di�raction)

PVD - Physical Vapour Deposition

IR - Infra-£ervené sv¥tlo (Infra Red)

TDS - Termodesorp£ní spektroskopie (Thermo Desorption Spectroscopy)

AMU - Atomová hmotnostní jednotka(Atomic Mass Unit)

A.R. - prvotní stav vzorku (As Received)

M - kov

MX - fragment kovové slou£eniny
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