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4.3.5 Käytetty diffuusiomalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.6 Numeerinen ratkaisumalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.4 Molekyylisidoksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.4.1 Hiili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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1 Johdanto

Eräs modernin yhteiskunnan peruspilareita on vakaa ja riittävä energiantuotanto. Suu-
rien energiamäärien tuottamiseen on olemassa vain rajallinen määrä keinoja. Kai-
kista niistä aiheutuu enemmän tai vähemmän haittaa maapallon ekosysteemille. On-
neksi jopa poliittisten päättäjien ajatusmaailma on parin viimeisen vuosikymme-
nen aikana muuttunut ympäristöä säästävämpään suuntaan. Tästä huolimatta tietyt
valtiot (kuten USA) eivät osoita mitään merkkejä ajattelumalliensa muuttumisesta
hyväksyessään järjettömän luonnonvarojen haaskauksen sekä täysin hallitsemattomat
hiilidioksidipäästöt.

Tyydyttääkseen jatkuvasti kasvavan kulutuksensa vaatiman suuren energiantarpeen
kehittyneet maat joutuvat tuottamaan valtaosan energiastaan huomattavia hiilidioksi-
dipäästöjä tuottavilla fossiilisilla polttoaineilla. Esimerkiksi USA:n käyttämästä ener-
giasta (vuonna 1999) 81%:a tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Se (väkiluku 5% maa-
ilman väestöstä) tuottaakin 25% maapallon hiilidioksidipäästöistä eikä mitään merk-
kejä tapojen muutoksesta ole näkyvissä.

Koska fossiilisten polttoaineiden käyttöä olisi kasvihuoneilmiön kiihtymisen vuok-
si nopeasti rajoitettava on energiantarpeen tyydyttämiseen kehitettävä muita vaihtoeh-
toja. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä (tuuli, aurinko) on lisättävä, mutta niiden
avulla ei kyetä tarvittavaan energian massatuotantoon. Lisäksi uusiutuvat energiamuo-
dot ovat kalliita ja siten maksimaalisia voittoja tavoitteleva teollisuus ei suostu mak-
samaan niiden käyttöönotosta. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä voidaankin lisätä
huomattavasti yksilötasolla eli energia tuotettaisiin lyhyiden siirtomatkojen päässä sen
kuluttajilta.

Ydinenergia on viimeinen vaihtoehto energian massatuotantoon. Fissioreaktiota on
hyödynnetty hallitusti jo 1950-luvulta saakka. Sen käyttöä olisi mahdollista lisätä,
mutta jätteen käsittelyä koskeva suurin ongelma on edelleen osin ratkaisematta. Fis-
sion käytössä on muitakin tunnettuja hankaluuksia, jotka käytännössä estävät sen
rakentamisen. Haittoja ei synny fuusioreaktiota käytettäessä. Fuusiovoimala tuottaa
puhtaasti suuria määriä energiaa eikä tuotantoprosessissa synny ongelmajätettä tai
ı́lmansaasteita. Voimalan rakentaminen on mahdollista, joskin suuria ongelmia on
edelleen selvittämättä. Varojen kuluttaminen fuusioreaktorin suunnitteluun ei ole tuh-
lausta sillä toteutuessaan fuusiolla voidaan ratkaista energiaongelmat. Silti kaupalli-
seen käyttöön tarkoitetun fuusioreaktorin valmistumiseen kuluu vielä noin 40 - 50
vuotta, joten vaihtoehtoisia energiamuotoja on kehitettävä. Toteutuessaan fuusio on
energiantuotannon jykevä johon nojata muuta yhteiskuntaa kehitettäessä.

On muistettava ettei valtavien energiamäärien puhdas tuottaminen ratkaise muuta
kuin tuotanto- ja jäteongelman. Paljon tärkeämpää olisi muuttaa yhteiskuntaa suun-
taan, jossa järjetöntä energiantuhlausta vähennettäisiin ja siirryttäisiin elinympäristöä
säästävään suuntaan.

Tämä pro gradu liittyy fuusiotutkimukseen reaktoriin tarkoitettujen ensi-
seinämämateriaalien osalta. Fuusioreaktorin oikean toiminnan tuntemiseksi on tärkeää
tietää deuteriumista ja tritiumista koostuvan polttoaineseoksen käyttäytyminen niin
plasmassa kuin seinämissäkin. Ensiseinämissä tullaan käyttämään erilaisia hiili-
kuitukomposiitteja, jotka reaktoriolosuhteissa muuttuvat timantinkaltaiseksi hiileksi,
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DLC:ksi (diamondlike carbon). Siksi työssä on tutkittu deuteriumin liikettä näissä kal-
voissa.

Tutkielman sisältö on seuraavanlainen. Luvussa 2 tulen käsittelemään fuusioreak-
tion perusteet, sen hallitun käytön sekä eri menetelmät joilla reaktiota pyritään hal-
litsemaan. Luku 3 käsittelee tutkimuksissa käytettyjen mittauslaitteistojen sekä mit-
tausmenetelmien perusteita. Seuraavassa luvussa (4) kerrotaan havaittuja ilmiöitä se-
littävistä teorioista. Lopuksi luodaan katsaus hiilen perusominaisuuksiin. Luvussa 5
käydään tarkemmin läpi DLC:n ominaisuuksia ja sitä mikä tekee siitä mielenkiin-
toisen. Viimeisessä luvussa (6) selvitetään vedyn ja deuteriumin diffuusiosta saatuja
tutkimustuloksia.

2 Lämpöydinfuusio

2.1 Fuusion perusteet

Fuusioreaktiossa kevyet atominytimet yhtyvät raskaammaksi ytimeksi vapauttaen sa-
malla energiaa. Ydinten fuusio voi tapahtua vain vahvan vuorovaikutuksen olles-
sa Coulombin vuorovaikutusta voimakkaampi, jolloin ytimet ovat alle femtometrin
päässä toisistaan. Tämä on mahdollista vain hyvin korkeissa lämpötiloissa. 1950-luvun
alkuun asti ei näitä olosuhteita Maassa ollut.
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Kuva 1: Ydinten sidosenergia nukleonia kohti.
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Fuusioreaktion perusajatuksen voi huomattavasti yksinkertaistettuna kirjoittaa:

A1
Z1X+

A2
Z2 Y −→

A1+A2
Z1+Z2 Z± energiaa. (1)

Syntyvän ytimen sidosenergian ollessa reagoivien ytimien sidosenergioiden summaa
suurempi reaktiossa vapautuu energiaa näiden erotuksen verran. Ylimääräinen energia
muuntuu reaktiotuotteiden liike-energiaksi.

Lisävaloa asiaan saadaan tarkastelemalla kuvaa 1 ytimen sidosenergiasta nukleo-
nia kohti nukleoniluvun funktiona. Sen perusteella on helppo huomata fuusion olevan
teoreettisesti mahdollista vain rautaa kevyemmille ytimille. Tätä raskaammilla ytimillä
fuusioituminen vaatii energiaa, mutta ydinten hajoaminen pienempiin osiin päinvastoin
vapauttaa energiaa.

2.2 Fuusioreaktio luonnossa

Fuusioreaktio tarvitsee äärimmäisiä olosuhteita, joten luonnossa niitä tapahtuu yksi-
nomaan tähtien ytimissä. Gravitaation aiheuttamana lämpötila nousee niissä riittävän
korkeaksi, jotta reaktio on mahdollinen. Fuusiolla on siis elintärkeä osa elämän esiinty-
misessä Maapallolla. Ilman fuusioreaktioista vapautunutta energiaa kävisi meidänkin
olomme täällä jäätäväksi.

Hans Bethe osoitti vuonna 1935 lopullisesti auringon energian syntyvän fuusioreak-
tioissa [1]. Koska aurinko kuuluu pienimassaisiin tähtiin, on sen energiantuotanto rau-
hallista. Pienimassaisten tähtien ydinten lämpötila ei ylitä 20×106 K:ä. Nopeat fuusio-
reaktiot eivät ole mahdollisia näin alhaisissa lämpötiloissa vaan energia syntyy hitaassa
protonien fuusiossa eli protoniketjussa. Sen vaikutusala on pieni, koska ensimmäinen
reaktio tapahtuu heikon vuorovaikutuksen alaisuudessa. Vedyn määrä tähden sisuksis-
sa on kuitenkin niin suuri, että energiantuotto on riittävää. Protoniketjussa neljä pro-
tonia ja kaksi elektronia muodostaa välivaiheiden kautta alfaytimen ja kaksi neutrii-
noa vapauttaen samalla energiaa yhteensä 26,7 MeV:a. Reaktioketju voidaan kirjoittaa
täydellisenä:

1H+1H −→
2H+ e+ + ν + 0, 42 MeV

1H+2H −→
3He + 5, 49 MeV

3He +3He −→
4He +1H+1H+ 12, 86 MeV.

1,5 kertaa aurinkoa massiivisemmissa tähdissä ytimen lämpötila ylittää 20 miljoo-
naa kelviniä, jolloin vaikutusalaltaan suuremmat fuusioreaktiot ovat mahdollisia. Ener-
giantuotto tapahtuu nopeissa reaktioissa, joita yhdessä kutsutaan hiilisykliksi (CNO-
sykli). Reaktiossa hiili toimii katalyyttinä alfaytimen muodostumisessa. Reaktion suu-
remman vaikutusalan vuoksi nämä tähdet kuluttavat polttoaineensa nopeammin lop-
puun ja siten niiden elinikä on kevyempiä tähtiä lyhyempi.

2.3 Keinotekoinen fuusioreaktio

Pian ensimmäisten fissiosovellusten synnyttyä aloitettiin suunnittelu fuusioreaktion
hyödyntämiseksi niin sotilaalliseen kuin rauhanomaiseenkin käyttöön. Ensimmäinen
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maininta fuusioreaktion käytöstä pommeissa on ilmeisesti Tokutaro Hagiwaran esi-
telmässä, jonka hän piti Kioton yliopistossa toukokuussa 1941. Joka tapauksessa var-
maa on, että Enrico Fermi keskusteli samasta aiheesta Edward Tellerin kanssa 4 kuu-
kautta myöhemmin [2].

Kuva 2: Maailman ensimmäisen vetypommin (Ivy Mike) räjäytys 1.11.1952.

Hallitsemattoman fuusioreaktion synnyttäminen ei silti ole kovin yksinkertaista halli-
tusta puhumattakaan, joten näistä maininnoista kului vielä yli kymmenen vuotta ennen
ensimmäisen fuusiopommin räjäytystä. Viimein Enewetakin atollilla 1.11.1952 kello
7:14:59 paikallista aikaa räjähti 10.4 kt:n fuusiopommi (kuva 2) [3].

Ensimmäisen kokeen jälkeen alkoi kiivas suunnittelu fuusion valjastamiseksi rau-
hanomaiseen käyttöön. Huolimatta alkuaikojen suuresta optimismista taloudellisesti
toimivaa reaktoria ei vieläkään ole rakennettu. Jokatapauksessa lukuisia koereaktore-
ja on jo olemassa ja uusien suunnittelu käynnissä. Lähivuosien merkittävin projekti
on suuren koereaktorin (ITER1 = international thermonuclear experimental reactor)
rakentaminen joko etelä-Ranskaan tai Kanadaan [5]. Reaktorin tavoitteena on tuottaa
ensimmäisenä kaupallisen voimalan rakentamisen kannalta realistisia energiamääriä.

Deuteriumia ja tritiumia käytetään ensimmäisen sukupolven reaktorien polttoai-
neena, koska niiden fuusion vaikutusala on suuri. Lisäksi polttoaineen saatavuus on
erittäin hyvä. Deuteriumia on merivedessä lähes rajattomasti (30 g/m3). Tritiumia ei
esiinny luonnossa (sen puoliintumisaika on 12 vuotta), mutta sitä on helppo valmis-
taa neutronien avulla litiumista. Litiumia esiintyy luonnossa yleisesti. Reaktorit suun-
nitellaan siten, että fuusiossa vapautuvat neutronit aiheuttavat reaktoria ympäröivässä
litiumvaipassa tritiumia tuottavan ydinreaktion. Litiumia käytetään tritiumin tuottami-
sen lisäksi myös jäähdytysnesteenä. Reaktiokaavat näille reaktioille ovat:

1iter, itineris n. (lat); käynti, kulku, matka, retki: in itinere matkalla [4]
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D+T −→
4
He+ n+ 17,6MeV (2)

6Li + n −→
4He + T + 4, 86MeV

7Li + n −→
4He + T + n− 2, 5MeV.

Hyödynnettävä energia saadaan reaktiossa syntyvistä neutroneista. Hiukkasten kineet-
tinen energia otetaan talteen hidastamalla ne reaktoria ympäröivässä metrin paksuises-
sa litiumvaipassa. Kuuma vaippa lämmittää puolestaan turbiineja pyörittävän veden
sekä synnyttää sivutuotteena tritiumin.

Fuusioreaktorin edut fissioreaktoriin verrattuna ovat kiistattomat. Korkea-aktiivista,
pitkäaikaista varastointia vaativaa jätettä ei synny lainkaan. Ainoastaan reaktorimateri-
aali aktivoituu, mutta on hävitettävissä tai uudelleen käytettävissä jo 50 vuoden varas-
toinnin jälkeen. Fuusiopolttoaineen hankkiminen on yksinkertaista ja vaaratonta, sillä
tritium valmistetaan vasta reaktorissa itsessään. Lisäksi energiantuotto sekä fissioon
että tavallisiin ratkaisuihin verrattuna on suunnaton. Vertailun vuoksi sanottakoon 0,6
deuteriumtonnin vastaavan 2 milj. tonnia hiiltä eli noin 21’000 junalastillista. Reak-
torin käyttökustannukset ovat pienet muihin voimalatyyppeihin verrattuna vaikkakin
alkuinvestoinnit ovat hyvin korkeat. Edelleen ihmisten psykologinen reaktio fuusiota
kohtaan tuskin muodostuu fissioon verrattavaksi. Käytetäänhän fuusioreaktorin polt-
toaineena itseasiassa vettä eikä hallitsematonta fuusioreaktiota voi reaktoriolosuhteis-
sa syntyä. Pienikin muutos fuusioparametreissa aiheuttaa reaktion välittömän sammu-
misen.

2.3.1 Fuusiossa mahdollisesti hyödynnettäviä reaktioita

Toimivassa reaktorissa tullaan käyttämään yllä kuvattua deuteriumin ja tritiumin
välistä reaktiota. Tekniikan kehittyessä voidaan ottaa käyttöön kahden deuteriumyti-
men välinen fuusioreaktio. D-D-fuusiossa ei D-T reaktioon verrattuna synny yhtä pal-
jon neutroneita ja hankalasti käsiteltävästä tritiumista päästään eroon. Neutroneita D-
D-reaktiosta vielä syntyy, koska reaktio voi edetä kahden yhtä todennäköisen reitin
kautta. Vieläkin kauempana tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista käyttää reaktio-
ta deuteriumin ja 3He:n välillä. Reaktiotuotteena syntyy ainoastaan alfahiukkasia ja
vetyä.

{

D+D
50%
−→ 4He + n

D + D
50%
−→ H+ T

D+3He −→ H+4He

Reaktioita ei vielä voida käyttää, sillä niiden syttymislämpötilat (taulukko 1) ovat
nykytekniikalla saavuttamattomissa. D-D fuusion energiantuotto on käytännössä suu-
rempi kuin taulukossa annettu, koska reaktiossa syntyvä tritium fuusioituu vielä deute-
riumin kanssa. Eli reaktiosta saadaan enemmän energiaa kuin pelkästä D-T-fuusiosta.
3He:n käyttämisessä on puolestaan muita ongelmia. Maassa ei tätä heliumin isotooppia
esiinny, mutta Kuussa eristettäviä määriä. “Rajattomat” varannot 3He:a on esimerkiksi
Jupiterin kaasukehässä.
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Reaktio Syttymislämpötila Energiantuotto (MeV)
p-p 1, 5× 107 K 26,7
D-3He 4, 7× 108 K 18,3
D-T 4, 5× 107 K 17,6
D-D 4× 108 K 7,3

Taulukko 1: Parametreja eri fuusioreaktioille.

Fuusioreaktiota on tutkittu myös eksoottisempien polttoainevaihtoehtojen parissa.
Realistisin on ns. myonifuusio. Siinä myoni (µ) katalysoi fuusioreaktion deuteriumin ja
tritiumin välillä [6, 7]. Johtuen myonin suuresta massasta elektroniin verrattuna, D:n ja
T:n elektronien korvaaminen myoneilla laskee reaktion syttymislämpötilaa huomatta-
vasti. Jo huoneenlämmössä yksi myoni kykenee katalysoimaan jopa 100 fuusioreaktio-
ta. Reaktio perustuu dµt-kompleksin syntymiseen, jossa myonin läsnäolo johtaa deu-
teriumin ja tritiumin liikkumiseen hyvin lähelle toisiaan ja fuusioreaktion vaikutusalan
huomattavaan kasvuun. Reaktion jälkeen myoni vapautuu ja voi ennen hajoamistaan
synnyttää uusia reaktioita.

2.4 Plasmojen fysiikan perusteita

Plasmaa kutsutaan joskus aineen neljänneksi olomuodoksi ja siten on järkevää suo-
da sille erillinen tarkastelu. Fuusioreaktorissa plasman käyttäytyminen on reaktorin
tominnan kannalta olennaista. Fuusioplasma on ensisijaisesti se, jonka ominaisuudet
määräävät voiko fuusioreaktioita tapahtua.

Plasma muodostuu pääasiassa varauksellisista hiukkasista eli positiivisista ioneis-
ta ja elektroneista. Plasmassa saattaa esiintyä myös neutraaleja hiukkasia (etenkin ns.
kylmissä plasmoissa). Pienitiheyksisen plasman syntyessä ionituotto perustuu tulevan
ionin epäelastisiin törmäyksiin joko elektronien tai neutraalien atomien välillä. Plas-
man luonteesta johtuen on se kokonaisvaraukseltaan neutraali.

T++

Neutraali atomi

Atomin ydin

Elektroni

Kuva 3: Ainetta kuumennettaessa se muuttuu kiinteästä nesteeksi ja kaasun kautta vii-
mein plasmaksi, jossa atomin ytimet ja elektronit ovat erillään.
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Plasma on termisessä tasapainossa elektronien ja ionien lämpötilojen ollessa
yhtäsuuret (Te = Ti). Ihmisten valmistamat keinotekoiset plasmat eivät koskaan voi
saavuttaa tätä tilannetta, koska plasma on aina vuorovaikutuksessa sen ulkomaailmasta
eristävän seinän kanssa (esim. fuusioreaktorin ensiseinät). Siksi näitä plasmoja kutsu-
taan LTE-plasmoiksi (LTE = local thermodynamic equilibrium) [8]. LTE plasmassa
termodynaaminen tasapaino saavutetaan tietyssä suljetussa tilavuudessa, joka on ver-
rannollinen plasmahiukkasten keskimääräiseen vapaaseen matkaan. Suurimpien koe-
reaktorien plasmat saavuttavat LTE-ehdot sisäosiensa osalta ja siksi niitä nimitetään
kuumiksi plasmoiksi. Ne ovat myös täysin ionisoituneita toisin kuin muut laboratorio-
olosuhteissa käytettävät plasmat (esimerkiksi PVD-plasmat, PVD = physical vapour
deposition).

2.4.1 Ehdot keinotekoiselle fuusiolle

Fuusioituakseen plasman on täytettävä joitain ehtoja. Jotta deuterium-tritiumplasmaan
(D-T) ei tarvitsisi syöttää lisää energiaa ulkopuolelta on sen säteily- ja muut ener-
giahäviöt korvattava α-hiukkasten kineettisestä energiasta. Tämä on mahdollista ai-
noastaan plasman tiheyden, lämpötilan ja energianeristysajan ylittäessä yhtäaikaa tietyt
raja-arvot [8]. Plasman tiheyden on siis oltava riittävän korkea tuottaakseen riittävästi
D-T törmäyksiä aikayksikössä (merkitään sitä τE:llä). Fuusion vaikutusalaa voidaan
suurentaa lämpötilaa korottamalla eli kasvatetaan fuusioreaktioiden osuutta kaikista
ydinten välisistä törmäyksistä.

Edellisiä ehtoja voidaan kuvata matemaattisesti ns. Lawsonin kriteerin avulla. Kri-
teeri on pyritty saavuttamaan sekä pienillä (magneettinen eristys) että suurilla (inerti-
aalifuusio) plasman tiheyksillä. Ehdon täyttyessä plasman sanotaan syttyneen. Kriteeri
voidaan ilmaista

nTτE > 3× 1021 keVs/m3. (3)

Jokaiselle ehdossa esiintyvälle termille on myös oma raja-arvonsa, joiden on ylityttävä
yhtäaikaa fuusiopalon syttymiseksi. Raja-arvot ovat magneettiseen eristykseen perus-
tuvissa reaktoreissa hiukkastiheydelle 1021m3, lämpötilalle 30 keV ' 110 × 106K ja
eristysajalle 1 s. Arvot on saavutettu yksittäin eri koereaktoreissa, mutta samanaikai-
sesti se ei vielä ole onnistunut.

Reaktion energiantuottoa voidaan kuvata Q-arvolla. Se kertoo paljonko energiaa
fuusiossa syntyy suhteessa reaktioon ulkoa syötettyyn energiaan. Nykyreaktoreilla Q
saa arvoja 0,1 - 1:n välillä. Break-even eli tila, jossa reaktio tuottaa saman verran ener-
giaa kuin siihen syötetään (Q = 1) on hetkellisesti jo saavutettu Ison-Britannian JET-
koereaktorissa. Tavoitteena on saavuttaa ITER:llä lähellä kymmentä oleva Q-arvo.

2.5 Tokamak-tyyppiset reaktorit

Häiriöttömässä ympäristössä plasma täyttää normaalin kaasun tavoin tasaisesti koko
saatavilla olevan tilan. Fuusioreaktorissa kuuman plasman seinäkosketus on estettävä,
sillä muutoin plasma jäähtyy välittömästi. Plasman muodostuessa ioneista voidaan se
eristää suhteellisen helposti voimakkaiden magneettikenttien avulla. Niiden muoto va-
litaan siten, että plasma kiertää helikaalista rataa toruksen ympäri.
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Kuva 4: Tulevan ITER-reaktorin magneettikenttäviivat plasman pinnalla.

Magneettiseen eristykseen perustuvista reaktoreista on kehitetty kaksi perusratkai-
sua, joista on sittemmin tehty erilaisia sovelluksia. Lineaarisessa mallissa plasma kul-
kee edestakaisin sylinterimäisessä reaktorikammiossa. Magneettiseksi peiliksi kutsut-
tavalla kenttäratkaisulla ionien kulkusuunta käännetään sylinterin päissä. Käytännössä
ratkaisu ei kuitenkaan toimi sillä plasman kääntöpisteissä syntyy hyvin suuri hiuk-
kashävikki. Siksi 80-luvun alun jälkeen erilaiset toroidaaliset reaktorit ovat olleet ai-
noita käytettyjä malleja.

Toroidaalisessa systeemissä plasma kiertää renkaanmuotoista reaktoria. Plasman
eristävä magneettikenttä muodostuu kahdesta toisiaan vastaan kohtisuorasta kompo-
nentista. Nämä kaksi kenttää, toroidaalinen ja poloidaalinen, muodostavat yhdessä he-
likaalisen magneettikentän. Toroidaalisia metodeja on kehitetty kolme erilaista: To-
kamak, stellaraattori ja kääntökenttäpinne (reverse field pinch eli RFP), näistä kaksi
jälkimmäistä vastaavat tietyin osin normaalia tokamakia.

2.5.1 Yleiset plasmankuumennusmenetelmät

Tokamakissa ja RFP:ssä reaktorin synnyttämät sähkökentät aiheuttavat plasman läpi
kulkevan virran. Virran avulla voidaan plasma kuumentaa miljoonaan asteeseen asti,
jolloin plasman resistiivisyys on kasvanut niin suureksi ettei lämpötila enää nouse.
Lisälämmitystä haluttaessa on turvauduttava muihin tapoihin. Näitä ovat:
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I Neutraalisuihkuinjektio: Menetelmässä kiihdytetään vedystä tai deuteriumis-
ta koostuva ionisuihku haluttuun energiaan ja neutraloidaan se. Neutraali suihku
ohjataan plasmaan, jossa se ionisoituu uudelleen luovuttaen törmäyksissä plas-
mahiukkasten kanssa ylimääräisen energiansa. Suihkun energia on 140 keV:n
tienoilla virran ollessa muutaman ampeerin luokkaa [8, 9]

II ICRH (ion cycloresonance heating): Plasman positiivisten ionien energiaa voi-
daan lisätä suuntaamalla siihen radiotaajuista säteilyä. Energia syötetään plas-
malle tarkkaan määritellyissä kohdissa, joissa taajuus resonoi ionien kierron
kanssa. Ioneille käytetyt taajuudet ovat 25-55 MHz:n tienoilla ja niiden avulla
on mahdollista syöttää energiaa 20 MW:n teholla [8, 9].

III ECRH (electron cycloresonance heating): Edellistä vastaava menetelmä plas-
man elektronien kuumennukseen. Elektroneille on mahdollista syöttää lisää
energiaa suuntaamalla siihen gyrotronilla synnytettyä mikroaaltosäteilyä (f =
100 − 200GHz). Mikroaaltokuumennus synnyttää plasmaan 3 MA:n suuruisia
virtoja [8, 9].

IV Adiabaattinen puristus: Menetelmä perustuu plasman siirtoon heikon mag-
neettikentän alueelta vahvan kentän alueelle. Tämä puristaa plasmaa kasaan ja
kuumentaa sitä. Adiabaattista puristusta on teknisesti hankala käyttää, mutta
siinä on onnistuttu nostamalla asteittain vertikaalisen kentän voimakkuutta. Me-
netelmää on onnistuneesti käytetty yhdysvaltalaisten TFTR-koereaktorissa [9].

2.5.2 Tokamak

Tokamakin (toroid-kamera-magnit-katushka ' toroidaalinen-kammio-magneettinen-
käämi) perusidean kehittivät 1950-luvulla Igor E. Tamm ja myös Neuvostoliiton
ydinaseohjelmassa toiminut Andrei D. Saharov. Pääajatuksena on pakottaa plasma
kiertämään toruksen muotoista reaktorikammiota. Plasmaa kuumennetaan kaikil-
la edellä luetelluilla menetelmillä. Reaktorityyppi on todennäköisin vaihtoehto en-
simmäiseksi kaupalliseksi reaktoriksi. Koereaktoreja eri parametrien tutkimiseksi on jo
lukuisia ympäri maailmaa. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus rakentaa kansainvälisenä
yhteistyöprojektina suuri koereaktori mahdollisesti Kanadaan [5] tai etelä-Ranskaan.
Nyt tehty tutkimus liittyy osaltaan sen suunnitteluun.

Tokamakissa fuusioplasmaa rajoitetaan poloidaalisella ja helikaalisella magnetti-
kentällä, joiden yhteisvaikutuksesta plasma kiertää helikaalista rataa toruksen ympäri.
Nämä useiden teslojen suuruiset magneettikentät eivät kuitenkaan ole riittävän voi-
makkaita estämään plasman vuotamista ulos tältä alueelta. Eräs reaktoriin kehitetty rat-
kaisu karkaavien plasmahiukkasten hallittuun keräämiseen ovat ns. poikkeuttajalevyt
(divertor plates). Ne sijaitsevat reaktorin pohjalla sellaisessa asennossa, että magneet-
tikentät ohjaavat valtaosan ulosvuotavasta plasmasta levyille ns. X-pisteen (ks. kuva 6)
kautta. Vaatimukset poikkeuttajien kestävyydelle ja muille ominaisuuksille ovat run-
saasta hiukkaspommituksesta ja korkeasta lämpötilasta johtuen hyvin korkeat. Muut
ensiseinät ovat nekin oma haasteensa.
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Kuva 5: JET-tokamakin kammio vuoden 1998 muutostöiden jälkeen.

Kuva 6: Kaavakuva ASDEX-reaktorista Saksassa. Poikkeuttajia on merkitty D:llä,
X-pistettä X:llä ja reunaplasmaa B:llä.
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Reaktorin luotettavan toiminnan kannalta on tärkeää tuntea hiukkasvuorovaikutuk-
set plasman ja ensiseinien välillä. Näitä vuorovaikutuksia ovat mm. plasmahiukkasten
kierto materiaaleista plasmaan ja takaisin, pintojen kuluminen, polttoaineen pysymi-
nen materiaaleissa ja näiden diffuusio seinissä.

Tokamakeissa on vielä muitakin ratkaisemattomia ongelmia. Plasman eristys ja
siihen liittyen sen puhtaus on tärkeä tutkimuskohde. Reaktorin toiminnassa olen-
naista on koko systeemin jatkuva toiminta. Käytetyillä induktiivisilla energian-
syöttömekanismeilla aiheutetaan plasmaan vain lyhytaikainen virta. Siksi koereaktorit
toimivat pulsseittain, kun kaupallisen reaktorin tulisi olla jatkuvatoiminen. Nykyään
pyritään aikaansaamaan jatkuva lämmitysvirta edellä kuvatuilla epäinduktiivisilla ta-
voilla. Näiden menetelmien varmuutta on edelleen lisättävä.

Reaktorin toiminnassa saattaa esiintyä äkillisiä häiriöitä plasman eristyksessä. Nämä
tapahtumat synnyttävät valtavia energiapurkauksia aiheuttaen jännityksiä reaktorin ra-
kenteisiin. Lisätieto häiriöiden synnystä auttaisi ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Kuuma plasma menettää myös koko ajan energiaansa sekä säteilemällä että reak-
torista emittoituvien neutronien mukana. Energiahäviöitä tapahtuu myös plasmas-
sa olevien epäpuhtauksien vuoksi. Nämä raskaammat aineet joutuvat plasmaan
yleensä irtoamalla seinämistä. Plasmassa olevat raskaammat ytimet jäähdyttävät sitä
säteilemällä jarrutussäteilyä, jonka suuruus on voimakkaasti verrannollinen ytimen
varaukseen (∼ Z4). Energiahäviöiden aiheuttamia ongelmia pyritään ratkaisemaan
jatkuvalla energiansyötöllä plasmaan ja suunnittelemalla materiaaleja, jotka emittoi-
vat mahdollisimman vähän epäpuhtauksia plasmaan. Tavoitteena onkin reaktori, jossa
lisäenergiansyöttöä ei tarvita kuin reaktiotehokkuuden hallitsemiseksi. Tällöin pääosan
ylläpitoon tarvittavasta energiasta luovuttavat alfahiukkaset. Nykyinen ennätys on
JET:stä, jossa vuonna 1996 alfahiukkaset vastasivat 20 %:sta reaktion ylläpitämiseen
tarvittavasta energiasta. Kaupalliseen energiantuotantoon tarkoitetussa reaktorissa α-
hiukkasten on vastattava yli 90%:a tarvittavasta energiasta.
Poikkeuttajat:
Poikkeuttajalla (divertor) tarkoitetaan sekä varsinaista levyä että epäpuhtauksia plas-
masta poistavaa magnettikenttäkonfiguraatiota. Tokamakeissa plasman rajaava mag-
neettikenttä on suljettu vain sisäosien kannalta (ks. kuvaa 6). Rajaa, jossa kenttäviivat
leikkavat toisensa ja törmäävät reaktorin pohjalla sijaitseviin poikkeuttajalevihin kut-
sutaan X-pisteeksi. Sisin avoin kenttäviiva määrää reunaplasman ja sisäplasman ra-
jan. Suuntaamalla magneettikenttä poikkeuttajiin voidaan epäpuhtausrikas reunaplas-
ma poistaa reaktorista. Reaktorin suunnittelussa kestävyys on hyvin tärkeässä osassa,
joten hiukkasten poisto on tehtävä siten etteivät rakenteet rasitu liikaa. Siksi reaktoris-
ta poistettavat hiukkaset törmäytetään levyihin hyvin pienissä kulmissa. Poikkeuttajia
kohti kulkiessaa plasma vielä jäähtyy ja sen tiheys kasvaa. Nämä syyt vähentävät hiuk-
kaspommituksen levyjä kuluttavaa vaikutusta eikä poikkeuttajien lämpötila nouse liian
korkeaksi. Poikkeuttajiin törmättyään suurin osa niihin tarttuneista plasmahiukkasista
ja törmäyksissä syntyneet uudet epäpuhtaudet pumpataan reaktorista.

Poikkeuttajalevyt joutuvat kestämään hyvin suuren hiukkaspommituksen, joten nii-
den valmistusmateriaalin on oltava hyvin kulumista kestävää ja mielellään mahdolli-
simman kevyttä (pieni Z). Eräät parhaimmista vaihtoehdoista ovat erilaiset hiilikui-
tukomposiitit. Hiilellä on suuri koheesioenergia, joten sekä fysikaalinen että kemial-
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linen sputterointi siitä on pientä. Lisäksi hiilellä on pieni Z eli plasmaa jäähdyttävä
jarrutussäteily on myös vähäistä verrattuna raskaisiin aineisiin. Reaktorin toimiessa
alkuperäiset hiilikuitukomposiitit muuttuvat amorfiseksi hiileksi, johon on seostunut
runsaasti vetyä.

2.5.3 Stellaraattori

Stellaraattori on tokamakin kaltainen, mutta kentän synnyttävät magneetit on asetettu
helikaaliseen muotoon. Siitä seuraa plasman muodon vaihtelu reaktorin eri osissa. On-
gelmana on runsas laskentakapasiteetin tarve oikean kenttämuodon synnyttämiseksi.
Etuna sekä haittana on se ettei plasman läpi kulje virtaa Haittana seuraa ohmi-
sen lämmityksen puute, mutta etuna reaktorityyppi tarjoaa häiriöttömän ympäristön
eivätkä rakenteet kärsi äkillisistä energiapurkauksista.

2.5.4 Kääntökenttäpinne (RFP, reverse field pinch)

Tokamakiin verrattuna kääntökenttäpinteessä toroidaalinen ja poloidaalinen kenttä
ovat yhtä voimakkaat. Lisäksi toroidaalisen kentän suunta vaihtuu vastaikkaissuuntai-
seksi reunaplasman rajalla. Konfiguraatiolla saadaan epäpuhtausrikas ja jäähtynyt reu-
naplasma tehokkasti poistettua. Siksi seinämämateriaalien valinnan merkitys korostuu
normaaliin tokamakiin verrattuna.

2.6 Inertiaalikoossapito

Fuusioreaktio on myös mahdollista aikaansaada pyrkimällä kasvattamaan plasman ti-
heys erittäin suureksi. Perusajatuksena on puristaa polttoainetta sisältävä pieni rae (pel-
letti) hyvin pieneen tilavuuteen ja aiheuttaa fuusio [10].

D-T

Lyhyt laser- tai ionisuihkupulssi
Ulkokerros nopeasti

laajenevaa plasmaa

Kuva 7: Inertiaalifuusion periaate. Voimakkailla energiapulsseilla plasmaksi
höyrystetty rakeen ulkokerros puristaa laajetessaan sisäosan kasaan, joka fuusioituu
lämpötilan ja tiheyden äkillisen nousun seurauksena.
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Kokoonpuristus tehdään suurienergisillä lasereilla tai hiukkasuihkuilla (raskas-
tai kevytionitörmäytys). Välittömästi suihkujen osuttua rakeeseen sen ulkokerrokset
höyrystyvät plasmaksi (katso kuva 7) Plasma laajenee hyvin nopeasti ja laajetessaan
puristaa kiinteän sisäosan kasaan. Sisäosan D-T seoksen tiheys kasvaa nopeasti yli
1000 kertaa kiinteän aineen tiheyttä suuremmaksi (∼ 1031at/cm3) ja sen lämpötila
ylittää hetkessä 100 miljoonaa astetta. Tällöin fuusioreaktiot alkavat ja laajenevat kat-
tamaan koko rakeen tilavuuden.

Kuumennus voidaan tehdä suorasti, jolloin muutamalla laserilla/hiukkasuihkulla
lämmitetään rakeen pintaa. Epäsuorassa kuumennuksessa säteilytetään erillistä
säilytysastiaa, joka kuumetessaan säteilee mustana kappaleena. Polttoaineraetta
lämmittävä säteily on tällöin isotrooppista ja fuusio tapahtuu pallosymmetrisessä imah-
duksessa.

Toimivan inertiaalifuusioreaktorin rakentamisessa on vielä lukuisia ongelmia. En-
sinnäkin polttoainerakeen pitäisi lämmetä symmetrisesti, koska epäsymmetrisessä ta-
pauksessa polttoaine saattaa karata ennen fuusioitumistaan. Toisekseen kohtioiden val-
mistustekniikan on kehityttävä. Jatkossa tullaan ilmeisesti käyttämään monikerrosra-
kenteita. Koska lämmitys vie paljon energiaa on Break-evenin saavuttaminen tokama-
keja hankalampaa.

3 Tutkimusmenetelmien ja -laitteistojen perusteita

3.1 Tutkimuksessa käytetyt laitteistot

Jotta voisi tutkia laajasti näinkin samankaltaisia materiaaleja kuin tässä tutkimuksessa
on niiden karakterisointiin käytettävä monia erilaisia menetelmiä. Seuraavissa kappa-
leissa kuvaillaan käytettyjen laitteistojen ominaisuudet ja tarkastellaan mittausmene-
telmien fysikaalisia taustoja.

3.1.1 5 MV:n EGP-10-II tandemkiihdytin

Laite on kiihdytinlaboratorion suurin hiukkaskiihdytin. Kuvan 8 kiihdyttimen kaa-
vioon on numeroitu olennaiset kohdat. Kiihdytettävät ionit saadaan ionilähteestä (1).
Duoplasmatronilla voidaan tuottaa kaasuhiukkasia. Raskaat ionit saadaan puolestaan
sputterointi-ionilähteestä. Ionilähteestä poistuessaan hiukkaset kiihtyvät jo imuelekt-
rodin enimmillään 60 kV:n jännitteessä. Sieltä ne ohjataan kiihdytyskammioon (2),
jossa tapahtuu varsinainen kaksivaiheinen kiihdytys. Jännitteen nosto maan potentiaa-
lista haluttuun kiihdytysjännitteeseen tapahtuu portaittain kiihdytinputken elektrodien
nostaessa jännitteen vähitellen haluttuun arvoon.

Tandemkiihdytintä parhaiten luonnehtiva ominaisuus on ionien kaksivaiheinen kiih-
dytys. Ionilähteessä neutraaleista hiukkasista tehdään negatiivisia ioneja lisäämällä nii-
hin ylimääräinen elektroni. Sen jälkeen ne kiihdytetään kiihdyttimen ensimmäisessä
vaiheessa kohti kiihdytyskammion keskellä sijaitsevaa varauksenvaihtokanavaa. Ka-
navassa negatiivisilta ioneilta poistetaan kaksi tai useampia elektroneja täyttämällä
kanava hiilidioksidilla. CO2-molekyyleihin törmätessään ionit menettävät elektrone-
jaan. Kanavasta poistuessaan niillä on yhden tai useamman alkeisvarauksen suurui-

13



Kuva 8: EGP-10-II tandemkiihdyttimen kaaviokuva.

nen positiivinen varaus. Positiivisesti varattuja hiukkasia kiihdytetään sitten samalla
jännitteellä uudestaan ja lopullinen kiihdytysenergia saavutetaan.

Ionien saatua halutun energian niistä valitaan ioneja ohjaavia kenttiä säätämällä
tietyssä varaustilassa olevat hiukkaset. Näin valikoidut ionit suunnataan
sähkömagneettiseen analysaattoriin (3), joka kääntää suihkun suuntaa 90o ja va-
likoi käytettävän isotoopin. Lopulta suihku ohjataan haluttuun kohtioputkeen
jakomagneetilla (4).

Kiihdytinputkessa on häiriöiden minimoimiseksi tyhjiö, joka on vain miljardisosa
ilmanpaineesta (10−4 − 10−5 Pa).

3.1.2 2,5 MV:n elektrostaattinen kiihdytin

Laite oli Suomen ensimmäinen hiukkaskiihdytin ja se valmistui vuonna 1956 Silta-
vuorenpenkereelle. Kiihdyttimellä tehtiin RBS-mittauksia DLC-kalvojen tiheyden sel-
vittämiseksi. Suurin käytettävä kiihdytysjännite oli 2,7 MV:a ja kiihdytettävinä ionei-
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na pystyi käyttämään protoneja tai He+-ioneja. Kiihdyttimen toiminta loppui 2.3.2001
fysiikan laitoksen siirryttyä Siltavuorenpenkereeltä Kumpulaan. Tulevaisuudessa kiih-
dyttimeen voi käydä tutustumassa Tekniikan museossa.

3.1.3 120 kV:n isotoopinerotin

Isotoopinerottimella valmistettiin implantoidut näytteet. Ionilähde on valittavissa jous-
tavasti käytettävän aineen mukaan. Kaasumaiset aineet saadaat duoplasmatronista,
muut kaaripurkausionilähteestä. Sitä hyödynnetään tarvittaessa suuressa lämpötilassa
höyrystyviä aineita. Imuelektrodilla siirretään pienen jännitteen avulla ionit kiihdytys-
kammioon, jossa kiihdytysjännitettä voidaan vaihdella 30:stä 60:een kV:iin. Elektros-
taattisilla linsseillä ohjataan ja fokusoidaan ionisuihku neljännesympyrän kokoiseen
magneettiseen analysaattoriin (kaarevuussäde 1,60 m). Sillä valitaan halutun isotoopin
massa. Varaus kaikilla ioneilla on tässä vaiheessa sama.

Magneettisen analysaattorin läpi kuljettuaan ionit törmäytetään näytteeseen, jo-
hon implantoituu vain samanmassaisia ja -varauksisia ioneja. Ioneja voi kiihdyttää
vielä juuri ennen näytettä sijoitetun jälkikiihdytyselektrodin maksimissaan 60 kV:n
jännitteellä.

3.1.4 SIMS-laitteisto

Näytteiden deuteriumjakaumien analyysiin käytettiin VTT:n (Valtion teknillinen tut-
kimuskeskus) SIMS-laitteistoa (VG Ionex IX70S). Laitteella voidaan tutkia näytteitä
alle 10−10 mbar paineissa ja sen massaresoluutio on parempi kuin 10000. Käytetyt
energiat ovat yleensä 2 - 30 keV:a. VTT:n SIMS toimii hitaassa moodissa (ks 3.2.4) eli
ionisuihkulla skannataan näytteen pintaa tietty pinta-ala.

3.1.5 Kvartsiputkiuuni

Kvartsiputkiuuni koostuu lämmitysyksiköstä ja tyhjiölaitteistoon liitetystä kvartsiput-
kesta. Lämmitettävä näyte asetetaan putkeen, jonka jälkeen sinne pumpataan turbomo-
lekyylipumpulla ∼ 10−6 Pa:n tyhjiö. Uunilla kyetään lämmittämään näytteitä asteen
tarkkuudella enintään 1100 ◦C:een. Uunin alhaisimmat käyttölämpötilat ovat joitain
satoja celsiusasteita. Näytteen lämpötila mitataan siitä pienellä etäisyydellä sijaitseval-
la kromi-alumiinitermoparilla.

3.2 Tutkimusmenetelmistä

3.2.1 Ramanspektroskopia

Ramanspektroskopia (lyhenne Raman) on tehokas menetelmä molekyylien, aineiden
ja yhdisteiden sidosrakenteen tutkimiseen [11]. Nykyaikaiset laitteistot mahdollistavat
tarkat ja tehokkaat mittaukset. Raman perustuu sähkömagneettisen säteilyn sironnan
hyödyntämiseen. Normaalisti säteily siroaa aineesta samalla aallonpituudella kuin se
siihen osuu, mutta joissain tapauksissa siroavan säteilyn aallonpituus muuttuu hieman
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alkuperäisestä. Muutos riippuu täysin tutkittavan molekyylin tms. rakenteesta. Mene-
telmän kehitti intialainen C. V. Raman vuonna 1928.

Säteilytettäessä näytettä intensiivisellä säteilyllä havaitaan valtaosa takaisinsiroavas-
ta säteilystä Rayleighsirontana alkuperäistä vastaavalla aallonpituudella. Spektrivii-
voissa esiintyy kuitenkin säännöllinen kuvio voimakkaan Rayleighviivan molemmin
puolin. Viivasto on hyvin heikko (intensiteetiltään vain n. 0,01%:a alkuperäisestä) ja
vaihtelee näytteestä riippuen. Lyhyempiaaltoiset anti-Stokesin viivat ovat vielä varsi-
naisia Stokesin viivoja heikompia.

Kaikilla aineilla on niille ominainen kuvio eli siirtymät merkitsevät säteilyn ai-
heuttamia tiettyjä kvantittuneita energianmuutoksia. Säteilyn synnyttämä sähkökenttä
vuorovaikuttaa näytteen sidosten kanssa aiheuttamalla näihin jaksollisen polarisaation
(mikäli se on mahdollista). Säteilyn energia siirtyy polarisoituneille elektroneille va-
pautuen uudelleen 1 - 10 fs:n kuluttua. Suurin osa vapautuvasta energiasta havaitaan
normaalina Rayleighsirontana. Pieni osa virittyneistä sidoksista palautuu kuitenkin toi-
selle vibraatiotilalle. Havaittavan säteilyn aallonpituus on alkuperäistä hieman pidem-
pi (Stokesin viivat). Anti-Stokesin viivat syntyvät alkuperäisen siirtymän tapahtuessa
vibraatiotilalta ja palautuessa perustilalle. Siksi anti-Stokesin viivat ovat myös intensi-
teetiltään heikompia (alussa pienempi osa sidoksista on vibraatiotiloilla).

Raman on itseasiassa analoginen infrapunaspektroskopian kanssa, jossa myös ha-
vaitaan samankaltaisia siirtymiä. Molekyylien polarisoituvuus ts. alttius Ramansiirty-
mille heikkenee elektronitiheyden tai sidospituuden kasvun myötä. Ramanintensiteetit
ovat suoraan verrannollisia tutkittavan aineen konsentraatioon näytteessä. Ramanin etu
on sen tehokkuus inorgaanisia yhdisteitä tutkittaessa, koska kovalenttisidokset metalli-
ionien ja ligandien välillä ovat usein ramanaktiivisia. Vesikään ei häiritse mittauksia
sillä sen polarisaatio ei muutu sidosten värähdellessä.

3.2.2 RBS

RBS (Rutherford backscattering spectrometry) on materiaalitutkimuksen käytetyimpiä
menetelmiä. Asemansa se on saavuttanut helppokäyttöisyydellään ja mittausten nopeu-
della. RBS perustuu materiaalin pommittamiseen kevyillä ioneilla, joiden energia mi-
tataan niiden sirottua takaisin kohteesta (kulma suhteessa tulosuuntaan alle 90o) [12].
Lisäksi ennalta tiedetään sirontakulmat, ammusionin lähtöenergia ja sen massa. Näiden
tietojen ja mitatun spektrin avulla kyetään päättelemään ionin sirottanut atomi ja sen
etäisyys näytteen pinnasta. Sirottava aine saadaan selville kinemaattisen tekijän (K)
avulla.

Ki =
Ei

1

E0

K =

[

(M2
2 −M2

1 sin
2θ)1/2 +M1cosθ

M1 +M2

]2

Yleensä RBS:n ammushiukkasina käytetään alfaytimiä tai protoneja, koska niillä on
paras mahdollinen massaresoluutio. Myös niiden jarruuntuminen eri kohdemateriaa-
leissa on parhaiten tunnettu.
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RBS:llä on lukuisia etuja, jotka ovat tehneet siitä käytetyimmän tutkimusmene-
telmän. Sitä käytettäessä ei tarvita standardeja mittaustulosten kalibrointiin. Mittauk-
set ovat nopeita suorittaa eivätkä tuhoa kohdemateriaalia. RBS:ää voi käyttää myös
syvyysprofilointiin. Toisaalta RBS:llä on myös kääntöpuolensa. Sen erotuskyky ei ole
riittävä pienien konsentraatioiden havaitsemiseen. RBS:n herkkyys kevyille atomeil-
le raskaammissa materiaaleissa on heikko eikä vedyn havaitseminen onnistu lainkaan.
RBS:llä havaitaan vain ammusionia raskaammat alkuaineet. Mitä suurempi on näiden
välinen massaero sitä suurempi intensiteetti saadaan eli tarkkuus paranee.

3.2.3 TOF-ERDA

ERDA (elastic recoil detection analysis) menetelmät perustuvat ammusionin sirotta-
mien kohdeatomien analysointiin. Tunkeutuessaan aineeseen ionit menettävät ennen
siroamistaan energiaansa jarruuntumalla. Törmäyksessä kohdemateriaalin atomi saat-
taa saada riittävästi energiaa irrotakseen. Silloin sillä on tietty todennäköisyys sirota
kohti energianilmaisinta (kulmassa θ). Tälle reitille se joutuu lopullisesti emittoiduttu-
aan onnistuneesti aineessa.

ERDA-metodeissa sirontakulma suuntautuu etukulmaan eli tulosuunnasta poispäin
(kulma suhteessa tulosuuntaan yli 90o). Ongelmina rekyyliatomien havaitsemisessa
on atomien signaalien erottaminen toisistaan sekä näiden energian ja massan sel-
vittäminen. Perinteisissä ERDA-metodeissa käytetään esimerkiksi pysäytyskalvoja
päästämään läpi vain halutut atomit. Ammusionien jarruuntuminen pysäytyskalvoissa
tietenkin tunnetaan. Tällöin hankaluutena on kalvon läpäisseiden ionien energian le-
viäminen ja siten mittaustarkkuuden huonontuminen.

Kuva 9: Kiihdytinlaboratorion TOF-ERDA-laitteisto. T1 ja T2 ovat lentoaikaportit, E
on energiailmaisin ja L on lentoaikavarsi. Kuva viitteestä [13].
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Mittausongelmien vähentämisesksi ERDA-menetelmästä on kehitetty lukuisia so-
velluksia. Tutkimuksissamme käytetty mittausmenetelmä on TOF-ERDA (Time-of-
¤ight ERDA) [13]. Siinä rekyyliatomien lentoaika mitataan tunnetulla matkalla ja len-
toaikavarren päässä niiden energia. Saaduilla tiedoilla voi kineettisen energian kaa-
vasta E = 1

2
mv2 laskea hiukkasten massan. Ammushiukkasina kiihdytinlaboratorion

TOF-ERDA:ssa käytetään tavallisimmin jodia (53I), kultaa (79Au), tai klooria (35Cl).
TOF-ERDA:lla saadut signaalit ovat selkeästi toisistaan erottuvia, eikä näytteen tar-

vitse olla juuri tietynlainen (muissa metodeissa saatetaan tarvita hyvin ohutta näytettä).
Lisäksi energiaspektrille voidaan tehdä lineaarinen ja massasta riippumaton kalibraa-
tio. TOF-ERDA:n heikkoja puolia ovat sen pieni havaintokulma ja suhteellisen heik-
ko syvyysresoluutio. Pieniä epäpuhtauskonsentraatioita ei ole mahdollista havaita eikä
useimmiten myöskään vetyä. Käytetyllä TOF-ERDA laitteistolla tämä on kuitenkin
mahdollista. Menetelmä perustuu vedyn signaalin havaitsemiseen pysäytyskalvolla
muttei energiailmaisimella. Näin ollen suurin osa tällaisista signaaleista merkitsee ve-
dyn osumista ilmaisimeen.

Kuvassa 9 on kiihdytinlaboratoriossa käytetty TOF-ERDA-systeemi. Hiukkasilmai-
simena käytetään tavallista ioni-implantoitua puolijohdeilmaisinta. Lentoaikailmaisi-
met ovat hyvin ohuita hiilikalvoja, jotka rekyyli-ionin läpäistessään sirottavat elekt-
roneja. Elektronit ohjataan kahdella elektrostaattisella linssillä elektronimonistimeen,
josta saadaan signaali kohdissa T1 ja T2.

3.2.4 SIMS

SIMS:ssä (secondary ion mass spectrometry) kohdemateriaalia pommitetaan ioneil-
la. Ionipommituksessa syntyneet sekundaari-ionit analysoidaan massaspektrometrillä.
SIMS on erittäin tarkka mittausmenetelmä, joka soveltuu erinomaisesti niin ohutkal-
vojen konsentraatioprofiilien määritykseen kuin pintatutkimukseen [14].

SIMS:llä on lukuisia käyttökohteita. Sillä voi analysoida erittäin pieniä ainemääriä
kiinteistä aineista ja saada selville materiaalin tarkka alkuainekoostumus esimerkik-
si puolijohteiden ja ohutkalvojen tapauksissa. SIMS:ä voidaan ajaa joko hitaassa tai
nopeassa moodissa. Hidas eli staattinen SIMS soveltuu erityisen hyvin pintatutkimuk-
seen. Mittauksen aikana sputteroidaan pois vain n. 1/10 atomikerroksesta. Ainetta tu-
hoava vaikutus on hitaassa moodissa minimaalinen, joten se on kätevä tutkittaessa
orgaanisia aineita. Nopeassa eli dynaamisessa SIMS:ssä sputterointinopeus on suuri
ja mittauksen aikana irtoaa useita atomikerroksia. Sen syvyyserotuskyky on erityisen
hyvä. Primaari-ioni voi sputteroida tutkittavasta aineesta irti sekä yksittäisiä ioneja tai
atomeita että varautuneita tai varauksettomia atomiryppäitä. Tästä huolimatta mene-
telmä ei ole kvantitatiivinen. Primaarisuihku voidaan myös fokusoida erittäin kapeaksi
ja käyttää sitä mikroskooppiseen pinta-analyysiin.

Saatava tulos riippuu sekä primaari-ionista että tutkittavasta aineesta. Tärkeää on
tietää ioni- ja sputterointisaannon välinen yhteys. Jokaisella primaari-ionityypillä on
merkittävästi havaittavasta materiaalista riippuva ionisaatiotehokkuus eli ionisaanto.
Happipommitus lisää erityisesti positiivisten ionien saantoa ja cesium negatiivisten io-
nien tuottoa. Happi sitoutuu negatiivisena ionina matriisiin, joka selittää sen vahvan
vaikutuksen. Sitoutuminen synnyttää helposti sputteroituvia positiivisia ioneja. Cesiu-
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min vaikutus johtuu ionipommituksen aiheuttamasta pinnan työfunktion pienenemi-
sestä. Työfunktion heikentyminen aikaansaa useamman elektronin virittymisen pinnan
potentiaalivallin yli lisäten negatiivisten ionien tuottoa.

Kvantitatiivisen analyysin tavoitte on selvittää tietyn aineen konsentraatio. Ana-
lyysissä käytetään tutkittavasta aineesta ja matriisista riippuvaa herkkyystekijää
(RSF). Sitä käyttämällä voidaan mitatut intensiteetit muuttaa konsentraatioksi kaa-
van CE = RSF

IE
IM

avulla. Kaavassa alaindeksillä E varustettu termi on tutkittavan
aineen ja M on matriisin signaalin intensiteetti. Näin voidaan selvittää konsentraa-
tiot välillä 1012 − 1016at/cm3. Analyysiherkkyyteen vaikuttaa ionisaatiotehokkuuden
lisäksi myös muita tekijöitä.

Ilmaisimen pimeä virta vaikuttaa herkkyyteen. Signaali hukkuu taustakohinaan pi-
meän virran ollessa suurempi kuin sputteroitujen hiukkasten aiheuttama virta. Varsin-
kin havainnoitaessa hyvin pieniä ainemääriä aiheuttavat aineen muualla laitteistossa
olevat jäämät ilmaisuherkkyyden heikkenemistä. Happi on eräs tällainen aine. Samoin
analysoitavan aineen sputteroituminen laitteistosta tutkittavaan näytteeseen synnyttää
mittausvirheitä.

Haluttaessa määrittää erittäin tarkka syvyysprofiili SIMS:llä sputteroidaan
näytteestä atomeja suurella teholla. Jälkeenpäin tutkitaan profilometrillä syntyneen
kraaterin syvyys. Kraaterin keskisyvyydestä ja sputterointiajasta voidaan laskea sputte-
rointinopeus. Pinnan epätasaisuudet heikentävät syvyyserotuskykyä ja sputteroinnilla
tehtyjen kraaterien pohjat ovat usein epätasaisia. Lisäksi ionin varaustila vaikuttaa tu-
loksiin. Huomioimalla nämä tekijät voidaan mittaustuloksista muodostaa tarkka mas-
saspektri.

Mittausvirheitä syntyy myös ionien massoista aiheutuvista häiriöistä. Kahden
eri ionin tai ionin ja molekyylin massat saattavat olla hyvin lähellä toisiaan
(esim. 16O2 ja

32S). Ongelmaan auttaa erotuskyvyn parannus. Tutkittavan materiaalin
ollessa eriste aiheutuu siitä vielä lisäongelma. Ionipommituksessa kohdemateriaalin
pintaan kertyy varausta. Pintavaraus levittää ionisuihkua eikä sen kohdistaminen tar-
kasti tiettyyn kohtaan enää onnistu. Suihkun leveneminen heikentää sekundaari-ionien
signaalia. Lisäksi näytteen pintavaraus muuttaa ionien energiajakaumaa eli sekundaari-
ionien käyttäytyminen massaspektrometrissä muuttuu. Varautumisongelmaan on kui-
tenkin kehitetty toimivia ratkaisuja.

4 Vedyn vaikutus ja liikkuminen ensiseinissä

Yksi suurimpia haasteita toimivaa fuusiolaitetta rakennettaessa on ensiseinämän
kestävyys ja ominaisuudet. Ensiseinillä tarkoitetaan ensimmäistä kiinteää rakennetta
johon plasmahiukkaset törmäävät. Seinämät joutuvat erityisen kovan rasituksen koh-
teeksi kuuman vetyplasman osuessa niihin. Siksi hyvällä materiaalilla on lukuisia vaa-
timuksia.
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A) Materiaalilla on ensinnäkin oltava pieni sputterointikerroin (ks. kohta 4.2). Jos
näin ei ole seinä kuluu jatkuvassa hiukkaspommituksessa liian nopeasti. Silloin
fuusioreaktio sammuu nopeasti plasman epäpuhtauskonsentraation noustessa lii-
an korkeaksi. Ensiseinämien elinikä myös lyhenee ja käyttökustannukset nouse-
vat.

B) Ensiseinillä tulisi myös olla hyvä lämmönjohtokyky. Siihen on kaksi
pääasiallista syytä. Ensinnäkin lämmön on siirryttävä tehokkaasti vaippaan, jot-
ta sitä voidaan käyttää energiantuottamiseen turbiineissa. Toisekseen kemiallista
sputterointia pitää tapahtua mahdollisimman vähän, mihin auttaa seinämien py-
syminen kylminä.

C) Seinämämateriaalin protoniluvun (Z) tulee olla mahdollisimman pieni, kos-
ka plasman energiahäviöt ovat verrannollisia Z4:een. Plasmassa oleville
epäpuhtausmäärille on olemassa voimakkaasti ytimen kokonaisvarauksesta riip-
puvat rajat. Taulukosta 2 ne löytyvät joillekin epäpuhtauksille.

Alkuaine Maksimimäärä
C 10−4

O 10−5

Si 10−8

Taulukko 2: Joidenkin alkuaineiden hyväksyttäviä epäpuhtausmääriä plasmassa (suh-
teessa vetyyn).

D) Lisäksi materiaalissa ei saa tapahtua liikaa hilseilyä (blistering), joka heikentää
sen ominaisuuksia ja lisää epäpuhtauksien määrää. Ensiseinämien on myös ol-
tava tehokkaita happinieluja. Eli materiaaliin implantoituva happi ei saa enää
palata uudestaan plasmaan.

Kun yhdistetään nämä vaatimukset päästään tilanteeseen, jossa mahdollisten
seinämämateriaalien määrä on supistunut hyvin pieneen. Itseasiassa mahdollisia ovat
raskaat aineet wolframi ja molybdeeni sekä kevyistä alkuaineista hiilipohjaiset materi-
aalit ja beryllium. Vaikka sputterointi raskaista aineista on hyvin pientä saa hiiltä olla
plasmassa 10’000 kertaa enemmän kuin raskaita alkuaineita.

Niinpä tutkimus on keskittynyt suuresti hiilipohjaisiin materiaaleihin ja etenkin
CFC:hen eli hiilikuitukomposiitteihin (CFC, carbon fiber composite). Hiilikuitukom-
posiitteja on huomattavan paljon ja sopivimpia näyttäisivät olevan piillä seostetut ma-
teriaalit. Seuraavissa luvuissa selvitetään miten vedyn käyttäytymistä ensiseinämissä
on hutkittu sekä tarkastellaan saatuja tutkimustuloksia.

4.1 Ionivuorovaikutukset kiinteän aineen kanssa

Materiaalien analysointiin käytetään erilaisia hiukkassuihkuja, joilla kyetään hyvin-
kin tarkkaan sekä monipuoliseen aineen rakenteen ja ominaisuuksien tutkimukseen.
Tuloksia analysoitaessa on tärkeää tietää kuinka ammusionit käyttäytyvät kohteeseen
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osuessaan ja siinä liikkuessaan. Olennaisinta on tietää mahdollisimman tarkasti io-
nien energianmenetys aineessa kulkiessaan. Pääasiassa hiukkasten liike-energia muut-
tuu lämmöksi lopun aiheuttaessa sputterointia sekä erilaisia muita vaurioita kohtee-
seensa. Hyvin suurilla ammushiukkasen energioilla tapahtuu lisäksi ydinreaktioita ja
syntyy jarrutussäteilyä. Energiahäviöt ovat hyvin monimutkainen fysikaalinen proses-
si, joka entisestään monimutkaistuu, kun otetaan huomioon häviöiden olevan erilaiset
jokaiselle ammus - kohdeparille.

Materiaalien analysoinnin lisäksi ionisuihkuilla on myös mahdollista muuttaa ma-
teriaalien ominaisuuksia. Implantoinniksi kutsuttu toimenpide tehdään ampumalla ha-
luttu konsentraatiojakauma tiettyä alkuainetta kohdemateriaaliin, jonka jälkeen synty-
neet vauriot korjataan lämpökäsittelyllä. Nykyään ioni-istutusta käytetään lukuisissa
sovelluksissa eri teollisuudenaloilla. Tärkein sovellusalue on puolijohdeteollisuus, jos-
sa materiaalien puolijohdeominaisuuksia on mahdollista muuttaa hyvin laajalla skaa-
lalla implantoimalla sopivia aineita niihin.

Jos materiaaliin osuva hiukkanen ei heijastu pinnasta tai siroa syvemmältä se
implantoituu aineeseen. Materiaaliin implantoituva hiukkanen saattaa loukkuuntua ja
myöhemmin vapautua, diffuntoitua edelleen tai jopa emittoitua ulos materiaalista. Ai-
neeseen tunkeutuva hiukkanen aiheuttaa siihen aina liike-energiastaan ja massastaan
riippuen erilaisia virheitä. Tyypillisin vaurio on vähitellen materiaalin amorfoitumi-
seen johtava kiderakenteen tuhoutuminen. Pitkään jatkunut ionipommitus amorfoi kan-
tamansa verran kohdeainetta. Kohdemateriaalissa saatetaan havaita myös sekoittumis-
ta, jos siinä on päällekäin kaksi kerrosta eri atomeita. Ionit aiheuttavat tietenkin myös
sputterointia (kohta 4.2) sekä muuttavat materiaalien sähköisiä, kemiallisia ja muita
ominaisuuksia.

Ioni alkaa menettää energiaansa välittömästi aineeseen tunkeuduttuaan. Hidastumis-
ta, joka on stokastinen prosessi, kutsutaan jarruuntumiseksi. Se riippuu ionista, kohde-
materiaalista sekä ionin energiasta. Yksinkertaisimmillaan ionin jarruuntuminen saa-
daan selville tutkimalla sen menettämää energiaa tietyllä matkalla [12].

Jarruuntuminen koostuu kahdesta osasta, elektronisesta ja nukleaarisesta jarruuntu-
misesta. Nukleaarisessa jarruuntumisessa ionin energia siirtyy kohdeaineen ytimille ja
ioni saattaa menettää hyvin suuren osan energiaansa yhdessä törmäyksessä. Lisäksi sen
suunta muuttuu huomattavasti. Elektroninen jarruntuminen aiheuttaa ammusionille lu-
kuisia, mutta vain pieniä energiahäviöitä kerrallaan. Ammusionin suunta ei myöskään
muutu sanottavammin alkuperäisestä. Normaaleilla implantaatioenergioilla elektroni-
nen jarruuntuminen dominoi ollen yli 100× nukleaarista jarruuntumista voimakkaam-
paa.

Ammusionin nopeuden ollessa elektronin Bohr-nopeutta pienempi (v0 = e2/~ '

2, 2 × 106 m/s), ioni säilyttää suurimman osan elektroneistaan ja neutraloituu ainee-
seen tunkeutuessaan elektroninkaappausreaktioissa. Neutraalin hiukkasen energian-
menetykset tapahtuvat lähes yksinomaan elastisissa törmäyksissä kohdeaineen ato-
mien kanssa.

Nopeuden kasvaessa energianmenetykset nukeleaarisissa prosesseissa vähenevät
verrannollisena 1/E:hn. Vähitellen epäelastiset törmäykset elektronien kanssa muut-
tuvat vallitsevaksi energianmenetystavaksi. Kokonaisenergiahäviö saadaan elektroni-
sen ja nukleaarisen jarruuntumisen summana. Pienillä nopeuksilla elektronisesta jar-
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ruuntumisesta aiheutuvat energiahäviöt ovat suoraan verrannollisia nopeuteen (tai
E1/2:een). Ionin nopeuksien ollessa välillä v ' 0, 1V0 − v ' Z

2/3
1 energiahäviöiden

tarkastelu on huomattavan vaikeaa.
Suurilla energioilla (v >> Z2/3

1 v0) ionit menettävät kaikki elektroninsa ja ovat siten
täysin varattuja. Energiahäviöt ovat tällöin suoraan verrannollisia ammusionin varaus-
tilan neliöön ja kääntäen sen energiaan.

Käytettäessä ammusionina jonkin alkuaineen isotooppia sen elektroninen jarruun-
tuminen on täysin vastaavaa kuin normaalillakin isotoopilla suhteen E/A säilyessä
samana.

4.1.1 Vedyn implantoitumisen vaikutus hiileen

Tyypilliset plasmahiukkasten energiat ovat ydinplasmassa 100 eV:n tienoilla, mutta
reunaplasmassa muutamia kymmeniä elektronivoltteja [15]. Näillä energioilla vetyä
on mahdollista implantoida hiileen aina 29 at. %:iin saakka [16]. Rajan ylityttyä hiili
on saturoitunutta eikä vetyä voi loukkuuntua enempää. Hiukkaspommituksen kohteena
oleva alue vaurioituu yleensä niin nopeasti ettei lämpötilan ajama päinvastainen efek-
ti ehdi korjata kaikkia vauroita. Jatkuvassa pommituksessa pintakerrokset vähitellen
amorfoituvat. Lisäksi suuri vetykonsentraatio saattaa synnyttää pintakerroksen alle
kaasukuplia, joiden paine kasvaa lämpötilan noustessa. Silloin kaasukuplat saattavat
purkautua räjähdysmäisesti irrottaen pinnasta suuria palasia. Tapahtumaa kutsutaan
eksfoliaatioksi.

4.2 Sputterointi

Sputterointi merkitsee atomien tai molekyylien irtoamista kohdemateriaalista hiuk-
kasuihkun tai plasman osuessa aineen pintaan. Sputterointi kuluttaa materiaalin pin-
taa poistaen parhaimmillaan useita atomikerroksia. Samanaikaisesti tapahtuva implan-
taatio saattaa vielä muuttaa aineen rakennetta tai ominaisuuksia. Fuusioreaktorissa
seinämät kuluvat huomattavasti sputteroinnin vaikutuksesta. Sputterointiin ei pidä se-
koittaa suuremmilla energioilla tapahtuvaa eksfoliaatiota eli kokonaisten pintakappa-
leiden irtoaminen.

Sputterointi voidaan jakaa karkeasti kahteen eri luokkaan, kemialliseen ja fysikaa-
liseen sputterointiin. Kemiallisessa sputteroinnissa pinnassa tapahtuu törmäävän ionin
aiheuttamana kemiallinen reaktio, joka muodostaa pintaan epästabiilin yhdisteen. Ke-
mialliseksi sputteroinniksi kutsutaan tällaisen heikosti pinnassa kiinni olevan yhdis-
teen irtoamista. Kemiallinen sputterointi on voimakkaasti lämpötilasta riippuvaa. Fy-
sikaalisessa sputteroinnissa törmäävän ionin kineettinen energia siirtyy kohdeaineen
atomeille. Törmäyksessä syntyy törmäyskaskadi eli ionin kulkureitillä lukuisat koh-
deaineen atomit joutuvat liikkeeseen ja niiden atomisidokset katkeavat. Kaskadin lei-
katessa pinnan tason tapahtuu sputterointia. Sputteroitua voivat niin yksittäiset atomit
kuin molekyylit tai jopa suuremmat atomiryppäät.

Fysikaalinen sputterointi ei ole hiilelle mahdollista, jos sille törmäyksessä siirty-
nyt energia on alle 10 - 40 eV:a. Tämän takia poikkeuttajalevyjen suunnittelussa on
tärkeää ottaa huomioon nimenomaan kemiallinen sputterointi, joka aiheuttaa suurim-
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man osan seinämiä kuluttavasta vaikutuksesta. Suuremmilla energioilla sputteroinnin
saanto kasvaa (eli irtoavien atomien määrä jokaista törmäävää hiukkasta kohti kas-
vaa) kunnes saavutetaan tietty rajaenergia (yleensä 5 - 50 keV:a), jonka jälkeen määrä
vähenee. Sputterointisaanto on verrannollinen protoniluvun neliöön. Fysikaalista sput-
terointia käytetään hyväksi tutkittaessa materiaalien rakennetta SIMS-menetelmällä.

Fysikaalinen sputterointi voidaan edelleen jakaa kahteen tapaukseen. Seuraavassa
on lyhyesti esitelty tämä jako [17].

• Knock-on sputteroinnin aiheuttama vaikutus riippuu törmäysatomin energiasta.
Tulkitsijasta riippuen eri vaikutukset voidaan jakaa matala-, keski- ja korkeae-
nergisiin tapahtumiin. Selvää energiaa, jolla tapahtuma muuttuu toiseksi ei voi
määritellä.

1. Yksittäinen knock-on tapahtuu matalilla törmäysatomien energioilla. Siinä
törmäysatomi siirtää energiansa kohdeatomille. Se kuitenkin saa niin vähän
energiaa, että se kokee vain muutaman lisätörmäyksen ennen aineesta irtoa-
mistaan. Eli voi olettaa jokaisen törmäävän ionin irroittavan yhden atomin.
Keveillä ammusioneilla prosessi on hallitseva aina keV:n suurusluokkaan
saakka.

2. Lineaarinen kaskadi syntyy, kun törmäysatomilla on energiaa muutamista
joihinkin kymmeniin keV:hin. Nyt törmäävä ioni liikuttaa tunkeutumisalu-
eellaan monia aineen atomeja. Rekyyliatomien väliset törmäykset ovat silti
harvinaisia, koska liikkeessä olevien atomien tiheys on vielä suhteellisen
alhainen. Törmäyksen vaikutuksesta sputteroituu joitakin atomeja.

3. Kaikista korkeaenergisimmät ionit synnyttävät ns. piikin (spike). Tapahtu-
massa aineeseen tunkeutuva ioni synnyttää liikkuvien rekyyliatomien alu-
een. Liikkeessä olevien atomien tiheys on niin suuri, että tietyssä tilavuu-
dessa lähes kaikki atomit ovat liikkeessä. Sputterointia tapahtuu nyt yhtä
törmäävää ionia kohti useampia. Jos materiaalia pommitetaan kaksiatomi-
silla molekyyleillä saanto saattaa piikin tapauksessa olla yli kaksinkertai-
nen.

• Sputterointia tapahtuu myös elektronien virittyessä ja viritystilojen purkautues-
sa. Tästä aiheutuvaa sputterointia esiintyy pääasiassa eristeillä sekä jonkin ver-
ran puolijohteilla, joilla elektronisen viritystilan elinaika on riittävän pitkä. Vi-
ritysenergia siirtyy lähes kokonaan atomien liikkeeseen eikä jakaannu metallien
tapaan useamman elektronin kesken.

Sputteroinnin ollessa täysin fysikaalista, törmäävät ionit saattavat loukkuuntua ai-
neeseen, jossa tapahtuu muita kuin edellä kuvailtuja efektejä. Jos kemiallisia reaktioita
kuitenkin tapahtuu, pinnalle syntyy yleensä uuden kemiallisen koostumuksen omaava
kerros ts. yhdiste. Syntyvän yhdisteen ollessa epävakaata (herkästi haihtuvaa) sputte-
roinnin saanto kasvaa huomattavasti lämpötilan lähestyessä näiden yhdisteiden desorp-
tiolämpötilaa. Syntyvä yhdiste saattaa myös olla stabiili, joka vähentää sputterointia.
Tällaisia yhdisteitä ovat mm. pinnalle muodostuvat karbidit tai oksidit.
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4.3 Diffuusio

Diffuusiolla tässä tarkoitetaan lämpötilan aiheuttamaa atomien tai ionien satunnaista
liikettä hilassa. Diffuusio yksittäiselle atomille on Brownin liikettä, jolle Einstein ke-
hitti teorian vuosisadan alussa. Diffuusio on joko isotrooppista eli kyseessä on klassi-
nen diffuusio tai anisotrooppista. Anisotrooppista diffuusiota havaitaan, kun aineessa
on jonkinlainen energiagradientti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähköiset potentiaa-
lit, aineen sisäiset jännitykset, pinnat ja rajapinnat. Diffuntoituessaan atomit liikkuvat
näitä energiagradientteja myöten matalamman energian suuntaan.

E

x

E

l

Kuva 10: Yksiulotteinen diffuusio potentiaalivallin yli.

4.3.1 Teoreettiset perusteet

Atomin diffuusiohyppyä voidaan kuvata sen hyppy-yritystiheydellä ja hypyn onnis-
tumistodennäköisyydellä [18]. Yritystiheys riippuu lämpötilasta: f = 3kT

4π~
. Hypyn on-

nistumistodennäköisyys on verrannollinen ylitettävän energiavallin korkeuteen eli ak-
tivaatioenergiaan (∆E), joka on diffuusiota karakterisoiva suure. Aktivaatioenergia
määritellään kuvan 10 mukaisesti potentiaalienergian maksimi- ja minimiarvon ero-
tuksena, joka vastaa ylitettävän potentiaalivallin korkeutta. Todennäköisyydeksi saa-
daan siten p = e−

∆E

kT . Todennäköisyyden lausekkeesta huomataan aktivaatioenergian
kasvamisen pienentävän hypyn onnistumisen todennäköisyyttä. Huomioitaessa lisäksi
tehtävän diffuusioloikan pituus saadaan onnistuneiden hyppyjen tahti selville. Näiden
avulla on mahdollista muodostaa diffuusiovakioksi kutsuttu suure. Toisin kuin aktivaa-
tioenergia diffuusiovakio voidaan määrittää kokeellisesti.

→ D = l2fp

=⇒ D = D0e
−
∆E

kT . (4)
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Energiagradientin vaikuttaessa todennäköisyys liikkeeseen sitä myöten kasvaa. Eins-
teinin relaatio eli atomien liikkuvuus aineessa kytkee Brownin liikkeen ja potentiaa-
ligradientin vaikutukset yhteen, µ = eD

kT
. Diffuusio etenee näin ollen diffuusiovakion

gradientin suuntaisesti.
Diffuusiovakio ei kuitenkaan riitä kuvaamaan diffuusiota vielä täydellisesti. Lisäksi

on selvitettävä kuinka diffuntoituvan aineen konsentraatio muuttuu diffuusion ede-
tessä. Yksinkertaisimmassa tapauksessa (lineaarinen diffuusio) diffuusiovakio on oi-
keasti vakio eli se ei riipu konsentraatiosta eikä avaruudellisesta paikasta aineessa.
Epäpuhtausvuo tilavuusyksikössä eli Fickin I laki on näin ollen:

j(r) = −∇N(r); missä N on konsentraatio. (5)

Tutkittaessa diffuusiota kokeellisesti pyritään edellistä relaatiota yksinkertaistamaan.
Esimerkiksi implantoitaessa tai höyrystettäessä tutkittavaa ainetta kohdemateriaaliin
on mahdollista olettaa konsentraatiojakauman olevan vakio tasossa. Siten diffuusio-
ta kyetään kuvaamaan yhdessä ulottuvuudessa, jolloin Fickin I laki sievenee riip-
puvaksi vain z-koordinaatista. Diffuusiossa on otettava myös jatkuvuusyhtälö huo-
mioon. Siis diffuntoituvan aineen lisääntyminen tai vähentyminen tilavuuselementissä
on yhtäsuuri kuin samassa ajassa siitä ulosvirtaava vuo. Näin saadaan Fickin II laki

∂

∂z
j(z) = −

∂

∂t
C(z, t)

=⇒
∂C(z, t)

∂t
= D

∂2C(z, t)

∂z2
. (6)

Edellä esitetyt Fickin lait eivät päde diffuusion ollessa konsentraatiosta tai paikasta
riippuvaa. Tällöin on käytettävä yleisempiä Fickin lakeja, joissa myös diffuusiovakio
voi muuttua.

4.3.2 Diffuusioprosessit kiteisissä aineissa

Diffuusioprosessin voimakkuus riippuu vakanssien, pistevirheiden ja vapaiden virran-
kuljettajien konsentraatiosta, diffuntoituvan atomin koosta ja fermitason paikasta. Seu-
raavassa käsitellään perusdiffuusioprosessit niin kuin ne havaitaan kiteisissä aineis-
sa [18]. Amorfisissa aineissa prosesseja ei voi luokitella näin yksinkertaisesti eikä osa
niistä ole edes mahdollisia. Silti diffuusio perustuu niissäkin samankaltaisiin toimin-
toihin.

Ensimmäinen käsiteltävä prosessi on korvaussijadiffuusio (substitutional diffusion).
Siinä diffuntoituvat atomit ovat vain korvaussijoilla ja liikkuessaan siirtyvät viereiselle
vapaalle hilapaikalle. Prosessissa diffuusiovakio on verrannollinen vakanssikonsent-
raatioon. Vakanssitkin voivat diffuntoitua eli niiden diffuusiovakio on otettava huo-
mioon. Diffuntoituvan aineen koko ei vaikuta diffuusion todennäköisyyteen.

Välisijadiffuusio (interstitial diffusion) koskee lähinnä pieniä atomeja. Diffuusio
tapahtuu hilapaikkojen välissä ja on usein hyvin nopeata. Alkuaineista etenkin ve-
ty diffuntoituu välisijadiffuusion kautta. Se saattaa aineesta riippuen liikkua jo huo-
neenlämmössä.
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Korvaus-välisijadiffuusio (substitutional-interstitial diffusion, Frank-Turnbull-
mekanismi) on tärkein diffuusiomekanismi. Tässäkin tutkimuksessa havaittu diffuusio
toteuttaa Frank-Turnbull-mekanismin varianttia siitä huolimatta, että DLC on amor-
fista. Perusoletuksena valtaosa diffuntoituvasta aineesta on aluksi sijoittuneena
korvaussijoille. Korvaussijoja pitkin tapahtuva diffuusio on hyvin epätodennäköistä.
Välisijojen kautta diffuusio on toisaalta erittäin nopeaa, koska niillä olevat atomit ovat
löyhemmin sitoutuneina.

Diffuusioprosessin selvittämistä vaikeuttavat korvaussijojen varaustilat. Niillä sijait-
sevat atomit ovat nimittäin lähestulkoon aina kerran tai useammin varattuja. Varatun
välisija-atomin ja vakanssin syntymistä voidaan kuvata kaavalla S− + 2h ↔ I+ + V,
kun korvaussijan oletetaan olevan kerran varattu. Seurauksena Fickin I laki muuttuu
muotoon, jossa otetaan huomioon sekä korvaussija- että välisija-atomien konsentraa-
tiot ja kummankin diffuusiovakiot.

∂[I]

∂t
+

∂[S]

∂t
= DI

∂2[I]

∂z2
+DS

∂2[S]

∂z2
. (7)

Diffuusiovakio on verrannollinen diffuntoituvan aineen konsentraation neliöön. Kui-
tenkin verrannollisuus riippuu varattujen väli- ja korvaussijojen varausten välisestä
erotuksesta. Korvaus- välisijadiffuusio on epälineaarinen prosessi, joten Fickin
yhtälöiden ratkaisut joudutaan etsimään numeerisilla menetelmillä.

Välisijalla oleva atomi voi siirtyä korvaussijalle joko miehittämällä vakanssin tai
potkaisemalla hila-atomin pois paikaltaan välisijalle. Ilmiötä kutsutaan toisinaan kick-
out-mekanismiksi. Sama voi tietenkin tapahtua myös toisinpäin. Välisijalle joutunut
atomi diffuntoituu nopeasti eteenpäin. Hilapaikoilla olevat atomit voivat myös vaihtaa
paikkoja suoraan keskenään, jopa kahta useammat atomit voivat vaihtaa paikkojaan
samalla kertaa. Tapathuma on kuitenkin epätodennäköisempi.

4.3.3 Diffuusio käytännössä

Realistissa olosuhteissa mikään diffuusioprosesseista tai niiden johdannaisista ei toi-
mi yksinään. Luonnollinen diffuusio on eri prosessien yhdistelmä, mutta yleensä yh-
dellä tavalla on dominanssi muihin nähden. Tavallista on korvausdiffuusion ja korvaus-
välisijadiffuusion kombinaatio.

Materiaalin rakenne vaikuttaa huomattavasti diffuusioprosessin kulkuun. Jos ky-
seessä on kiteinen aine, rakenteen epätäydellisyydet synnyttävät diffuusiolle kana-
via. Nämä energiagradientit voivat olla raerajoja, muita rajapintoja sekä kidevir-
heitä. Rakennevirheiden läheisyydessä vakanssien ja välisija-atomien syntyminen on
helpompaa, koska virheiden vaikutuksesta niiden muodostumisenergia laskee. Siksi
niiden konsentraatio on energiagradienttien läheisyydessä suurempi ja diffuusio to-
dennäköisempää.

4.3.4 Diffuusio amorfisessa hiilessä

Diffuusio amorfisessa timantinkaltaisessa hiilessä on epälineaarinen ja monimutkai-
nen prosessi, jonka ratkaisemisessa tarvitaan useita osittaisdifferentiaaliyhtälöille kehi-
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tettyjen numeeristen ratkaisumetodien soveltamista [19]. Seuraavassa käsitellään dif-
fuusioprosessin mallintamiseen käytetty numeerinen metodi sekä sen kuvaamiseksi
tehdyt oletukset.

Kehitetty diffuusiomalli [20] perustuu olettamukseen vedyn isotooppien esiintymi-
sestä puhtaassa ja piillä seostetussa CFC:ssä kahdessa eri tilassa. Valtaosa vetyatomeis-
ta on vahvasti sitoutuneena pii- tai hiiliatomeihin ja pieni osa suhteellisen vapaasti liik-
kuvina sitoutumattomina atomeina. Nämä vapaat vedyn isotoopit voivat loukkuuntua
sitoutumalla hiilen tai piin vapaiden sidosten kanssa. Prosessia kuvataan loukkuuntu-
misnopeuden avulla. Vapautumisnopeudella kuvataan puolestaan sitoutuneiden vedyn
isotooppien sidosten katkeamista lämpötilan vaikutuksesta.

4.3.5 Käytetty diffuusiomalli

Vapaan deuteriumin käyttäytymistä CFC:ssä voidaan kuvata diffuusioyhtälöllä:

∂C(z, t)

∂t
= Df

∂2C

∂z2
+ ΣDCt − ΣT(Td − Ct)C. (8)

Aika-askel yhtälössä on vapaasti valittavissa ja sen valinnan periaatteet selvitetään hie-
man myöhemmin. Varsinaista kullakin aika-askeleella tapahtuvaa diffuusiota kuvaa
konsentraation toisen kertaluvun osittaisdifferentiaali paikan suhteen. Määrää muu-
tetaan loukkuuntumismekanismin toiminnan vuoksi. Edellisellä aika-askeleella louk-
kuuntuneet deuteriumatomit saattavat vapautua, jota kuvataan ΣDCt-termin avulla.
Näin vapautuneet atomit lisätään siihen määrään, jotka voivat aika-askeleella liikkua.
Toinen termi ottaa huomioon aika-askeeleen aikana loukkuuntuvan vapaan deuteriu-
min. Termi huomioi sen, ettei varattuja loukkuja käytetä kahta kertaa. Näiden kolmen
termin summana saadaan kullakin aika-askeleella olevan vapaan (eli diffuusiokykyi-
sen) deuteriumin määrä. Df on diffuusiovakio.

Loukkuuntuneelle deuteriumille saadaan vastaavanlainen diffuusioyhtälö:

∂Ct

∂t
= −ΣDCt + ΣT(Td − Ct)C. (9)

Erona edelliseen nähden on diffuusiota kuvaavan termin puuttuminen. Loukkuuntumi-
nen otetaan huomioon vastaavalla termillä kuin edellisessäkin yhtälössä. Luonnollises-
ti merkki on vain siihen nähden vaihtunut

Eri tiloissa olevien deuteriumatomien konsentraatiot diffuusion alkaessa L:n paksui-
sessa kerroksessa

C(x, 0) = Ctot − Td

Ct(x, 0) = Td, kun Ctot > Td

ja

C(x, 0) = 0

Ct(x, 0) = Ctot, kun Ctot < Td.

Jotta diffuusion voisi mallintaa on prosessilla määriteltävä reunaehdot. Pinnalla deute-
rium desorptoituu, jolloin reunaehdoksi saadaan:

Df

∂C

∂x
= KC0.
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Piin puoleisella rajapinnalla reunaehto voidaan myös määritellä. Näytteitä valmistet-
taessa piin pinta puhdistettiin pommittamalla sitä argonilla. Menetelmä amorfoi ki-
teisen piin pinnan, joka vaikuttaa suoraan siihen suuntautuvaan diffuusioon. Kitei-
sessä piissä vety diffuntoituu nopeasti, mutta amorfisessa tapauksessa näin ei ole. Vuo
DLC:stä amorfiseen piihin on siis hyvin pieni ja sitä voidaan kuvata seuraavalla reu-
naehdolla:

Df

∂C

∂x
= −E. (10)

4.3.6 Numeerinen ratkaisumalli

Koska deuteriumin diffuusio on epälineaarista diffuusioyhtälöt kyetään ratkaisemaan
vain numeerisilla menetelmillä. Ratkaisu saatiin äärellisellä erotusmetodilla (finite dif-
ference method). Se toimii, kun aika-avaruus diskretisoidaan ja muodostetaan suo-
rakulmainen hila, jonka solmukohdat ovat mahdollisia ratkaisuja. Paikka diskretisoi-
daan käyttämällä toisen kertaluvun äärellistä erotusta. Näin yhtälössä 8 esiintyvä toi-
nen paikkaderivaatta kyetään diskretisoimaan

∂2Ci

∂x2
'

2Ci−1

∆xi(∆xi +∆xi+1)
−

2Ci

∆xi∆xi+1

+
2Ci+1

∆xi+1(∆xi +∆xi+1)
. (11)

Koska ratkaisun saaminen yksikäsitteisellä Eulerin metodilla on liian hidas joudutaan
ajan diskretisointi suorittamaan toisen kertaluvun Crank-Nicholson metodilla. Seuraa-
vassa on yhtälön 11 oikeaa puolta merkitty L(C,Ct):llä. Siten saadaan

Cn+1 − Cn

∆t
= L[

Cn+1 + Cn

2
,
Cn+1

t + Cn
t

2
]. (12)

Edellisessä yhtälössä n on indeksi, joka viittaa aika-askeleeseen ja∆t on aika-askeleen
pituus.

Virhetarkastelu on syytä tehdä, jotta saataisiin selville kuinka suurta aika-askelta
ja solmujen etäisyyttä laskennassa voidaan käyttää. Diffuusiotermille (kaava 8) vir-
hearvio on mahdollista laskea käyttämällä Crank-Nicholsonin metodia lineaarisille
diffuusioyhtälöille. Seuraavassa ei oteta loukkuuntumista ja niistä vapautumista huo-
mioon. Silloin saadaan virheeksi aikayksikössä

∂C

∂t
−Df

∂2C

∂x2
'
(∆t)2

12

∂3C

∂t3
+
Df

12
[(∆x)2

∂4C

∂x4
]. (13)

Avaruuden diskretisoimisesta syntyvää paikan virhettä arvioitiin laskemalla neljäs
paikkaderivaatta deuteriumin kokeellisesta konsentraatioprofiilista. Solmukkeiden
välimatka valittiin sitten pitämällä kaavan 13 hakasulkeissa oleva termi vakiona.

Edellisten perusteella pystytään laskenta-aikaa lyhentämään pidentämällä solmuk-
keiden välimatkaa syvemmällä aineessa. Pinnalla välimatka 1 nm, mutta syvällä 10 -
30 kertaa suurempi. Myös aika-askelta on mahdollista pidentää diffuusion edetessä.
Aika-askeleen virhe saadaan kaavasta 13 approksimoimalla konsentraation kolmatta
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derivaatta Lagrangen interpolaatiometodilla ja käyttämällä neljää aikaisempaa aika-
askelta. Ensimmäiset neljä täytyi siksi muodostaa käyttämällä hyvin pientä vakiopi-
tuista askelta. Kaavasta saadaan aika-askeleeksi

∆t =

√

12Emax

T[∂3C/∂t3]max

. (14)

Edellisessä Emax on virheen sallittu vaihteluväli ja T diffuusioaika. Toimenpiteen avul-
la alkujaan aika-askeleen 0,1 s:n kesto voitiin nostaa lähelle yhtä sekuntia. Kuva-
tulla laskentatavalla ratkaistiin diffuusiomallin yhtälöt käyttäen sovitusparametreina
termistä desorptiovakiota (K) sekä joissakin tapauksissa deuteriumin DLC:stä piihin
suuntautuvaa vuota. Diffuusiovakio, loukkujen tiheys sekä loukkuuntumis- ja loukuista
vapautumisvauhti olivat sovitettavia parametreja. Sovitusparametrien avulla laskettiin
teoreettiset syvyysprofiilit loukkuuntuneelle ja vapaalle deuteriumille, jonka jälkeen
verrattiin niiden summaa eli kokonaiskonsentraatiota kokeellisiin syvyysprofiileihin.
Jos sovitus ei ollut riittävän hyvä parametreja muutettiin ja iterointia jatkettiin kunnes
hyväksyttävä sovitus saavutettiin.

4.4 Molekyylisidoksista

Seuraavassa esitellään molekyylisidoksen muodostuminen kahden atomin välille sekä
käydään se tarkemmin läpi hiilen tapauksessa. Atomilla elektronit ovat jakautuneet
diskreeteille energiatiloille siten, että systeemin potentiaalienergia on minimissään.
Vanhan klassisen käsityksen mukaan elektronit sijoittuivat tarkasti määrättäville ra-
doille kuten planeetat aurinkokunnassa. Kvanttimekaanisesti ymmärrettynä elektro-
nien sijoittuminen atomin ympärille perustuu todennäköisyyteen. Eli elektroneilla on
todennäköisyysjakauma esiintyä jossain ytimen ympäristössä. Suurin todennäköisyys
on löytää elektronit tietyiltä etäisyyksiltä, joita kutsutaan orbitaaleiksi. Koska elektro-
nit ovat fermioneja samalla tilalla ei voi olla kahta elektronia, joilla kaikki kvanttiluvut
ovat yhtäsuuret. Elektronit pyrkivät muodostamaan orbitaaleilla elektronipareja, joissa
kvanttiluvut ovat spiniä (1

2
, −1

2
) lukuunottamatta yhtäsuuret.

Molekyylisidos atomien välille syntyy muodostuvan systeemin potentiaaliener-
gian ollessa yksittäisten atomien potentiaalienergioiden summaa pienempi. Sidok-
sen syntyessä elektronit järjestäytyvät uudelleen siten, että todennäköisyysjakauma
keskittyy lähemmäksi kumpaakin ydintä. Kvanttimekaanisesti ajateltuna sidos syn-
tyy elektronien todennäköisyystiheyksien peittäessä ainakin osan ytimien potentiaa-
leista. Molekulaarisia sidoksia kutsutaan joko kovalentti- tai ionisidoksiksi, mutta it-
seasiassa kaikki sidokset ovat enemmän tai vähemmän kovalenttisia. Ts. elektronit
on jaettu kummankin ytimen kanssa. Ionisidoksessa elektroni löytyy suuremmalla to-
dennäköisyydellä elektronegatiivisemman atomin läheisyydestä.

Sidoksen muodostavat pääasiassa kahden atomin pariutumattomat valenssielektro-
nit, mutta sidoksia muodostuu myös kaikkien valenssielektronien ollessa jo pariutu-
neita. Tämä edellyttää atomien s- ja p-orbitaalien hybridisaatiota, jolloin molekyylin
uloimmat orbitaalit muodostuvat s-orbitaalin ja yhden tai useamman p-orbitaalin yh-
distyessä. sp-hybridisaatio on tavallista jaksollisen järjestelmän kahden ensimmäisen
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rivin loppupään ryhmille. Hybridisaatiossa s- tai p-orbitaalilla pariutuneena olevat
elektronit eroavat ja siirtyvät tyhjille p-orbitaaleille, jonka jälkeen näitä sp-orbitaaleja
ei enää voi erottaa toisistaan. Molekyylisidos muodostuu sitten normaalisti toisen ato-
min kanssa. Sidoksia kutsutaan spn-sidoksiksi (missä n = 1, 2, 3) riippuen siitä mon-
tako p-orbitaalia (px, py, pz) hybridisoitui s:n kanssa.

4.4.1 Hiili

Hiili on alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä neljännen pääryhmän ensimmäinen
aine, järjestysluvultaan kuusi. Se on yksi mielenkiintoisimmista ja tärkeimmistä al-
kuaineista lähes minkä tahansa luonnontieteen kannalta katsottuna. Hiili on meidän
tuntemamme elämän tärkeimpiä rakennuspalikoita. Toisessa allotrooppisessa muodos-
saan, timanttina, se on aiheuttanut ihastusta, vaurastumista, inspiroinut taiteilijoita sekä
aiheuttanut lukuisia veritekoja, sotia ja onnettomuuksia. Hiili on edelleen olennai-
nen nykyaikaisen materiaalitieteen tutkimuskohde. Suurin tutkimuspanostus kohdis-
tuu kymmenen vuotta sitten löydettyihin nanoputkiin, joiden avulla tutkijat toivovat
toteuttavansa vasta SciFi:ssä esitettyjä ajatuksia.

Kuva 11: Grafiitin (A) ja timantin rakenteet (B).

Hiilellä on neljä allotrooppista muotoa: grafiitti, timantti, amorfinen hiili (ks. 5) ja
pallohiilet eli fullereenit, joista tunnetuin on C60. Grafiitin perusrakenne (kuva 11A)
muodostuu kolmesta lujasti atomit toisiinsa sitovista ja yhdestä heikosta sidoksesta.
Näin muodostuu heksagonaalinen tasomainen rakenne (hunajakennorakenne). Tasojen
hiiliatomit sitoutuvat kiinni toisiinsa kovalenttisidoksilla, mutta tasot vain heikolla van
der Waalsin sidoksilla. Grafiitin sidosrakenne muodostuu sp2-hybridisaation seurauk-
sena (kolme σ-sidosta ja yksi π-sidos). Grafiitilla pienin etäisyys kahden atomin välillä
on 1,41 ªA ja tasojen välinen etäisyys on n. 3,3 ªA. Luonnossa grafiitti esiintyy kahdes-
sa jokseenkin yhtä yleisessä α- ja β-muodoissa. Näistä alfalla on heksagonaalinen ja
betalla romboedrinen rakenne.

Timantilla hiiliatomit ovat sitoutuneet toisiinsa neljällä lujalla kovalenttisidoksel-
la (kuva 11B). Timantti onkin kovin tunnettu aine [21]. Sidokset eivät suuntaudu ta-
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soon kuten grafiitilla vaan tetraedrin kulmiin. Sidoskulmat ovat 109o, kun ne grafiitil-
la ovat 120o. Hiilen sidosrakenne on timantilla täysin hybridisoitunut sp3 rakenteeksi.
Näin muodostuvassa kolmiulotteisessa timanttirakenteessa on ikäänkuin kaksi FCC-
hilaa sijoittunneena limittäin toisiinsa nähden siten, että toisen yksikkövektoreita poik-
keutetaan 1/4:n pituuden verran toisesta. Timantti on siten tiiviimmin pakkautunutta
kuin grafiitti. Allotrooppisista muodoistaan hiili esiintyy normaalisti grafiittina, mutta
paineen noustessa riittävän korkeaksi timanttirakenne on energeettisesti edullisempi..

Fullereenit ovat pallon muotoon järjestäytyneitä hiiliatomeja. Tunnetuin näistä on
jalkapalloa muistuttava C60. Pallohiilillä hiiliatomien määrä tosiasiassa vaihtelee suu-
resti. Niitä esiintyy luonnossa, mutta ne löydettiin vasta noin vuosikymmen sitten. Niil-
le ei ole löydetty vielä varsinaista käyttökohdetta vaikkakin lukuisia ajatuksia mahdol-
lisista sovelluskohteista on esitetty. Mielenkiintoisia ovat esimerkiksi ehdotukset nii-
den käyttämisestä täsmälääkkeinä. Eli fullereenit toimisivat vektoreina, jotka kuljetta-
vat lääkkeen sisällään haluttuun kohteeseen elimistössä.

Uusin tulokas hiiliperheeseen ovat 90-luvun alussa löydetyt nanoputket, joita voi
parhaiten kuvailla kuvittelemalla grafiittilevyn kääntyvän sylinteriksi ja kiinnittyvän
reunoistaan. Nanoputkien ominaisuudet (vetolujuus [22], sähkönjohtavuus jne.) ovat
omaa luokkaansa verrattuna muihin samankaltaisiin tarkoituksiin käytettäviin materi-
aaleihin. Tutkimusta on tehty vasta kymmenisen vuotta, joten sovelluksia ei voi odottaa
vielä pitkään aikaan.

4.5 Pintaefektit ensiseinämissä

Materiaalin pinnan määrittely on vaihtelevaa. Lähteestä riippuen käytetään joko hyvin
tiukkaa määritelmää, jolloin pintaan katsotaan kuuluvaksi vain muutamat ensimmäiset
atomikerrokset. Toiset lähteet eivät määrittele asiaa niin tiukasti vaan lukevat pinnaksi
n. 50-100 nm:n paksuisen kerroksen. Löyhempää määrittelyä käytettäessä suurin osa
tutkimusmenetelmistä ovat siten pinnantutkimusmetodeja.

Fuusioreaktorissa tapahtuvat pintaefektit ovat tärkeitä ymmärtää, koska ne vaikutta-
vat ratkaisevasti reaktion tasaspainoon ja reaktorin luotettavaan toimintaan. Pintaefek-
tejä ovat jo edellä kuvatut sputterointi ja implantointi. Niihin voidaan katsoa kuuluvak-
si myös muu syvemmältä aineesta plasmaan suuntautuva materiavuo.

Fuusioplasman ja ensiseinämien joutuessa kosketuksiin toistensa kanssa eri aineiden
välillä tapahtuvat kemialliset reaktiot ovat sangen mahdollisia. Reaktiot synnyttävät
uusia helposti desorboituvia yhdisteitä aineen pinnalle. Pinnan kemiallinen kuluminen
eli eroosio eroaa sputteroinnista siinä mielessä, ettei eroosioon kuulu reaktion syn-
nyttävää energeettistä ammushiukkasta. Pinnalle syntyvät yhdisteet emittoituvat plas-
maan ionisoituen siellä. Hiukkasilla on tämän jälkeen kaksi mahdollista kohtaloa: ne
joko adsorboituvat uudelleen pintaan tai jäävät epäpuhtauksiksi plasmaan. Edellä (ks.
luku 2.5.2) on jo kerrottu epäpuhtauksien vaikutuksesta fuusioreaktioon.

Koska plasmaan emittoituvien epäpuhtauksien määrä ja vaikutus tahdotaan mini-
moida on pyrkimyksenä valita ensiseinämämateriaaleiksi mahdollisimman keveistä al-
kuaineista valmistettuja komponentteja. Tärkeimmät ehdokkaat ovat siksi hiiliyhdis-
teitä (hiilikuitukomposiitteja jne. ). Hiili on kevyt aine, joten se ei plasmaan joutuessan
dramaattisesti lisää säteilyhäviöitä kuten raskaammat alkuaineet. Toisaalta hiilipohjai-
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set materiaalit kuluvat erittäin helposti ja lisäksi vety loukkuuntuu tehokkaasti grafiit-
tiin. Hiilimateriaalien kuluminen vähentää seinäkomponenttien elinikää ja aiheuttaa
samalla suuren määrän epäpuhtauksia plasmaan.

Hiilikuitumateriaalien rakenne muuttuu plasmapommituksessa sekä redepositiossa
amorfiseksi, minkä takia tässä tutkimuksessa on tarkasteltu nimenomaan vedyn liik-
keitä DLC:ssä. Vedyn isotoopeista valittiin käytettäväksi deuterium, koska sen havait-
seminen on helpointa SIMSillä eikä se ole tritiumin lailla radioaktiivista. Ainoa ero
vedyn eri isotooppien diffuusiossa seuraa niiden pienestä massaerosta, joka on helppo
ottaa huomioon.

5 DLC, timantinkaltainen hiili

DLC (DiamondLike Carbon, Timantinkaltainen hiili) tai a-C on amorfista hiiltä, jolla
on lukuisia timantin ominaisuuksia. DLC on synteettisesti valmistettua ainetta, jota
ei esiinny luonnossa. Valmistusmenetelminä käytetään yleisesti erilaisia kemiallisia
tai fysikaalisia höyrystysprosesseja (CVD, PVD) sekä kalvon kasvatusta ionisuihkun
avulla. Timantinkaltaisen hiilikalvon valmistivat ensimmäisen kerran Sol Aisenberg ja
Ronald Chabot vuonna 1971 ionisuihkua käyttäen [23].

CVD:llä (chemical vapour deposition) kasvatetuissa kalvoissa mukana on myös jon-
kin verran vetyä, koska prosessi vaatii kasvatusta hiilivedyssä tai vetykaasussa. Lisäksi
näytteen on oltava lämmitettynä 1000 ◦C:een kasvatuksen onnistumiseksi. Valmiit kal-
vot ovat yleensä monikiteisiä. Vetyä tarvitaan stabiloimaan syntyvä sp3-rakenne sillä
se estää sp2-sitoutuneen pinnan muodostumisen tyydyttämällä vapaat sidokset. Rajoi-
tuksesta johtuen kalvoihin seostuu suuri määrä timantinkaltaisia ominaisuuksia hieman
heikentävää vetyä. CVD-kalvoissa ongelmia ovat muodostuneiden kalvojen huono ad-
heesio, syntyvän pinnan karkeus, prosessin vaatima korkea lämpötila sekä kalvojen
suuri vetykonsentraatio [24].

PVD (physical vapour deposition) metodissa kalvo kasvatetaan esimerkiksi plasma-
kaaren avulla, jossa timanttikerros saadaan muodostumaan törmäyttämällä hiiliplas-
ma näytteen pintaan. Fysikaalisella kasvatustavalla on mahdollista kasvattaa vedystä
vapaita, hyvälaatuisia timanttikalvoja. Samalla voidaan kontrolloida kalvoihin seostu-
neen vedyn määrää. Syntyvät timanttikalvot ovat puhtaasti amorfisia tai nanokiteisiä
eli timanttikiteet sekoittuvat amorfiseen matriisiin. PVD-kalvoissa sp3-sidosten määrä
vaihtelee 30 - 80%:n välillä. Näin valmistetuilla kalvoilla on lisäksi hyvä adheesio sub-
straattiinsa ja prosessin saanto (plasmakaari, ks. 6) on suuri [24].

5.1 a-C:n rakenne

DLC:n rakenne ei ole niin yksiselitteinen kuin grafiitin tai timantin. Ensinnäkin val-
mistusmetodi vaikuttaa huomattavasti siihen millainen kalvo syntyy. CVD metodeilla
saadaan monikiteisiä timanttikalvoja, PVD:llä nanokiteisiä tai täysin amorfisia kalvo-
ja, joihin tässä keskitytään. Amorfisella DLC:ltä puuttuu pitkän kantaman järjestys
eli ei ole olemassa yksikkökoppia, jota toistamalla saataisiin DLC:n rakenne muo-
dostettua. Hiiliatomit ovat sijoittuneet hilaan täysin satunnaisesti. Koska kyseessä on
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timantikaltainen hiili, voisi olettaa kaikkien hiilisidosten olevan sp3:a. Näin ei kuiten-
kaan ole vaan DLC:lle on ominaista sen sekoittunut sidosrakenne, jossa on sekä sp3-
että sp2-sidoksia. Suhteeseen vaikuttaa suuresti käytetty valmistusmenetelmä. Raken-
teesta saattaa myös olla joitain sp1-sidoksia. DLC:n timantinkaltaiset ominaisuudet
määräytyvät suoraan sen sp3/sp2 suhteesta. Parhaimpien kalvojen ominaisuudet ovat
hyvin lähellä timanttia huonoimpien muistuttaessa pääasiassa grafiittia.

5.2 Vedyn vaikutus kalvon ominaisuuksiin

Vedyn esiintyminen timanttikalvoissa on olennaista timanttiominaisuuksien aikaansaa-
miseen CVD metodeja käytettäessä. sp3-sidosten määrä riippuu tällöin täysin kalvon
vetykonsentraatiosta. Suurempi vedyn määrä synnyttää myös enemmän timanttisidok-
sia, joka johtuu vedyn vapaita hiilisidoksia passivoivasta vaikutuksesta [25]. NMR-
spektroskopialla on selvitetty ettei vedyttömästä CVD:llä valmistetusta DLC:stä löydy
juurikaan oikeita sp3-sidoksia (4σ-sidosta neljän hiilen välillä). Voidaan siten tode-
ta suurimman osan sidoksista muodostuvan lähinnä hiilen ja 1-3 vetyatomin välille.
Tämäkin riittää synnyttämään timantinkaltaisia ominaisuuksia. Osa vedystä on kui-
tenkin kalvossa sitoutumattomina atomeina tai molekyyleinä (H2) eräänlaisissa onka-
loissa hiilirakenteen väleissä. Hyvin suuri osa vedystä on DLC:ssä loukkuuntuneina
välisijoille [26]. Jopa 50% vedystä saattaa olla näin sijoittuneena [27, 28].

Nykyaikaisella suodatetulla PVD metodilla valmistetuissa kalvoissa ei ensinnäkään
vetyä tarvita, mistä huolimatta sp3-sidosten määrä on erittäin korkea [24]. Silti niissä
on vielä muutama atomiprosentti vetyä. Kalvojen lämmitys aiheuttaa sen ulosdif-
fuusiota ja siten kalvon ominaisuuksien muuttumisen. Lämmityksen kuluessa kalvo
grafitisoituu lähes täydellisesti eli sp3-sidokset katoavat [29]. Tästä huolimatta syntyvä
grafiitti ei ole normaalia vaan ns. tiheämpää 3d-grafiittia. Syntyneen aineen tiheys on
lähes sama kuin alkuperäisellä DLC-kalvolla. Grafitisoitumiseen vaikuttaa myös tyh-
jiön laatu. UHV:ssa (ultra high vacuum) tehdyissä lämmityksissä grafitisoituminen on
erittäin hidasta.

5.3 a-C:n ominaisuuksista

5.3.1 Tribologiset ominaisuudet

Koska DLC:n kovuus on parhaimmillaan lähes timantin luokkaa kestää se erittäin
hyvin kulutusta. Sen kitkakerroin ilmassa on timantin tavoin pieni, joka johtuu
pinnassa olevien vapaiden sidosten tyydyttymisestä. Edes grafitisoituminen kor-
keissa lämpötiloissa ei juurikaan kitkakerrointa huononna. DLC:n tribologinen
käyttäytyminen voidaan selittää sen mekaanisten ominaisuuksien ja pintaenergian
avulla. Kalvojen kovuus vastaa epäorgaanisia keraameja kun taas Youngin kerroin on
pienempi. DLC:llä on siis suuri kovuus ja elastisuus, mutta pieni pintaenergia. Kos-
ka kalvojen pintaenergian ja kovuuden suhde on hyvin pieni DLC:n adheesio muihin
materiaaleihin on heikko ja sillä on pieni kitkakerroin (µ = 0, 007 − 1, 00). Kalvo-
jen adheesio saadaan nykyään riittävän hyväksi kasvattamalla kalvo plasmakaarime-
netelmällä [24].
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Vety vaikuttaa kitkakertoimeen pienentävästi passivoidessaan pinnan vapaita sidok-
sia. Vain heikot van der Waalsin voimat ovat siten mahdollisia DLC:n ja toisen mate-
riaalin välillä. Pii vaikuttaa samalla tavalla, mutta eri vaikutusmekanismin kautta. Piin
lisäys kalvoihin vähentää hiilen sp2-koordinaatiota ja sitä kautta vapaita sidoksia.

6 Tulokset

Kaikki tutkimuksissa käytetyt näytteet valmistettiin PVD-menetelmällä (physical
vapour deposition). Menetelmässä PVD-laitteistossa muodostetaan yleensä kerran va-
rattu kylmä hiiliplasma, jota kiihdytetään synnyttämällä kaaripurkaus grafiittikatodin

Kuva 12: Implantoidun vedyn konsentraatio mitattuna NRB:llä (a)
ja SIMS:llä (b) samankestoisten lämmitysten jälkeen eri lämpötiloissa
(kuva viitteestä [30] .

ja -anodin välillä. Kaari-
purkauksessa hiiliplasman
energia on 10 eV:n ja 150
eV:n välillä. Plasmapur-
kaus suunnataan tyhjiössä
(0,1 - 1 mPa) olevaan
substraattiin, joka näissä
tukimuksissa oli aina ki-
teistä piitä. Substraatin
pinta puhdistettiin ennen
kasvatusta 500 eV:n ar-
gonsuihkulla. Käsittelyssä
synnytetään puhdas kas-
vatuspinta irroittamalla
substraatista muutama
päällimmäinen atomiker-
ros. Plasmapurkauksen
osuessa pintaan sen päälle
kasvaa amorfinen timant-
tikalvo.
Kalvojen kasvatus voidaan
tehdä eri lämpötiloissa
aina 400 ◦C:een saak-
ka. Syntyvien kalvojen
koostumusta voidaan
säädellä myös kasvatuso-
losuhteita muuttamalla
eli tekemällä valmistus
tyhjiössä tai jonkin kaa-

sun läsnäollessa. Esimerkiksi deuteriumkaasussa tehty kasvatus synnyttää kalvoon
tasaisen deuteriumjakauman.
DLC-kalvoja valmistettiin kahdenlaisia. Puhtaat kalvot tehtiin käyttämällä tavallista
grafiittikatodia. Piillä seostetut kalvot puolestaan käyttämällä grafiitin ja piin seok-
sesta puristettua katodia. Tällainen katodi valmistetaan jauhamalla puhdas grafiitti ja
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pii hienoksi. Valmiit jauheet sekoitetaan ja seos kiinteytetään uudelleen puristamalla
ne yhdeksi kappaleeksi kuumalla isostaattisella paineprosessilla. Valmistusprosessi ei
ole riittävän tarkka samanpaksuisten kalvojen valmistamiseen. Siksi tutkittujen DLC-
kalvojen paksuudet vaihtelivat näytteestä riippuen.

Tätä tutkielmaa edeltävän työn tulokset on esitetty luvussa 6.1 ja osaksi luvus-
sa 6.2. Lukujen 6.2 ja 6.3 osalta olen suorittanut valtaosan näytteiden lämmityksistä,
jälkimmäisen luvun osalta kaikki analyysit ja sovitukset ja edellisessä osan analyy-
seistä. Mittaukset on pääosin tehty yhteistyöprojektina VTT:n kanssa.

6.1 Vedyn (1H) diffuusio timanttikalvoissa

Vedyn diffuusion perusteellista tutkimusta varten näytteitä valmistettiin useita erilai-
sia [30]. Ensimmäinen näyte-erä valmistettiin vetykaasussa, jonka painetta vaihdeltiin
(0,06 - 0,6 mPa) välillä. Näin kasvatettujen kalvojen vetykonsentraatiot muodostui-
vat erilaisiksi. Toinen erä valmistettiin tyhjiössä ja kalvoihin implantoitiin jälkikäteen
haluttu konsentraatiojakauma.

Koska diffuusio on lämpötilasta riippuvaa on sitä helpointa tutkia lämmittämällä
näytteitä ja mittaamalla niiden konsentraatiojakaumat ennen lämpökäsittelyä ja sen
jälkeen. Näytteiden lämmityksiin käytettiin luvussa 3.1.5 kuvattua kvartsiputkiuunia.

Edellisen sivun kuvasta (12) nähdään selvästi vetykonsentraation leviäminen
lämmitysten seurauksena. Vety alkaa liikkua jo 700 ◦C:n tienoilla. Lämpötilan nous-
tessa diffuusio kiihtyy, konsentraatiojakaumat leviävät ja vedyn maksimikonsentraatio
pienenee. 1000 ◦C:ssa maksimikonsentraatio on jo yli 4 kertaa pienempi kuin alkuti-
lanteessa. Vety liikkuu yhtä paljon sekä pintaan päin että syvemmälle kalvoon. NRB-
(nuclear resonance broadening) ja SIMS-mittaukset ovat toistensa kanssa yhtäpitäviä.
Ainoastaan puoliarvonleveys eroaa hieman ollen SIMS-mittauksissa aavistuksen suu-
rempi. Ero johtuu ainoastaan mittausmenetelmien tarkkuksista.

Vetykaasukehässä valmistettujen näytteiden konsentraatiojakauma oli koko kalvon
syvyydeltä hyvin tasainen. Tulosten mukaan vetykonsentraatio on verrannollinen
seostuspaineen neliöjuureen ainakin 0,6 mPa:n paineeseen saakka. Diffuusiota

Kuva 13: Vedyn konsentraatio eri kaasunpaineissa valmistetuille näytteille (oikea ku-
va). Kasvatuspaineella on selkeä vaikutus vedyn määrään kalvoissa. Vasemmalla va-
kiopaineessa kasvatetun kalvon vetyprofiilit lämmitysten jälkeen [30].
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tarkasteltiin lämmittämällä
vakiopaineessa kasvatettuja kal-
voja eri lämpötiloissa (kuva 13).
Lämpötilaa nostettaessa suurem-
paa efektiä ei havaita kunnes 950
◦C:n lämpötila ylittyy. Tuolloin
ulosdiffuusio alkaa selvästi voi-
mistua ja nostettaessa lämpötila
1100 ◦C:een havaitaan jo erittäin
voimakasta ulosdiffuusiota. Ir-
roituslämpötila on 950 ◦C:n ja
1070 ◦C:n välillä.
Edellä saatujen konsentraa-
tioprofiilien avulla laskettiin
diffuusion aktivaatioenergia
ratkaisemalla numeerisesti
konsentraatiosta riippumat-
tomat diffuusiovakiot Fickin
ensimmäisestä laista (kaava 5).
Nykyinen laskentamalli ei vielä
tuolloin ollut käytössä, mut-
ta saadut tulokset ovat samaa
suuruusluokkaa kuin deuteriu-
min diffuusiolle kolme vuotta
myöhemmin saadut aktivaa-
tioenergiat. Diffuusiovakiot
sopivat hyvin arrheniussuoralle.
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Kuva 14: Arrheniussuorat vedyn diffuusiovakiolle SIMS:llä
ja NRB:llä mitattuina [30].

Sen avulla määritetyt aktivaatioenergiat ovat Ea = 2, 1 ± 0, 1eV:a implantoiduille
näytteille NRB:n ja Ea = 2, 0± 0, 1eV:a SIMS:n tuloksista määritettynä.

6.2 Kasvatuksen aikana seostetun deuteriumin (2H) diffuusio

Käytetyt DLC-kalvot olivat 500 - 800 nm:ä paksuja kasvatusprosessin tapahtuessa deu-
teriumkaasussa [20]. Puhtaassa DLC:ssä tapahtuvan diffuusion lisäksi tahdottiin tutkia
myös piin vaikutusta deuteriumin diffuusioon sekä sen jäämistä kalvoihin. Niinpä val-
mistettiin sekä puhtaita kalvoja että sellaisia, joiden piikonsentraatiot olivat 6, 15 tai
33 at.%. Valmiita näytteitä tutkittaessa selvisi, että näytteisiin valmistusprosessin ai-
kana jääneen deuteriumin määrä kasvoi suhteessa piin konsentraatioon ollen kalvoissa
vastaavasti 3,0, 3,7 ja 4,8 at.%.

Tulosten analyysissä käytettiin seuraavia alkuoletuksia. Vedyn isotoopit voivat esiin-
tyä hiilipohjaisissa materiaaleissa kahdenlaisissa “tiloissa” eli vapaana tai sitoutunee-
na. Alkutilanteessa suurin osa vedystä on sitoutuneena hiili- tai piiatomeihin. Vain pie-
ni osa on sitoutumattomana ja siten liikkumiskykyisiä. Liikkuvat atomit voivat sekä
loukkuuntua sitoutumalla hiilen ja piin vapaina oleviin sidoksiin että vastaavasti va-
pautua niistä.
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Kuva 15: Deuteriumin konsentraatioprofiilit ja niihin tehdyt sovitukset piitä
sisältämättömille DLC-kalvoille. Alkuperäinen profiili on poistettu, koska se sijoittuu
800 ◦C:n lämmityksen päälle.
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Kuva 16: Deuteriumin konsentraatioprofiilit sovituksineen 6 at. % piitä sisältäville
DLC-kalvcoille eri lämmitysten jälkeen.

37



Edellisen sivun kuvissa nähdään deuteriumin konsentraatioprofiilit lämmitettäessä
näytteitä vakioajan verran eri lämpötiloissa. Kuvissa (15 ja 16) ovat profiilit sekä
näytteille ilman piitä että 6 at. %:lle. Kuvassa (17) on esitettynä isoterminen lämmitys
1000 ◦C:ssa piittömälle näytteelle.
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Kuva 17: Puhtaan DLC:n konsentraatioprofiilit vakiolämpötilassa tehtyjen erikestois-
ten lämmitysten jälkeen.

Tulosten perusteella pii nopeuttaa deuteriumin diffuusiota ratkaisevasti. Aikaisem-
min esitetty diffuusiomalli näyttäisi kuvaavan näytteissä havaittua deuteriumin dif-
fuusiota erinomaisesti. Huomattavaa on deuteriumin kokonaismäärän lasku näytteessä
lämmityksen aikana. Deuteriumilla on kaksi mahdollista suuntaa jonne liikkua, se voi
joko desorptoitua lämpöliikkeen vaikutuksesta pinnalta tai kulkeutua sisään substraat-
tiin. Lämmitykset eivät kuitenkaan näytä aiheuttaneen merkittävää migraatiota piihin
päin, joten ainoa jäljelle jäävä selitys deuteriumin määrän vähenemiseen on pinnalta
tapahtuva desorptio. Deuteriumin määrä kalvoissa näyttää myös saturoituvan tietylle
tasolle eli jonkin verran deuteriumia on pysyvästi loukkuuntuneena eikä edes pitkään
jatkunut lämmitys saa sitä irtoamaan. Tulokset ovat tärkeitä ajatellen sekä polttoai-
neen käyttäytymistä reaktorissa että mahdollista seinämateriaalin uudelleenkäyttöä tai
lopullista hävitystä.

Diffuntoitumisen ohella tutkittiin myös deuteriumin jäämistä DLC-kalvoihin, josta
enemmän luvussa 6.4.

Diffuusion aktivaatioenergiat voidaan selvittää Arrheniussuorien avulla (kuva 18).
Saatujen tulosten perusteella aktivaatioenergiat pienenevät aina tilanteeseen, jossa piitä
on 15 at. %:a saakka. Puhtaan DLC:n tapauksessa aktivaatioenergia on 1,5 ev:a laskien
aina 0,6 ev:iin piikonsentraation ollessa 15 at. %:a. Aktivaatioenergia kasvaa jälleen
piikonsentraation noustessa 33 at. %:iin.

Saadut tulokset tuntuvat kummallisilta, mutta niiden järkevyys on pääteltävissä mui-
den vastaavien tutkimusten avulla [31]. Branzin mukaan vedyn diffuusion aktivaatio-

38



9.0 10.0 11.0
1/kT (eV-1)

101

102

103

D
if

fu
u

si
o

va
ki

o
(n

m
2 /s

)

1050 1000 900 800
Lämpötila (oC)

0 at.% Si, Ea = 1.5 0.2 eV
6 at.% Si, Ea = 0.7 0.2 eV
15 at.% Si, Ea = 0.6 0.2 eV
33 at.% Si, Ea = 1.2 0.2 eV

Kuva 18: Arrheniussuorat sekä niistä lasketut aktivaatioenergiat deuteriumin dif-
fuusiolle eri määriä piitä sisältäville DLC-näytteille.

energia amorfisessa piissä on 0,3 eV:a. Tulos on vertailukelpoinen, koska tässä tutki-
muksessa käytetty diffuusiomalli vastaa Branzin käyttämää ajatusta. Myös Branz olet-
taa vedyn esiintyvän pääosin loukkuuntuneena, mutta pienen osan siitä vapautuvan ja
liikkuvan silloin hyvin nopeasti. Branz on kuitenkin tutkinut diffuusiota selvästi alhai-
semmissa lämpötiloissa (25 ja 210 ◦C:sta), joka selittää osan tulosten eroavuudesta.

Amorfisessa piissä aktivaatioenergia on siis huomattavasti DLC:tä alhaisempi.
On luontevaa olettaa aktivaatioenergian laskun johtuvan piin konsentraation kasvus-
ta, jolloin DLC-kalvon ominaisuudet lähenevät amorfisen piin ominaisuuksia. Piin
ja DLC:n atomitiheydet eroavat toisistaan lähes kertaluokan verran. (ρDLC = 1, 2 ×
1023at/cm3; ρSi = 5, 0× 10

22at/cm3). Seostettujen kalvojen amorfista piitä suurempi
tiheys saattaa hidastaa diffuusiota atomien liikkumismahdollisuuksien ollessa rajoite-
tummat.

Tämä ei kuitenkaan selitä aktivaatioenergian nousua 15 at. %:sta 33 at. %:iin. Kas-
vun syy saattaa olla materiaalin sidosrakenteen muutoksessa. Siksi näytteistä tutkittiin
XPS:n (X-ray photoelectron spectroscopy) avulla sidosrakennetta. Tarkoituksena oli
piin ja hiilen välisten sidosten suhteellisen määrän selvittäminen [32]. Mittausten mu-
kaan 6 ja 15 at. %:a piitä sisältävillä näytteillä Si-C-sidosten suhteellinen määrä kai-
kista sidoksista on vastaavasti vain 2 ja 8%:a. Piikonsentraation ollessa 33 at. %:a si-
dosten suhteellinen määrä kasvaa 45%:iin! Lisäksi syntynyt sidosrakenne on stabii-
li niin lämpökäsittelyssä kuin raskasionisäteilytyksessäkin. Ilmeisesti Si-C sidosten
lisääntyessä materiaalin ominaisuudet muuttuvat enemmän piikarbidin kaltaisiksi. Ve-
dyn diffuusion aktivaatioenergian piikarbidissa on havaittu olevan 3,5 eV:a [33]. On
siis järkevää olettaa muutoksen selittävän ainakin osan havaitusta käyttäytymisestä.
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6.3 Implantoidun deuteriumin (2H) diffuusio

Implantoidut DLC-näytteet ovat olleet tutkimuksen kohteena jo aikaisemmin [34], jol-
loin tutkittiin deuteriumin diffuusiota puhtaissa DLC-kalvoissa. Tuolloin sovituksiin
käytetty numeerinen ratkaisumalli ei ollut vielä kehitystasoltaan nykyiseen verratta-
vissa, joten saadut tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia nykyisten tulosten kanssa.
Diffuusiota mallinnettiin olettamalla loukkuuntuneen deuteriumin määrän olevan deu-
teriumin kokonaiskonsentraation funktio. Seuraavassa analyysissa on myös aikaisem-
min mitattuihin tuloksiin sovitettu käyrät nykyisen diffuusiomallin avulla.

Puhtaat DLC-näytteet valmistettiin kuten edellä on kerrottu. Valmistusprosessis-
sa tuotettiin DLC-kalvoja neljällä eri piikonsentraatiolla (0, 6, 15 ja 33 at. %:a).
Näytteisiin implantoitiin deuteriumia kuhunkin samanlainen jakauma 50 keV:n ener-
gialla. Joissain näytteissä kasvatettu kalvo oli niin ohut, että implantoidun deuterium-
jakauman substraatinpuoleinen pää on tunkeutunut jonkin verran piin sisään. Tämä
ei kuitenkaan haitannut käyrien sovittamista muualla kuin rajapinnan läheisyydessä.
Jokaisesta sarjasta mitattiin yhden näytteen deuteriumjakauma referenssiksi. Sitten
näytteitä lämmitettiin kvartsiputkiuunissa eri lämpötiloissa eri mittaisia aikoja. Lopuk-
si jokaisesta lämmitetystä näytteestä mitattiin diffuusion muuttamat konsentraatioja-
kaumat. Mitattuihin jakaumiin sovitettiin diffuusiomallilla funktio ja sitä kautta selvi-
tettiin diffuusiovakiot sekä aktivaatioenergiat.

Seuraavan sivun kuvissa (19, 20) nähdään konsentraatiojakaumat sekä niihin so-
vitettu funktio kahdelle valitulle näytesarjalle (6 at. % ja 15 at. %). Myös muiden
näytesarjojen (0 at. % ja 33 at. %) deuteriumkonsentraatioiden mittaukset ja niihin
tehdyt sovitukset muodostavat vastaavankaltaiset jakaumat. Konsentraatiojakaumat 0
at. % ja 6 at. %:in kohdalla sekä levenevät selvästi että tasoittuvat, mutta helposti ha-
vaittavaa ulosdiffuusiota ei ole tapahdu. Lämpötilan ollessa 1000 ◦C nähdään lievää
ulosdiffuusiota. Siitä huolimatta deuteriumin kokonaismäärä kalvossa ei juurikaan ole
vähentynyt. Diffuusiota substraatin sisään ei tapahdu. Nähtävästi siihen suuntaan liik-
kuvat deuteriumatomit kasaantuvat rajapinnan läheisyyteen.

Piikonsentraation kasvaessa 15 at. %:iin havaitaan hyvin selvä muutos edellisiin ta-
pauksiin nähden. Konsentraatiojakauman levenemisen lisäksi deuteriumin määrä kal-
vossa vähenee huomattavasti (lähes 100× vähentyminen alkutilanteeseen nähden).
Pinnalla nähdään huomattavaa ulosdiffuusiota jo nostettaessa näytteen lämpötila 800
◦C:een. Substraattiin sisään deuterium ei edelleenkään liiku. Sen sijaan rajapinnan
läheisyyteen deuteriumia edelleen kasaantuu (ks. luku 6.5).

Suuremmilla piikonsentraatioilla voisi olettaa vastaavanlaisen suuntauksen jatku-
van. Kuten kävi kasvatuksen aikana seostetun deuteriumin diffuusiossa myös implan-
toitaessa deuteriumin diffuusio hidastuu selvästi. Kuvasta 21 havaitaan diffuusion
jälleen hidastuneen. Ulosdiffuusiota toisaalta tapahtuu edelleen lämpötilan ollessa
1000 ◦C:n tietämillä.

Harmillisesti analysointien jatkuessa havaittiin SIMS-mittauksissa suurempaa
epätarkkuutta eivätkä kaikki sovitukset näin ollen ole täysin luotettavia (luvussa 6.5
on selvitetty tarkemmin näitä ongelmia).

Sovituksista saadut diffuusiovakiot sovitettiin arrheniussuorille (kuva 22), joista
edelleen laskettiin aktivaatioenergiat. Suorat sekä lasketut aktivaatioenergiat osoittavat
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Kuva 19: Implantoidun deuteriumin konsentraatiojakaumat 6 at. % piitä sisältäville
näytteille lämmitysten jälkeen.
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Kuva 20: Implantoidun deuteriumin konsentraatiojakaumat 15 at. % piitä sisältäville
näytteille lämmitysten jälkeen.
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Kuva 21: Implantoidun deuteriumin konsentraatiojakaumat kalvojen sisältäessa 33
at. % piitä. 900 ◦C:n jakauma on päällekkäisyyden vuoksi poistettu.

diffuusion olevan nopeinta kalvon piikonsentraation ollessa 15 at. %:n tienoilla. Toi-
saalta 6 at. %:lle saatu aktivaatioenergian arvo on melko lähellä sitä. Sovitusten aikana
huomattiin ettei diffuusiovakio olekaan tärkein diffuusionopeuteen vaikuttava tekijä.
Vielä merkittävämpi on loukkuuntumis- ja loukuista vapautumisnopeuden suhde.

Arrheniussuorat tehtiin myös loukkuuntumis- ja loukuistavapautumisnopeuden suh-
teelle (frac, kuva 23). Piikonsentraatiolla 33 at. %:a frac:n arvot eivät voi olla oikein,
sillä suhde säilyisi lämpötilasta riippumatta samana. Se on ristiriidassa loukuista va-
pautumista säätelevän mekanismin kanssa, jonka todennäköisyys kasvaa lämpötilan
noustessa. Suhteella on kuitenkin lähes sama arvo eri näytteille 800 ◦C:n tienoilla. Se
johtuu joko sovituksen ongelmista tai diffuusion hitaudesta tässä lämpötilassa. Kalvon
ollessa puhdasta DLC:tä suhteelle määritetty arrheniussuora ei käyttäydy lainkaan sa-
malla tavoin (arrheniussuorien ongelmista luvussa 6.5)

Diffuusiomallissa sovitusparametreina käytettiin edellisten lisäksi vielä loukkujen
määrää kalvossa sekä kerrointa (loukkutiheyskerroin), jolla huomioitiin implantointi-
jakauman keskikohdan suurempi loukkukonsentraatio. Kuvissa (24, 25) ovat näiden
parametrien arvot eri näytteille. Niistä huomataan loukkujen määrän vähäisyys 15
at. %:lla. Matalissa lämpötiloissa loukkujen määrä on suurin piikonsentraatiolla 33
at. %:a, mutta lämpökäsittelyn aikana niiden määrä vähenee selvästi. Loukkujen määrä
on verrannollinen myös käytettyyn lämpötilaan. Korkeammassa lämpötilassa suoritet-
tu lämmitys vähentää materiaalin vapaiden sidosten ja siten loukkujen määrää.

6.4 Selitys deuteriumin liikkeelle kalvoissa

Deuteriumin liike DLC:ssä on monimutkaisempaa kuin ennalta olettaisi. Seuraavassa
esitetään todennäköisin selitys. Alkuoletuksena todetaan loukkujen määrän olevan va-
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Kuva 22: Arrheniussuorat implantoidun deuteriumin diffuusiovakioille eri suuruisissa
piikonsentraatioissa.
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Kuva 23: Arrheniussuorat loukkuuntumis- ja loukuista vapautumisvauhdin
suhteelle (frac).
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Kuva 24: Sovituksista saadut loukkujen määrät eri lämpötilassa lämmitetyille kalvoil-
le. Pisteitä yhdistävät käyrät ovat ainoastaan havainnollistamista varten.
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Kuva 25: Loukkutiheysvakion käyttäytyminen lämpötilan funktiona. Pisteitä yh-
distävät käyrät ovat ainoastaan havainnollistamista varten.
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kio DLC-kalvossa. Eli deuteriumkonsentraation ollessa suuri vain harvat loukut ovat
vapaana.

Deuteriumatomit vapautuvat loukuista sitä varmemmin mitä korkeampi lämpötila
on. Vapautumisen tapahtuessa suuren deuteriumkonsentraation alueella atomin kulke-
ma matka on huomattavasti pitempi kuin vastaavan ilmiön tapahtuessa matalan deute-
riumkonsentraation alueella. Siksi diffuusio näyttää alkuvaiheessa etenevän nopeam-
min kuin lämmityksen jatkuessa pitempään. Havaittu deuteriumkonsentraation satu-
roituminen johtuu tästä mekanismista. Diffuusio näyttää siten ajasta riippuvalta vaik-
kei tosiasiassa sitä ole. Implantoiduissa näytteissä mekanismi toimii yhtälailla, mutta
sen havaitseminen ei konsentraatiojakauman erilaisuuden vuoksi ole yhtä helppoa kuin
deuteriumkaasussa kasvatetuilla näytteillä.

Deuteriumkaasussa kasvatetuilla näytteillä havaitaan deuteriumin liikkuvan ainoas-
taan pintaan päin. Diffuusiomallin avulla on mahdollista selittää myös tämä lii-
ke. Lähempänä pintaa deuteriumkonsentraatio on pienempi. Niinpä katsottaessa sy-
vemmältä aineesta pintaan päin on konsentraatiogradientti laskeva. Gradientin ajamina
deuteriumatomit kulkeutuvat todennäköisemmin kohti pintaa kuin syvemmälle DLC:n
ja piin rajapinnan suuntaan. Pinnan saavutettuaan deuterium desorptoituu ympäristöön.
Desorptiosta johtuen konsentraatiogradientti säilyy samansuuntaisena ja deuteriumin
määrä kalvossa laskee. Tunnin lämmityksen jälkeen 1000 ◦C:ssa jo 50% deuteriu-
mista oli desorptoitunut näytteestä. Loukkujen määrä lämpötilan funktiona on esitetty
seuraavan sivun kuvassa. Lämpötilan noustessa niiden määrä luonnollisesti vähenee.
Loukkujen lukumäärä on pienimmillään 33 at. %:n piikonsentraatiolla. Kuten edellä
on selvitetty kalvon rakenne on tuolloin jo muuttunut, joka selittää loukkujen määrän
vähyydestä huolimatta hitaan diffuusion. Niinpä myös loukkujen lukumäärän mukaan
ajateltuna diffuusion pitäisi olla nopeinta 15 at. %:n piikonsentraatiolla.

Implantoiduissa näytteissä voidaan soveltaa samankaltaista selitystä deuteriumin
liikkeille. Tällä kertaa diffuusio on konsentraatiojakauman maksimista katsottuna
suunnilleen yhtäsuurta niin pintaan kuin DLC:n ja piin rajapintaankin päin. Kon-
sentraatiogradientti on laskeva kumpaankin suuntaan eli implantoitu jakauma levenee
lämmityksessä. Implantoinnin vuoksi loukkujen määrää ei ole voitu olettaa vakiok-
si sillä vuorovaikuttaessaan aineen kanssa ionit synnyttävät kohdemateriaaliin lisää
loukkuja. Synnytettyjen vapaiden sidosten määrä on verrannollinen ionien ja aineen
välisten törmäysten määrään. Tämä on suurin deuteriumjakauman maksimissa, joka
on käytetyssä mallissa otettu huomioon. Näissä näytteissä deuteriumin liikkumisme-
kanismi on sama kuin kaasussa kasvatetuissa.

Osassa implantoituja jakaumia nähdään jakauman syvässä päässä efekti, missä koh-
tuullisen tasainen konsentraatiojakauma muuttuu epäsäännölliseksi. Epäsäännöllisyys
johtuu siitä, että näytteitä valmistettaessa implantointi on tehty hieman liian syvälle
ja deuteriumjakauma tunkeutuu myös piihin. Silloin SIMS:llä ei ole mahdollista
määrittää alueen deuteriumkonsentraatiota tarkasti, koska tulosten analyysissä tarvittu
matriisi muuttuu äkisti toiseksi. Vaikutus heijastuu myös sovituksiin, koska käytetty
malli ei ota huomioon muutosta. Toisaalta jakauman ääripään epätarkkuudet eivät vai-
kuta sovituksen tarkkuuteen.

Piin vaikutus deuteriumin diffuusioon on merkittävä. Se mahdollistaa suuremman
deuteriummäärän seostamisen kalvoihin sekä lisää kalvoista tapahtuvaa ulosdiffuusio-
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Kuva 26: Loukkujen määrä deuteriumkaasussa valmistetuille näytteille lämpötilan
funktiona.
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Kuva 27: Kalvoihin jäänyt deuterium lämmitysten jälkeen. Tulokset deuteriumkaasus-
sa valmistetuille näytteille.
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ta. Kalvoihin valmistusvaiheessa seostettu pii muodostaa hiilen kanssa lähes yksino-
maan sp3-sidoksia. Pienillä piikonsentraatioilla loukkujen määrä materiaalissa vähenee
piin määrään verrannollisena. Piikonsentraation kasvaessa kalvon rakenne muuttuu ja
samalla diffuusio hidastuu. Seuraavan sivun kuvista nähdään piin vaikutus loukkujen
määrään sekä sen ulosdiffuusiota kiihdyttävä vaikutus. Kuvasta 27 nähdään kalvoihin
jääneen deuteriumin konsentraatio lämpötilan funktiona eri piikonsentraatioille. Jakau-
mien perusteella deuteriumia vapautuu eniten piikonsentraation ollessa 15 at. %:a. Sa-
ma vaikutus piillä on myös implantoiduissa näytteissä, mutta yhtä tarkkoja tuloksia ei
vielä voida esittää. Syy deuteriumin käyttäytymiselle on selvitetty jo edellä.

6.5 Mittaustulosten ongelmista

Implantoiduista näytteistä saatuja tuloksia analysoitaessa havaittiin ongelmia, joi-
ta tässä luvussa selvitetään. Kalvojen paksuudet eivät saisi paljoakaan vaihdella
näytteestä toiseen. Kriteeri ei täysin toteutunut, sillä paksuudet vaihtelivat pahimmil-
laan satoja nanometrejä. Tämä aiheuttaa ongelmia niin implantointiin kuin diffuusion
havaitsemiseen. Implantoitaessa deuteriumia hyvin ohueen kalvoon tunkeutuu jakau-
man loppupää substraattina olevaan piihin. Sen seurauksena on SIMS-mittausten vai-
keutuminen, koska mittaustulosten analyysissä välttämätön matriisi ei olekaan saman-
lainen. Siten mitattujen konsentraatiojakaumien tarkkuus heikkenee. Diffuusiossa on-
gelmia syntyy diffuusiomallin kanssa. Malli ei ota huomioon materiaalin vaihtumis-
ta toiseksi keskenkaiken. Niinpä sovitukset eivät jakauman loppupäässä ole parhaita
mahdollisia. Onneksi deuteriumin määrä jakauman loppupäässä on vähäinen suhtees-
sa maksimikonsentraatioon. Virheen vaikutus ei siten ole häiritsevän suuri.

Analyysien valmistuttua SIMS-mittausten tarkkuudesta heräsi epäilyksiä. Muuta-
mien jakaumien käyrän alle jäävä pinta-ala ei säilynyt vakiona vaikka mittaus oli 800
◦C:n lämmityksen jälkeen, jolloin ulosdiffuusiota ei vielä tapahdu. Ongelma ratkaistiin
normittamalla näissä tapauksissa pinta-alat alkuperäiseen jakaumaan nähden. Normit-
taminen ei kuitenkaan onnistu yhtä tarkasti, jos lämmityksessä on tapahtunut ulosdif-
fuusiota. Tulosten analyyseihin näin syntyvät epätarkkuudet havaitaan mm. arrhenius-
suorien epätavallisena käyttäytymisenä. Tarkasteltaessa tutkimuksessa esiteltyjä tulok-
sia tältä pohjalta havaitaan implantoinnin osalta tällaisen tapahtumakulun olevan to-
dennäköinen. Saadut arrheniussuorat eivät ilmeisestikään ole täysin oikeita. Pahimmat
ongelmat jakaumien analyyseissä kohdattiin 6 at. %:a piitä sisältävissä näytteissä. Näin
ollen implantoitujen näytteiden tuloksista ei voi tehdä kvantitatiivisia johtopäätöksiä.
Kvalitatiivisesti katsottuna implantoiduille näytteille saadut tulokset ovat yhteneviä ai-
kaisempien tulosten kanssa.

Deuteriumkonsentraation pieneneminen 15 at. %:n tapauksessa on huomattavasti
suurempaa kuin pienemmillä tai suuremmilla piikonsentraatioilla. Deuteriumkaasussa
kasvatetuille näytteille saatiin vastaavanlaiset tulokset, joten implantoiduista näytteistä
saadut tulokset ovat johdonmukaisia aikaisempien tulosten kanssa.
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