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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη των 

αντιδράσεων του μονοξειδίου του πυριτίου SiΟ και του ατομικού πυριτίου Si με τα 

μόρια του νερού και της αιθανόλης στην αέρια φάση. Συγκεκριμένα μελετήθηκε ο 

χημικός μηχανισμός των αντιδράσεων που οδηγεί στο σχηματισμό στερεών 

εναποθέσεων με διάφορες χαρακτηριστικές ομάδες πυριτίου, όπως SiO, SiH, SiC και 

SiΟH. Οι αντιδράσεις αυτές δεν έχουν μελετηθεί στο παρελθόν και έχουν τεράστια 

σημασία στην σύνθεση νέων σύνθετων πυριτιούχων υλικών και γενικότερα στην 

χημεία και τεχνολογία των σύνθετων υλικών, με πολλαπλές βιομηχανικές εφαρμογές  

Η παραγωγή της ελεύθερης ρίζας SiΟ και ατομικού Si στην αέρια φάση 

πραγματοποιήθηκε με την εστίαση της δέσμης ενός παλμικού laser CO2 στην 

επιφάνεια άμορφων στερεών στόχων SiΟ και Si, αντίστοιχα. Η αντίδραση των 

εκτοξευόμενων ενώσεων SiO και Si με τα μόρια του νερού και αιθανόλης 

πραγματοποιήθηκαν σε στατικό αντιδραστήρα σε διαφορετικές πιέσεις ατμών νερού 

και αιθανόλης. Τα προϊόντα των αντιδράσεων επικάθονταν σε υπόστρωμα NaCl που 

ευρίσκονταν σε οριζόντια θέση 1 cm μακριά από τον ακτινοβολούμενο στόχο. Η 

ταυτοποίηση των στερεών εναποθέσεων έγινε με την χρησιμοποίηση της 

φασματοσκοπίας  υπερύθρου FT-IR, ενώ των πτητικών προϊόντων με την 

φασματομετρία μάζας. Τα στερεά προϊόντα περιέχουν κατά κύριο λόγο τις 

χαρακτηριστικές ομάδες SiO, SiH, SiOH, SiC, CΗ και SiOSi. Τέλος,  

προσδιορίσθηκαν οι βέλτιστες πειραματικές συνθήκες για την αποδοτικότερη 

παραγωγή στερεών εναποθέσεων, μεταβάλλοντας την ένταση ακτινοβολίας laser, τον 

αριθμό των εφαρμοζόμενων παλμών, καθώς την πίεση του αερίου.  

Προσδιορίσθηκε ο μηχανισμός των αντιδράσεων αυτών στην αέρια φάση που 

οδηγεί στο σχηματισμό των τελικών προϊόντων.  

Συγκεκριμένα για τις αντιδράσεις του  SiΟ, τα εκτοξευόμενα μονομερή SiΟ 

από την φωτοαποδόμηση στερεών στόχων SiΟ αντιδρούν με τα μόρια των αερίων 

που τα περιβάλλουν, κυρίως μέσω αντιδράσεων προσθήκης  που οδηγούν στο 

σχηματισμό πολύ δραστικών και δονητικά διεγερμένων προϊόντων (ενεργοποιημένα 

ενδιάμεσα σύμπλοκα), κατά κύριο λόγο σιλανονών. Η φωτοαποδόμηση μπορεί 

επίσης σε πολύ μικρότερη έκταση να οδηγήσει στο σχηματισμό συσσωματωμάτων 

της μορφής (SiΟ)n, SixΟy, Sin.  
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Ακολούθως, οι παραγόμενες σιλανόνες είτε υφίστανται κυρίως διμερισμό και 

οδηγούν στο σχηματισμό διμερών κυκλικής μορφής τα οποία και εναποτίθενται, είτε 

αντιδρούν με τα μόρια του νερού και της αιθανόλης και δίνουν διάφορα τελικά 

προϊόντα.   

Ομοίως για τις αντιδράσεις του ατομικού Si, τα εκτοξευόμενα άτομα Si από την 

φωτοαποδόμηση στερεών στόχων Si αντιδρούν με τα μόρια των αερίων που τα 

περιβάλλουν, κυρίως μέσω αντιδράσεων προσθήκης και οδηγούν στο σχηματισμό 

πολύ δραστικών και δονητικά διεγερμένων προϊόντων (ενεργοποιημένα ενδιάμεσα 

σύμπλοκα), κυρίως σιλανόνες. Στη συνέχεια, οι παραγόμενες σιλανόνες είτε 

υφίστανται κυρίως διμερισμό και οδηγούν στο σχηματισμό διμερών κυκλικής μορφής 

τα οποία εναποτίθενται, είτε αντιδρούν με τα μόρια του νερού και της αιθανόλης και 

δίνουν διάφορα τελικά προϊόντα. 
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ABSTRACT 
 

         The present thesis aims fundamentally to the study of chemical reactions of 

silicon monoxide SiO and elemental silicon Si with water and ethanol molecules in 

the gas phase. Especially, the chemical mechanism of the reactions that leads to the 

formation of solid deposited products containing the typical silicon groups SiO, SiH, 

SiC and SiOH, was studied These reactions had not been studied before, although 

they are very important for the synthesis of novel silicic materials, in chemistry and 

new material technology in general and possess various industrial applications.  

         SiO and Si fragments are extracted through evaporation, when a pulsed CO2 

laser beam is directed towards the surface of solid amorphous SiO and Si targets, 

respectively. The reactions of the extracted SiO and Si particles with H2O and 

CH3CH2OH molecules took place in a static reactor in presence of water and ethanol 

vapors in various concentrations. The products of the reactions deposit onto a NaCl 

substrate horizontally situated 1 cm away from the irradiated target. The final solid 

deposits were characterized using FT-IR spectroscopy and the volatile products were 

characterized using mass spectrometry. The solid products mainly contain the typical 

bands SiO, SiH, SiOH, CH and SiOSi. Finally, the optimum experimental conditions 

for the production of solid deposits were defined, by modulating the laser output, the 

number of the laser pulses and the pressure of the ambient gas.  

         The mechanism of the under estimation reactions in the gas phase that leads in 

the formation of the final products was defined.  

         Specifically for the SiO reactions, the extracted from the laser ablated solid SiO 

target, SiO monomers, react with the ambient gas molecules through insertion 

reactions, forming in general highly reactive and vibrationally excited products 

(intermediate complexes), silanones mostly. Laser ablation may also causes in very 

small amounts the formation of clusters such as (SiO)n, SixOy, Sin.  

         Additionally, silanones either undergo dimerization and form cyclo-dimers that 

finally deposit, or react with water and ethanol molecules and form various final 

products. 
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         Similarly for the Si reactions, the extracted from the laser ablated solid Si target, 

Si atoms, react with the ambient gas molecules through insertion reactions and form 

highly reactive and vibrationally excited products (intermediate complexes), mostly 

silanones. Finally, silanones either undergo dimerization and form cyclo-dimers that 

deposit or, react with water and ethanol molecules and form various final products.
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1.  Πυρίτιο  Si  

      Στη φύση δεν υπάρχει ελεύθερο, καθαρό στοιχειακό πυρίτιο (Si), παρόλο που 

βρίσκεται σε ποσοστό 25.3-28 % στον φλοιό της Γης, καθιστώντας το δεύτερο σε 

αφθονία μετά το οξυγόνο.  

      Το Si προέρχεται από την θέρμανση του διοξείδιο του πυριτίου SiO2 (Silica) με 

άνθρακα C ή μαγνήσιο Mg μέσα σε ηλεκτρική κάμινο (>1500 ). Επίσης αποτελεί 

συστατικό των άστρων καθώς και το κύριο δομικό στοιχείο των αερόλιθων (ομάδα 

μετεωριτών).  

Co

      Η πιο γνωστή ένωση του πυριτίου, το μονοξείδιο του πυριτίου (SiO) βρίσκεται σε 

αφθονία στην άμμο, σε κρυστάλλους, καθώς και σε πολλά ορυκτά (χαλαζίας, 

αμέθυστος, πυρόλιθος,  αχάτης, οπάλιο, ίασπις). Ακόμα πυριτικές ουσίες περιέχουν ο 

γρανίτης, η άσβεστος και η μίκα [1].  

      Το Si είναι  σημαντικό τόσο για τους φυτικούς, όσο και για τους ζωικούς 

οργανισμούς. Η υδρόλυση και η συμπύκνωση των υποκατεστημένων χλωροσιλανίων 

χρησιμεύει στην παραγωγή ποικίλων πολυμερικών προϊόντων γνωστά ως σιλικόνες 

(Silicones). Η φύση  των  υλικών αυτών κυμαίνεται από τη ρευστή μορφή έως και την 

υαλόμορφη στερεά με πλήθος ιδιοτήτων και εφαρμογών.  

      Όταν το πυρίτιο αναμιγνύεται με Γάλιο, Αρσενικό, Βόριο κ.α. προκύπτουν  

πυριτικές ενώσεις (ημιαγωγοί πρόσμιξης) ιδιαίτερα χρήσιμες στην κατασκευή 

κρυσταλλολυχνιών (transistors), φωτοηλεκτρικών κύτταρων, ανορθωτών τάσεως και 

πολλών άλλων ηλεκτρονικών διατάξεων [2]. 

 

            
                      α. Αχάτης                                                             β. Οπάλιο  

Σχήμα 1.  Ορυκτά που περιέχουν πυρίτιο  
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      Γενικά, το πυρίτιο έχει ορισμένες ομοιότητες με τον άνθρακα, καθώς βρίσκονται  

στην ίδια στήλη στον περιοδικό πίνακα. Είναι όμως βαρύτερο στοιχείο και έχει 

διαφορετικές χημικές ιδιότητες. Το άτομο του πυριτίου σχηματίζει συνήθως τέσσερις 

ομοιοπολικούς δεσμούς όπως ακριβώς και ο άνθρακας και εμφανίζει μεγάλη χημική 

συγγένεια με το οξυγόνο. Όταν συνδυάζεται με το οξυγόνο μπορεί να σχηματίσει 

μακριές αλυσίδες αλλά οι δομές αυτές είναι άκαμπτες. 

 

1.2.  Μονοξείδιο του Πυριτίου SiO 

      Το SiO είναι ένα υλικό με μεγάλη χρηστικότητα στη βιομηχανία. 

Χρησιμοποιείται για την προστασία και την μόνωση υμενίων σε ηλεκτρονικές 

διατάξεις, στην τεχνολογία ημιαγωγών κ.α.  Άμορφο SiO μπορεί να προέλθει από την 

άμεση εξάτμιση πυριτίου και διοξειδίου του πυριτίου σε θερμοκρασία 1400 , υπό 

κενό :   [4]. 

Co

)(2)( 2 gSiOSiOsSi →+

      Τα άτομα του SiO στην αέρια φάση συνδέονται με ένα διπλό δεσμό. Στη στερεά 

του μορφή το SiO υπάρχει  τουλάχιστον σε πέντε διαμορφώσεις αναλόγως με τον 

ρυθμό ψύξης ή την θερμοκρασία συμπύκνωσης μετά την εξάτμιση [3,5]. Σε 

θερμοκρασία δωματίου το στερεό SiO είναι σταθερό, ενώ το αέριο  SiO τείνει να 

διασπαστεί σε Si και SiO2 [6]. Ο δεσμός  Si-O συγκριτικά με το δεσμό Si-Si είναι 

μικρότερος και σταθερότερος καθώς χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ενέργεια 

διάσπασης. Οι φυσικές ιδιότητες του SiO μοιάζουν περισσότερο με αυτές  του SiO2 

παρά με τις αντίστοιχες του Si, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι στη στερεά 

διαμόρφωση του SiO υπάρχει διπλάσιος αριθμός  Si-O δεσμών από τους αντίστοιχους 

Si-Si . 

      Η μορφολογία του SiO είναι υπό μελέτη και έχουν προταθεί διάφορα θεωρητικά 

μοντέλα για την περιγραφή του [7-11]. Αντικειμενικότερη προσέγγιση αποδίδεται 

από το μοντέλο μικτής φάσης στο οποίο κάποιες περιοχές έχουν περίσσεια δεσμών 

Si-Si και κάποιες άλλες έχουν περίσσεια δεσμών Si-Ο [12]. Ένα άλλο μοντέλο 

υποθέτει συσσωματώματα Si σε πλέγματα SiOx+y [13] ή σε πλέγματα  SiO2 , όπως το 

μοντέλο των φλοιών [14].  

      Η διαμόρφωση του SiO εξαρτάται από τις διαδικασίες αναδιάταξης που 

συντελούνται, συνεπώς η μορφολογία του εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο 

παραγωγής του [15].  
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      Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρητικά μοντέλα αλλά και με τα 

πρόσφατα πειραματικά δεδομένα οι χημικές αντιδράσεις του SiO εν γένει δεν 

αντιστοιχούν στις χημικές αντιδράσεις του στοιχειακού πυριτίου ή του διοξειδίου του 

πυριτίου. 

      Είναι γνωστό από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί πώς το SiO αντιδρά με 

μεταλλικούς γλυκολίτες [16,17], αλογόνα [18,19], οργανικές ενώσεις [20], αλκάλια 

και αλκαλικές γαίες [21,22], όπως ακριβώς και το στοιχειακό πυρίτιο. Έχει μελετηθεί 

η αντίδραση του μονοξειδίου του πυριτίου με πτητικές οργανικές ενώσεις [23] και με  

Η2Ο [24],  ενώ έχει πλέον διαπιστωθεί και η έντονη ικανότητα πολυμερισμού του. 

 

1.3.  Εφαρμογές Πυριτιούχων Υλικών 

      Η χρησιμότητα των πυριτιούχων υλικών εκτείνεται σε μια ευρεία κλίμακα 

εφαρμογών τεχνολογικού κυρίως ενδιαφέροντος. Το κρυσταλλικό Si είναι το πλέον 

διαδεδομένο υλικό στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (integrated 

circuits) και υψηλής απόδοσης μικροηλεκτρονικών συσκευών. Παράγεται σε μεγάλες 

ποσότητες και μάλιστα πολύ οικονομικά, εξαιτίας των αλλεπάλληλων βελτιώσεων 

που συντελούνται στην επιστήμη πυριτιούχων υλικών. Η πρόσβαση σε ένα τόσο 

τέλειο υλικό σε συνδυασμό με την λεπτομερή γνώση των ιδιοτήτων του, παρέχει 

στους ερευνητές εξαιρετικές ευκαιρίες για την επίτευξη λεπτομερών πειραμάτων.  

      Εκτεταμένη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί με αντικείμενο τα υμένια (films)  

υποξειδίου του πυριτίου (SiOx ,x<2) λόγω των άριστων ηλεκτρικών, οπτικών και 

μηχανικών ιδιοτήτων που φέρουν. Πληθώρα μεθόδων [25-28] έχουν αναπτυχθεί στην 

τεχνολογία ημιαγωγών με σκοπό την παραγωγή υμενίων SiO σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, μεταξύ των οποίων και η μέθοδος της φωτοαποδόμησης [29,30].  

      Τα λεπτά υμένια SiO2 (silica) έχουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ η χρήση 

τους στην μικροηλεκτρονική και οπτοηλεκτρονική είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη 

[31]. Τα παραγόμενα films χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λεπτών πυκνωτών, 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, στοιχείων ημιαγωγών και σε πολλές άλλες 

ηλεκτρονικές διατάξεις. Επιπλέον, με την κατάλληλη επιλογή του πάχους του υμενίου 

επιτυγχάνεται ένα πλήθος από μονωτικές και διηλεκτρικές ιδιότητες.  

      Μια σημαντική πρόκληση όσον αφορά τη χημεία του πυριτίου είναι η πιθανότητα 

χρησιμοποίησης του SiO2 ως άμεση πηγή σχηματισμού πολυμερών.  

      Αντιδράσεις σύνθεσης συμπλόκων πυριτιούχων ενώσεων από silica gel, fused 

silica ή άμμο οδηγούν στο σχηματισμό νέων υλικών που χαρακτηρίζονται από 
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ιδιότητες, όπως η ιοντική επαγωγή υγρού κρυστάλλου, μεταφοράς φορτίου και 

ιδιότητες προδρόμων κεραμικών υλικών [32]. 

      Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η σύνθεση νανοσωλήνων 

πυριτίου. Σε πρόσφατες μελέτες αναφέρεται ο σχηματισμός υψηλής καθαρότητας 

νανοσωλήνων Si μέσω φωτοαποδόμησης μίγματος Si και SiO2 [33,34]. Το πορώδες 

στοιχειακό πυρίτιο παρουσιάζει σημαντικές οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, ενώ 

παράλληλα είναι συμβατό με τις υπάρχουσες μεθόδους επεξεργασίας. Από τότε που 

παρατηρήθηκε ορατή φωτοβολταϊκή ακτινοβολία στο πορώδες  πυρίτιο αναπτύχθηκε 

και το ενδιαφέρον στην μελέτη του [35].  

      H μελέτη των νανοδομών πυριτίου αποτελεί ένα ενεργό πεδίο έρευνας λόγω του 

ενδιαφέροντος στις εφαρμογές σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις αλλά και σε θεωρητικό 

επίπεδο δίνει ουσιαστικές πληροφορίες για θεμελιώδεις αρχές της φυσικοχημείας.  

       Η σύνθεση νανοδομών πυριτίου με την τεχνική της φωτοαποδόμησης στερεών 

σωμάτων, τόσο υπό κενό, όσο και παρουσία αερίων, διευρύνεται συνεχώς [36], ενώ 

συγχρόνως η φωτοαποδόμηση στερεού στόχου σε υγρό περιβάλλον βρίσκεται στο 

ξεκίνημα της εφαρμογής της [37]. 

      Τα οξυγονούχα καρβίδια του πυριτίου χρησιμοποιούνται ως κεραμικοί 

ευαισθητοποιητές στην ανίχνευση οξυγόνου, ως φωτοανιχνευτές και σε 

φωτοβολταϊκά τόξα.  Τα οργανοπυριτικά παράγωγα με δεσμούς Si-C φαίνεται να 

είναι πολύ σταθερά σε υδρολυτικές διασπάσεις. Τα τροποποιημένα υλικά επιφανειών 

που έχουν σαν βάση τους δεσμούς Si-C  μπορούν στο μέλλον να χρησιμεύσουν στη 

δημιουργία νέας τάξης τροποποιημένων πυριτικών επιφανειών υψηλής σταθερότητας 

[38]. 

      Υπάρχει επίσης πολύ έντονο ενδιαφέρον για την τεχνολογία του άμορφου 

υδρογονωμένου πυριτίου (a-SiH), λόγω του εύρους και της ποικιλίας των εφαρμογών, 

ενώ η έρευνα για τις βέλτιστες μεθόδους σύνθεσης του αυξάνεται ταχύτατα. Η χημική 

δραστικότητα που παρουσιάζουν οι υδρογονωμένες πυριτικές επιφάνειες αποβαίνει 

ιδιαίτερα χρήσιμη για την μικροηλεκτρoνική σε κατασκευές ευαισθητοποιητών και 

σε φωτοβολταικά τόξα [39].  

      Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα οξυκαρβίδια του πυριτίου 

(siliconoxycarbides), εξαιτίας της σπουδαιότητας τους στην εφαρμοσμένη έρευνα 

υλικών.  
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      Σε πρόσφατες έρευνες έχει βρεθεί ότι με τη μέθοδο της θερμόλυσης με IR laser 

[40-42] και φωτόλυσης με UV laser [43] σε αέρια αλκυλυδριδοδισιλοξάνια, 

εναποτίθενται ατμοί με στερεές νανοδομές σιλικόνων που περιέχουν δεσμούς Si-H. 

     Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο για τις 

αντιδράσεις του ατομικού πυριτίου Si με Η2 [44,45], Ο2 [46,47] και ΝΗ3 [48-50]. Η 

χημεία των ενώσεων του πυριτίου, όπως υδρίδια του πυριτίου, σιλάνια και 

οργανοπυριτιούχες ενώσεις αποτελούμενες από Si/C/H, Si/C/H/O και Si/C/H/N, έχει 

μελετηθεί στο παρελθόν [51-54] 

      Παραμένει ακόμα σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη η χημεία πολλών πυριτιούχων 

ενώσεων, όπως των σιλοξανίων, σιλανονών και σιλαζανίων. Η επιστημονική έρευνα 

σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο όμως συνεχώς βελτιώνεται. Παράλληλα, η 

κατανόηση των βασικών αρχών και των ιδιοτήτων των χημικών αντιδράσεων του 

πυριτίου και των ενώσεων του, ενώ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο φαίνεται ότι 

σύντομα θα αποτελεί κεκτημένο και χρήσιμο υπόβαθρο σε τεχνολογικό και 

ερευνητικό δυναμικό. 

      Οι χημικές αντιδράσεις του Si και του SiO με την αιθανόλη και το νερό στην 

αέρια φάση χρίζουν ενδιαφέροντος στην έρευνα. Η χημεία που απαιτείται για την 

παραγωγή υγρής καθαρής αιθανόλης είναι εν τούτοις πολύπλοκη, σε αντίθεση με το 

νερό που δημιουργείται πιο εύκολα. Το νερό (μαζί με τον άνθρακα) είναι η βάση 

όλων των γνωστών μορφών ζωής Και τα δύο στοιχεία έχουν μοναδικές ιδιότητες που 

τα μετατρέπουν σε ιδανικούς οικοδομικούς λίθους της βιολογίας. Όμως στη θέση 

τους θα μπορούσαν να βρίσκονται η αμμωνία και το πυρίτιο.    

      Στην παρούσα πειραματική εργασία μελετώνται τα στερεά προϊόντα των χημικών 

αντιδράσεων Si και SiO με ατμούς αιθανόλης και νερού. Επιπλέον διερευνώνται και 

προτείνονται οι μηχανισμοί των συγκεκριμένων αντιδράσεων. Η ταυτοποίηση των 

προϊόντων καθώς και οι μηχανισμοί των αντιδράσεων παραγωγής τους παρέχουν 

χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες πολυμερισμού, αλλά και τη φύση των 

υλικών αυτών.     
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2.  ΘΕΩΡHΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
2.1.1.  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (INFRARED)     
      Οι ενέργειες των περισσοτέρων μοριακών δονήσεων είναι στην περιοχή της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας. Ένα μόριο απορροφά ακτινοβολία, όταν η ενέργεια της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας συμπίπτει με την ενέργεια μίας δονητικής μετάβασης 

του μορίου. Η ακτινοβολία αυτή απορροφάται με την προϋπόθεση ότι το μόριο 

περιέχει ένα δίπολο, το οποίο πάλλεται με συχνότητα ίση με τη συχνότητα του 

παλλόμενου ηλεκτρικού πεδίου του προσπίπτοντος κύματος. 

     Οι μοριακές φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης βασίζονται στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων και κβάντα φωτός διαφορετικών ενεργειών. 

Ταξινομούνται σε φασματική περιοχή όπως φαίνεται στο σχήμα 2 και προσδίδουν 

διαφορετικές επιδράσεις στα μόρια, ανάλογα με την ενέργεια, όπως ηλεκτρονική 

διέγερση, μοριακές δονήσεις και περιστροφές [55]. Η ακτινοβολία υπερύθρου είναι 

ενεργειακά ικανή να διεγείρει δονητικό-περιστροφικά τα μόρια με τα οποία 

αλληλεπιδρά. 

     
Τρόπος 
Μεταφοράς                                             Περιστροφές               Δονήσεις            Ηλεκτρονικές Διεγέρσεις 

Φασματοσκοπική 
Μέθοδος 

                           Απορρόφηση           Φασματοσκοπία                    Φασματοσκοπία UV-VIS 

                          Μικροκυμάτων             Υπερύθρου                             Υπεριώδους-Ορατού  

Φασματική 
Περιοχή 

Ραδιοκύματα       Μικροκύματα         Υπέρυθρο (IR)              Ορατό   Υπεριώδες    Ακτίνες-Χ 

                                                     Μακρινό  Μέσο Κοντινό  

Μήκος κύματος 
(m) νλ /c=     10        1                                                 110− 210− 310 − 410 − 510 − 610 − 710− 810− 910 −

Συχνότητα  (Hz)   
λν /c=  

710−                                                                                            910 − 1110 − 1310 − 1510 − 1710 −

Κυματάριθος
     )( 1−cm
λν /1=  

                                       10                                                                  310− 110 − 310 510 710

 
      
Σχήμα 2. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
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      Το ενεργειακό φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας εκτείνεται μεταξύ 160 και 

5000 cm-1. Επομένως, τα φάσματα αποτελούνται από κορυφές που είναι 

χαρακτηριστικές συγκεκριμένων μοριακών δονήσεων, καθιστώντας το φάσμα που 

μελετάται ιδανικό για σκοπούς ταυτοποίησης [56].  

 

     2.1.1.α.  Διατομικά Mόρια 

      Θεωρούμε ένα διατομικό μόριο με μάζες ατόμων  και  σε απόσταση 

ισορροπίας . Η ταλάντωση του μορίου μπορεί να αναχθεί στην κίνηση ενός 

σώματος μάζας 

1m 2m

er

μ , του οποίου η μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας ισούται με την 

μεταβολή της απόστασης των ατόμων errx −= . Η ποσότητα μ , ονομάζεται 

ανηγμένη μάζα και ισούται με )/( 2121 mmmm + . Εάν η δύναμη επαναφοράς στη θέση 

ισορροπίας  υπακούει το νόμο του Hooke, er kxxF −=)(  όπου  είναι η σταθερά της 

δύναμης, τότε η δυναμική ενέργεια του συστήματος υπολογίζεται από την έκφραση, 

k

                                     2

2
1)()()( kxxV

dx
xdVxF =⇒−=   (αρμονικός ταλαντωτής) 

            Οι δονητικές ενέργειες ενός διατομικού μορίου είναι κβαντισμένες και 

υπολογίζονται με ην κβαντομηχανική βάσει του μοντέλου του αρμονικού ταλαντωτή 

από τη σχέση,  

                                             Ευ = hν (υ+1/2)                               (1) 

Όπου υ ο δονητικός κβαντικός αριθμός: υ = 0,1,2,… Η κλασική συχνότητα δόνησης 

σχετίζεται με την ανηγμένη μάζα  του συστήματος και την σταθερά επαναφοράς 

μέσω του τύπου, 

                                                                    (2) 2/1)/(2/1 μπν k=

Η εξίσωση 1 δίνει τις δονητικές ενέργειες υπολογισμένες σε Joules και η εξίσωση 2 

εκφράζει τη συχνότητα δόνησης σε s-1, αλλά στην φασματοσκοπία υπερύθρου 

προτιμάται η έκφραση τόσο της ενέργειας όσο και της συχνότητας σε κυματάριθμους 

cm-1: 

                                      )
2
1()( +== υωυυ G

hc
E

                    (3) 
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      Στην πραγματικότητα τα μόρια αποκλίνουν από τη συμπεριφορά που περιγράφει  

το μοντέλο του αρμονικού ταλαντωτή και προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 

προσέγγιση υπεισέρχεται και ο δεύτερος όρος της σειράς Taylor της δύναμης 

επαναφοράς: 

                                     2

2
2

2
1)(

dx
VdxkxxF +−=                      (4) 

 Οι  δονητικές ενέργειες τροποποιούνται στην μορφή, 

                                      2)
2
1()

2
1()( +−+= υχωυωυ eeeG   (5) 

 Ο όρος eeχω  ονομάζεται σταθερά αναρμονικότητας, ενώ eω  είναι η δονητική 

συχνότητα (κυματάριθμος) που περιγράφεται από το μοντέλο του αρμονικού 

ταλαντωτή. H διπολική ροπή μετάβασης μεταξύ χαμηλής και υψηλής ενεργειακής 

κατάστασης δίνεται από τον τύπο, 

                                      = ∫ ψυR υ΄* μ ψυ΄΄ dx                        (6) 

     Οι κυματοσυναρτήσεις ψυ΄ και ψυ΄΄, περιγράφουν την χαμηλή και την υψηλή 

κατάσταση αντίστοιχα, ενώ μ είναι η διπολική ροπή του μορίου. Η διπολική ροπή 

είναι μηδέν για ομοπυρηνικά διατομικά μόρια, άρα Rυ = 0, με αποτέλεσμα όλες οι 

δονητικές μεταπτώσεις να είναι απαγορευμένες.  

      Για ετεροπυρηνικά μόρια η μ είναι διάφορη του μηδενός και μεταβάλλεται ως 

προς x. Η μεταβολή της διπολικής ροπής μ ως προς x μπορεί να περιγραφεί με μια 

σειρά Taylor και με  αντικατάσταση στην εξίσωση 6 καταλήγουμε στην  εξίσωση,  

                                      = (υR
dx
dμ ) ∫ +

e

΄΄dxx΄ υυ ψψ * ….            (7)                                             

      O πρώτος όρος της παραπάνω σειράς είναι μη μηδενικός όταν Δυ = ± 1. Η 

προϋπόθεση αυτή αποτελεί το δονητικό κανόνα επιλογής. Δηλαδή θα πρέπει να 

πραγματοποιείται αλλαγή στην διπολική ροπή κατά την δόνηση έτσι ώστε το μόριο 

να απορροφά υπέρυθρη ακτινοβολία. Εάν δεν αλλάζει η διπολική ροπή η δόνηση 

είναι ανενεργή στο υπέρυθρο, όπως συμβαίνει στα ομοατομικά μόρια και τα μόρια 

πλήρους συμμετρίας [57]. 
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2.1.1.β.  Πολυατομικά Mόρια 

      Ένα μόριο που αποτελείται από  Ν άτομα διαθέτει 3Ν βαθμούς ελευθερίας, εκ 

των οποίων οι τρεις περιγράφουν την μεταφορά του κέντρου βάρους του 

(μεταφορικοί βαθμοί ελευθερίας) και άλλοι τρεις την περιστροφή του. Επομένως, 3Ν-

6 βαθμοί ελευθερίας περιγράφουν τις ταλαντώσεις του μορίου. Στην περίπτωση 

γραμμικών μορίων οι δονητικοί βαθμοί γίνονται 3Ν-5, καθώς η περιστροφή γύρω 

από τον άξονα του μορίου δεν συμπεριλαμβάνεται. Οποιαδήποτε δόνηση του μορίου 

μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των κανονικών τρόπων δόνησης. 

      Με μια προσέγγιση σε αναλογία με τα διατομικά μόρια, η κάθε δόνηση ενός 

πολυατομικού μορίου μπορεί να θεωρηθεί αρμονική. Η επίλυση του μοντέλου του 

αρμονικού ταλαντωτή παρέχει τους δονητικούς όρους που σχετίζονται με κάθε 

κανονικό τρόπο δόνησης  μέσω της σχέσης: 

                                      )
2

()( i
iii

d
G += υωυ                         (8) 

όπου iω  είναι η κλασική συχνότητα δόνησης, iυ  ο δονητικός κβαντικός αριθμός με 

τιμές 0,1,2,3,… και  ο βαθμός εκφυλισμού της δόνησης. id

      Όπως συμβαίνει για τα διατομικά μόρια, ο κανόνας επιλογής για τις επιτρεπτές 

δονητικές μεταβάσεις στο υπέρυθρο είναι 1±=Δ iυ   για κάθε δόνηση. Οι αρμονικές 

μεταβάσεις ,....3,2 ±±=Δ iυ λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της αναρμονικότητας 

επιτρέπονται αλλά είναι γενικά ασθενείς. 

      Οι δονήσεις των πολυατομικών μορίων αποτελούν ένα πολυσύνθετο πρόβλημα σε 

σχέση με τις δονήσεις των διατομικών μορίων. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα διατομικό 

μόριο δονείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ενώ ένα πολυατομικό μόριο με 

συνδυασμό δονήσεων. Ένα μεγάλο μόριο διαθέτει πολλούς τρόπους δόνησης που 

περιλαμβάνουν όλο το μόριο. Με μία καλή προσέγγιση, κάποιες από αυτές τις 

μοριακές δονήσεις σχετίζονται με τις δονήσεις μεμονωμένων δεσμών ή 

χαρακτηριστικών ομάδων του μορίου (εντοπισμένες δονήσεις, localized vibrations) 

και κάποιες άλλες αναφέρονται στο σύνολο του μορίου. Οι δονήσεις αυτές 

ονομάζονται δόνηση τάσης (stretching), κάμψης (bending) και scissoring, rocking, 

twisting, wagging [58]. 
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2.1.1.γ.  Αναπαράσταση Φάσματος 

      Τα φάσματα υπερύθρου συνήθως  λαμβάνονται ως η μεταβολή της απορρόφησης 

Α - ή της διαπερατότητας Τ- συναρτήσει της συχνότητας δόνησης  ν (cm-1) [59]. 

      Για κάθε μήκος κύματος, η διαπερατότητα ακτινοβολίας Τ είναι η ένταση της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας που έχει διαπεράσει το δείγμα δια της ολικής έντασης που 

εισέρχεται στο δείγμα. Εάν δεν υπάρχει καθόλου απορρόφηση η τιμή της 

διαπερατότητας Τ είναι 1 (ή 100%), που σημαίνει ότι η προσπίπτουσα ακτινοβολία 

διαπερνά εξ’ολοκλήρου το δείγμα σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. 

      Έστω ότι η ένταση της ακτινοβολίας που προσπίπτει στο δείγμα είναι  και η 

ένταση της ακτινοβολίας που το διαπερνά είναι 

0I

I , τότε η διαπερατότητα Τ 

εκφράζεται με το νόμο των Beer-Lambert [57],  

                                      
0I
IT =                                              (9) 

     Κατ’αναλογία, η απορρόφηση ακτινοβολίας Α προκύπτει από τη δεκαδική 

λογαρίθμηση του αντιστρόφου Τ, 

                                      )(log 0
10 I

I
A =                                  (10) 

Η χρήση της απορρόφησης πλεονεκτεί της διαπερατότητας καθώς η απορρόφηση 

είναι ευθέως ανάλογη  του πάχους l  και της συγκέντρωσης  του δείγματος,  c

                                      clA α=                                           (11) 

όπου α  είναι ο μοριακός συντελεστής απορρόφησης. Ποιοτικά το α είναι ένα μέτρο 

της ‘ικανότητας’ του μορίου να απορροφά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
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2.1.2. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ             

FOURIER (FT-IR) 

      Η μέθοδος FT-IR [59] έχει βασιστεί στην παλαιότερη ιδέα της συμβολής δύο 

ακτινών φωτός προς σχηματισμό σήματος (συμβολογράφημα), που δηλώνει την 

ένταση της συμβολής ως συνάρτηση της αλλαγής στην διαφορά οπτικού δρόμου των 

δύο κυμάτων. Οι παράμετροι οπτικός δρόμος και συχνότητα ακτινοβολίας 

αντιστρέφονται μέσω του μαθηματικού  μετασχηματισμού Fourier. 

      Παρόλο που το βασικό οπτικό όργανο της φασματοσκοπίας, το συμβολόμετρο 

Michelson είναι γνωστό εδώ και έναν περίπου αιώνα, η χρήση της FT-IR  

φασματοσκοπίας επεκτάθηκε κατά τις δεκαετίες 80’ και 90’ με την ανάπτυξη των 

υπολογιστικών μεθόδων σε θέματα φασματοσκοπίας. Τα τελευταία χρόνια 

εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία στη βιομηχανία. Το πεδίο των εφαρμογών των 

φασματογράφων FT-IR διευρύνεται ταχύτατα [60].  

      Στις μέρες μας, υπάρχουν πολλά είδη φασματόμετρων FT-IR και ιδιαίτερα 

συμβολόμετρων. Ένα τυπικό φασματόμετρο FT-IR αποτελείται από τα εξής μέρη: 

πηγή μονοχρωματικής ακτινοβολίας, συμβολόμετρο, χώρος εισαγωγής δείγματος, 

μονάδα ανίχνευσης και μονάδα ηλεκτρονικής και υπολογιστικής επεξεργασίας, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3. 

 

 

 Σχήμα 3. Βασικά μέρη φασματόμετρου FT-IR 

 

      Για την κατανόηση της συμβολομετρίας εξετάζεται το συμβολόμετρο Michelson. 

Η πηγή της υπέρυθρης ακτινοβολίας  εκπέμπει σε πολλά διαφορετικά μήκη κύματος 

υπερύθρου. Μετά την ευθυγράμμιση της δέσμης η ακτινοβολία εισέρχεται στο 

συμβολόμετρο το οποίο αποτελείται από έναν κινητό καθρέπτη, έναν ακίνητο 

καθρέπτη και ένα διαχωριστή δέσμης (beam splitter). Η διάταξη παρίσταται στο 

σχήμα 4.  
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Σχήμα 4. Διάταξη συμβολόμετρου Michelson 

 

      Θεωρούμε την απλή περίπτωση όπου μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας 

0ν   προσπίπτει στο διαχωριστή δέσμης – ο οποίος έχει την ιδιότητα να ανακλά ένα 

μέρος της ακτινοβολίας που προσπίπτει σ’αυτόν, ενώ αφήνει το υπόλοιπο να τον 

διαπεράσει - και χωρίζεται σε δύο ίσης ένταση )( 0νI  δέσμες. Όταν μετά την 

ανάκλαση στους δύο καθρέπτες, οι δύο δέσμες συναντώνται εκ νέου στον διαχωριστή 

δέσμης, συμβάλλουν και δίδουν συνολική ένταση, 

                                        )cos1)((2)( 0 ϕνϕ += II               (12) 

Η ακτινοβολία έντασης )(ϕI κατευθύνεται στο δείγμα και στη συνέχεια στον 

ανιχνευτή. Η διαφορά φάσης ϕ  μπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση της διαφοράς 

των δυο οπτικών δρόμων  και του μήκους κύματος s 0λ  της ακτινοβολίας. 

                                              )/(2 0λπϕ s=                 (13) 

      Επομένως, η ένταση της ακτινοβολίας μετά τη συμβολή γίνεται, 

)2cos1)((2)( 00 sIsI πνν +=        (14) 
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      Η συμβολή είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματοποιείται όταν δύο δέσμες 

φωτός αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα να είναι είτε 

αύξηση είτε ελάττωση της τελικής έντασης του κύματος. Ενισχυτική συμβολή 

παρατηρείται όταν τα δύο κύματα διαθέτουν την ίδια συχνότητα και βρίσκονται σε 

φάση με αποτέλεσμα κύμα μεγαλύτερης έντασης, δηλαδή όταν 0λns = . Στην 

καταστρεπτική συμβολή έχουμε ελάττωση της συνολικής έντασης και συμβαίνει  

όταν τα κύματα έχουν την ίδια συχνότητα αλλά διαφορά φάσης, 0)2/1( λ+= ns , 

όπου Το αποτέλεσμα του συνδυασμού των δύο κυμάτων είναι η 

δημιουργία κροσσών συμβολής. Εάν οι δέσμες είναι σε φάση ή εκτός φάσης 

εξαρτάται από τη θέση του κινούμενου καθρέφτη τη στιγμή της ανάκλασης. 

,...2,1,0 ±±=n

    Στην πραγματικότητα η πηγή εκπέμπει ένα συνεχές φάσμα συχνοτήτων με 

αποτέλεσμα η ένταση της ακτινοβολίας να γράφεται, 

      ∫ ∫∫
∞ ∞∞

⇒+=+=
0 00

2cos)(2)(2)2cos1)((2)( νπνννννπνν sdIdIdsIsI

                                       (15) ∫
∞

+=⇒
0

2cos)(2)( νπνν sdIIsI o

      Όπως φαίνεται η ένταση αποτελείται από ένα σταθερό μέρος  και ένα 

μεταβαλλόμενο, το οποίο είναι  υπεύθυνο για την χαρακτηριστική εμφάνιση του 

φάσματος συμβολής και ονομάζεται συνάρτηση συμβολόμετρου, 

oI

                    (16) ∫ ∫
∞ ∞

∞−

==
0

2cos)(2cos)(2)( νπνννπνν sdIsdIsF

Η συνάρτηση  αντιστοιχεί στην ένταση ακτινοβολίας σαν συνάρτηση της 

μετατόπισης του κινούμενου καθρέπτη. Από τη μετρούμενη συνάρτηση   

προκύπτει το φάσμα υπερύθρου 

)(sF

)(sF

)(νI  μέσω του μετασχηματισμού  Fourier 

                                      ∫
∞

∞−

= sdssFI πνν 2cos)()(

     Τα δεδομένα συγκεντρώνονται στα όργανα μετρήσεων και στη συνέχεια μέσω των 

μετασχηματισμών Fourier  μετατρέπονται σε συμβατές  μονάδες συχνότητας [61]. 
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2.2.1. CO2 LASERS 

      Το διοξείδιο του άνθρακα CO2  είναι ένα γραμμικό συμμετρικό μόριο με το άτομο 

του άνθρακα να ισορροπεί μεταξύ των δύο ατόμων οξυγόνου, O-C-O. To μόριο του 

διοξειδίου του άνθρακα έχει τέσσερις (3N-5) κανονικούς τρόπους δόνησης, ν1 τη 

συμμετρική δόνηση τάσης, ν2 τη δόνηση κάμψης και ν3 την αντισυμμετρική δόνηση 

τάσης με βασικές δονητικές απορροφήσεις στους 1354, 673 και 2396 cm-1 

αντίστοιχα.  

      Στη συμμετρική τάση τα δύο οξυγόνα δονούνται αντίθετα το ένα ως προς το 

άλλο, ενώ στην ασύμμετρη τάση τα οξυγόνα ταλαντώνονται αντίθετα στο άτομο 

άνθρακα. Η δόνηση κάμψης είναι διπλά εκφυλισμένη – η μια δόνηση είναι στο 

επίπεδο του χαρτιού και στην άλλη το άτομο του οξυγόνου κινείται ταυτόχρονα μέσα 

κι έξω από το επίπεδο. Οι δυο κινήσεις είναι ταυτόσημες σε όλα εκτός από τη 

διεύθυνση. Κάθε δονητική κατάσταση είναι κβαντισμένη, ενώ επίσης υπάρχουν και 

συνδυασμένοι τρόποι δόνησης.  

      Η δόνηση συμμετρικής τάσης είναι μη ενεργή στο υπέρυθρο διότι δεν προκαλεί 

μεταβολή στη διπολική ροπή του μορίου. Οι τρόποι δόνησης του μορίου CO2 

φαίνονται παραστατικά στο σχήμα 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Σχήμα 5. Χαρακτηριστικοί τρόποι δόνησης του μορίου CO2

      Κάθε δονητική κατάσταση υποδιαιρείται σε μια σειρά επιπέδων που αντιστοιχούν 

στις περιστροφικές ενέργειες του μορίου. Τα επίπεδα αυτά  είναι επίσης κβαντισμένα 
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και σημειώνονται με τον περιστροφικό κβαντικό αριθμό J. Στο σχήμα 6 φαίνονται τα 

περιστροφικά επίπεδα για τα δονητικά επίπεδα 001 και 100 του μορίου CO2. Η 

μετάπτωση που συμβαίνει στα 10.6 μm είναι μια ταυτόχρονη μεταβολή αυτών των 

δονητικών και περιστροφικών κβαντικών καταστάσεων και παρίσταται στο σχήμα 6. 

Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε από τις περιστροφικές μεταπτώσεις [62]. Οι 

κανόνες επιλογής για τις δονητικό-περιστροφικές μεταπτώσεις είναι ΔJ = ± 1. Οι 

μεταπτώσεις για τις οποίες ισχύει ΔJ= +1, ονομάζονται μεταπτώσεις R-κλάδου ενώ 

για ΔJ= -1 ονομάζονται μεταπτώσεις Ρ-κλάδου.     

 

 

 

Σχήμα 6. Περιστροφικά επίπεδα του CO2  για τα 001 και 100 δονητικά του επίπεδα 

 

      Το laser διοξειδίου του άνθρακα είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ένα 

μίγμα αερίων σε αναλογίες, 70% He, 15% CO2 και 15% N2. Οι δονητικές και 

περιστροφικές καταστάσεις του μορίου CO2  δεν είναι δυνατό να διεγερθούν μόνο 

από την ενέργεια των φωτονίων. 
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  Όταν εφαρμόζεται τάση δυναμικού στο αέριο μίγμα, ηλεκτρόνια συγκρούονται με 

τα μόρια του N2 και τα διεγείρουν στα χαμηλότερα δονητικά τους επίπεδα Τα 

συγκεκριμένα δονητικά επίπεδα έχουν ενέργεια πολύ κοντινή με την αντίστοιχη των 

καταστάσεων της ασύμμετρης δόνησης των μορίων CO2.  

      Επομένως, τα διεγερμένα μόρια του N2 μέσω των κρούσεων με τα μόρια του CO2 

μεταφέρουν ενέργεια στις καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από την ασύμμετρη 

δόνηση τάσης του CO2. Η μεταφορά ενέργειας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς 

η διεγερμένη κατάσταση του N2 βρίσκεται μόνο 18 cm-1 χαμηλότερα από το δονητικό 

επίπεδο υ=1 του CO2.    

      Η εκπομπή του laser βασίζεται τόσο στην δονητικό-περιστροφική μετάβαση 

001→100 στα 10.6 μm, όσο και στην μετάβαση 001→020 στα 9.6 μm [57]. Στο 

σχήμα 7 φαίνονται οι μεταβάσεις που πραγματοποιούνται.  

 

Σχήμα 7. Δονητικές μεταβάσεις που συμβαίνουν κατά τις κρούσεις των μορίων CO2 

και N2
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      Οι πληθυσμοί των περιστροφικών επιπέδων του CO2 που προκύπτουν από τις 

κρούσεις των μορίων CO2 με τα μόρια N2, ακολουθούν κατανομή Boltzmann. Τα 

δονητικά επίπεδα (100) και (020) ελαττώνουν τους πληθυσμούς τους σε χαμηλότερα 

δονητικά επίπεδα. Επίσης, λόγω κρούσεων με άτομα He τα μόρια CO2 τους 

μεταφέρουν την ενέργεια των επιπέδων αυτών και επιστρέφουν στη βασική τους 

κατάσταση. 

      Το laser CO2 λειτουργεί είτε σε συνεχή είτε σε παλμική μορφή. Εκπέμπει 

ακτινοβολία, στην περιοχή του εγγύς υπερύθρου και αποδίδει πολύ υψηλή ενέργεια, 

ενώ έχει αποδοτικότητα που φτάνει περίπου το 20%. 

 

2.2.2. ΤEA CO2 LASERS 

      Από την άποψη κατασκευής τους τα lasers μπορούν να χωριστούν σε έξι 

κατηγορίες: lasers με διαμήκη ροή, σφραγισμένα lasers, lasers κυματοδηγού, lasers 

εγκάρσιας ροής, εγκάρσια διεγερμένα lasers ατμοσφαιρικής πίεσης και lasers 

δυναμικής αερίων [63]. Το laser TEA (Transversely Excited Atmospheric pressure) 

λειτουργεί με την μέθοδο της εγκάρσιας διέγερσης ενός μίγματος αερίων, στην 

συγκεκριμένη  περίπτωση των αερίων CO2 , N2 , He, σε ατμοσφαιρική πίεση. 

      Η εγκάρσια διέγερση αφήνει ένα μεγάλο μέρος  της ενέργειας της ηλεκτρικής 

εκκένωσης να μεταφερθεί στα μόρια του αερίου. Όταν τα αέρια υποβάλλονται σε 

υψηλές πυκνότητες ρεύματος και για μεγάλες πιέσεις (>100 Torr) σχηματίζεται 

ασταθές πλάσμα το οποίο τείνει να περιοριστεί σε λεπτά καμπυλόγραμμα κανάλια τα 

γνωστά φωτεινά τόξα (bright arcs).  Όταν συμβεί αυτό, το αέριο αντλείται ανεπαρκώς 

με αποτέλεσμα το σχηματιζόμενο πλάσμα είτε να εκτρέπει, είτε να απορροφά την 

παραγόμενη οπτική ενέργεια. Τα φωτεινά τόξα επομένως, οριοθετούν παλμική χρήση 

για το laser.  

      Ο ρόλος του He είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον αποδιεγείρει το χαμηλότερο 

επίπεδο του laser, ενώ παράλληλα αποτρέπει το σχηματισμό των φωτεινών τόξων.  

Το N2 λειτουργεί ως ‘δεξαμενή ενέργειας’, με αποτέλεσμα η ποσότητα αζώτου που 

χρησιμοποιείται να επηρεάζει τόσο το μέγιστο της ενέργειας όσο και το εύρος του 

παλμού. 
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      H ευρεία χρησιμότητα των laser διοξειδίου του άνθρακα έγκειται στην 

δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας τους, στην υψηλή ενεργειακή απόδοση και στην 

ευκολία της κατασκευής τους. Το σχήμα 8 απεικονίζει το σύστημα του 

συγκεκριμένου laser. Τα τρία αέρια (CO2, N2, He) αναμιγνύονται και εισέρχονται από 

το ένα άκρο του σωλήνα εκκένωσης υπό πίεση μερικών Torr. 

 

 

Σχήμα 8. Διάταξη laser TEA CO2 

 

      Το αέριο μίγμα ρέει μέσα  στον σωλήνα μέσα σε ένα περίπου δευτερόλεπτο και 

αντλείται στην έξοδο από μια μηχανική αντλία. Με έναν 100% ανακλαστικό 

καθρέφτη στα αριστερά και έναν μερικώς ανακλαστικό (50%) καθρέφτη στα δεξιά, η 

συσκευή αποτελεί ένα laser που εκπέμπει ακτινοβολία στο υπέρυθρο [64].  

    Στο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε, έχει γίνει αντικατάσταση του πλήρως 

ανακλαστικού καθρέφτη, με οπτικό φράγμα (grating), το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα 

την δυνατότητα  επιλογής φασματικής γραμμής. 
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3.  ΘΕΩΡΙΑ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ  (LASER ABLATION) 

      H αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής έντασης, όπως τα 

lasers, με την ύλη είναι στο στόχαστρο της έρευνας τα τελευταία χρόνια για πολλούς 

λόγους. Εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξήγηση και κατανόηση του φαινομένου 

αυτού καθότι το εύρος των εφαρμογών του συνεχώς αυξάνεται [65,66]. 

      Ο παλμός ενός laser μπορεί να μεταφέρει ικανή ενέργεια σε ένα στερεό υλικό 

ώστε να προκαλέσει την απόσπαση εξαιρετικά μικρών ποσοτήτων από το υλικό. Το 

φαινόμενο αυτό καλείται φωτοαποδόμηση και χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες 

φυσικές και χημικές διεργασίες. Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στην επιφάνεια του 

υλικού μετατρέπεται σε διάφορες μορφές ενέργειας όπως ηλεκτρονική, θερμική, 

χημική ή μηχανική. Το αποσπώμενο υλικό αποτελείται εν γένει από ουδέτερα άτομα 

και μόρια, κατιόντα, ανιόντα, ηλεκτρόνια, και συσσωματώματα (clusters). Άμεση 

συνέπεια επομένως της φωτοαποδόμησης είναι η δημιουργία πλάσματος πάνω από 

την επιφάνεια της ακτινοβόλησης. Το πλάσμα που δημιουργείται ονομάζεται plume 

και μπορεί να έχει ηλεκτρονικές θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμών.                                                               

      Η φωτοαποδόμηση με παλμικό laser επομένως, χαρακτηρίζεται από εκρηκτική 

εκπομπή ουδέτερων ατόμων, ιόντων με μεγάλη κινητική ενέργεια, ηλεκτρονίων και 

συσσωματωμάτων, συνοδευόμενη από δημιουργία πλάσματος κοντά στην επιφάνεια 

(plume), το οποίο στη συνέχεια εκτείνεται στο χώρο. Η εξάπλωση και το σχήμα του 

plume εξαρτάται άμεσα από την περιβάλλουσα  ατμόσφαιρα και χαρακτηρίζεται από 

διαφορετικά φαινόμενα εάν  πραγματοποιείται υπό κενό ή παρουσία αερίου [67]. 

      Επιπλέον, η ανάλυση του plume που δημιουργείται, προσφέρει στοιχεία σχετικά 

με τις ιδιότητες του δείγματος. Η σύνθεση του plume και οι αντιδράσεις που 

συντελούνται στο εσωτερικό του επηρεάζουν τις ιδιότητες των τελικών εναποθέσεων 

μετά το πέρας της φωτοαποδόμησης. Η  δυναμική του plume δίνει πληροφορίες για 

την παρουσία δομικών ή χημικών ατελειών στο δείγμα στις οποίες  οφείλεται η φύση 

της αλληλεπίδρασης του laser με το υλικό. Ο σχηματισμός των συσσωματωμάτων 

παρέχει σημαντικά στοιχεία για τον βασικό μηχανισμό της φωτοαποδόμησης [68].  
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3.1.  ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ 

3.1.1.  Aρχή  Αποδόμησης 

      Όταν η ακτίνα του laser προσπέσει στην επιφάνεια του δείγματος προκαλείται 

ηλεκτρονική διέγερση. Δημιουργούνται θερμά ηλεκτρόνια τα οποία δεν βρίσκονται 

σε ισορροπία με το υπόλοιπο υλικό. Η εκπομπή των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του 

δείγματος μπορεί να συμβεί μέσω ενός συνδυασμού θερμιονικών και 

φωτοηλεκτρικών φαινομένων. Τα ηλεκτρόνια έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να 

υπερνικήσουν το ενεργειακό φράγμα της επιφάνειας. Κάποια από τα ηλεκτρόνια της 

επιφάνειας δεν διαφεύγουν λόγω διεργασιών αποδιέγερσης - συγκρούσεις με 

φωνόνια, ατέλειες, προσμίξεις, ηλεκτρόνια και οπές.  

      Όσο αυξάνεται η ένταση του laser στο ξεκίνημα  της φωτοαποδόμησης, 

αποσπάται ένα μεγάλο μέρος από την περιοχή που ακτινοβολείται. Ο απλούστερος 

μηχανισμός για το παραπάνω είναι η τήξη και η ατμοποίηση με laser, ενώ παράλληλα 

συμβαίνει ενεργειακή καταστροφή στο υλικό μέσω θερμικής αγωγής. Για μήκη 

κύματος στο υπεριώδες και στο εγγύς υπέρυθρο, το πρώτο στάδιο της αποδόμησης 

είναι η απορρόφηση της ενέργειας των φωτονίων από ελεύθερα ή δεσμευμένα 

ηλεκτρόνια μέσα στο δείγμα. Αυτά τα ενεργητικά ηλεκτρόνια (και οι οπές για τα μη 

μεταλλικά δείγματα) συγκρούονται με φωνόνια του πλέγματος και επομένως 

μεταφέρουν ενέργεια στο πλέγμα μέσω μηχανισμών απεντοπισμένης αποδιέγερσης.  

      Όταν η θερμοκρασία του πλέγματος υπερβεί το σημείο τήξης του υλικού του 

δείγματος, συμβαίνει μη αναστρέψιμη καταστροφή επιφάνειας στο σημείο που 

ακτινοβολείται από το laser. Αν προστεθεί επιπλέον ενέργεια laser στο τηγμένο 

υλικό, αυτό θα ατμοποιηθεί. Επειδή η πίεση του ταχέως ατμοποιούμενου υλικού είναι 

συνήθως πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του περιβάλλοντος, θα σχηματιστεί ένα νέφος  

από τον ατμό και θα επεκταθεί από την επιφάνεια του δείγματος στον γύρω χώρο.  

 

3.1.2. Δημιουργία Ιονισμένης Μάζας 

      Με την αύξηση της  έντασης του laser το plume που συνεχίζει να εξαπλώνεται, 

μπορεί να ιονιστεί περαιτέρω σε κάποια μέρη του. Το ιονισμένο plume συμβάλλει 

στη μείωση της αποδόμησης για τις υψηλές εντάσεις laser. 
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Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της απορρόφησης ενός μέρους της ακτίνας του laser από το 

ιονισμένο plume του ακτινοβολούμενου δείγματος. 

      Η εκπομπή ηλεκτρονίων αρχίζει στο πρώιμο στάδιο της αποδόμησης, επομένως 

τα εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια αποκτούν ενέργεια από το laser και μέσω των κρούσεων 

με το ιονισμένο νέφος διαφεύγουν εν τέλει από την επιφάνεια του δείγματος.  

Αποτελεσματικός ιονισμός του ατμού του υλικού συμβαίνει όταν η κινητική ενέργεια 

των ενεργητικών ηλεκτρονίων είναι μεγαλύτερη από το δυναμικό ιονισμού των 

ατμοποιημένων  ατόμων. Σαν συνέπεια του ιονισμού του ατμού, το ιονισμένο plume 

μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια του laser και να προστατεύσει την επιφάνεια 

του υλικού από επιπλέον έκθεση στην ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την μείωση της 

απόσπασης υλικού. 

 

3.1.3. Εκρηκτική Αποδόμηση 

      Όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας του δείγματος πλησιάζει μια κρίσιμη 

θερμοκρασία Tc, η ίδια ποσότητα laser ενέργειας που απορροφάται από την 

επιφάνεια μπορεί να μετατρέψει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα υλικού σε ατμό. 

      Για υψηλή ένταση του laser, ο ακτινοβολούμενος όγκος του υλικού θερμαίνεται 

πάνω από το σημείο ζέσης του και καθίσταται μετασταθής. Κοντά στο 

θερμοδυναμικό κρίσιμο σημείο οι διακυμάνσεις της πυκνότητας προκαλούν 

φυσαλίδες μέσα στον υπέρθερμο υγρό όγκο του δείγματος. Οι φυσαλίδες μεγαλώνουν 

όταν οι ακτίνες τους υπερβαίνουν συγκεκριμένες κρίσιμες τιμές. Όταν σχηματίζονται 

μεγάλες φυσαλίδες στο υπέρθερμο υγρό στρώμα, το υλικό υφίσταται ταχεία 

μετάβαση σε μίγμα ατμών και υγρών σταγονιδίων. Η ταχεία διαστολή των υψηλής 

πίεσης φυσαλίδων στο τηγμένο δείγμα οδηγεί σε βίαιη διαφυγή υγρών σταγονιδίων 

από την επιφάνεια του στόχου. 

      Η βίαιη διαφυγή των σωματιδίων συμβαίνει σε χρονική κλίμακα τάξεως 

microseconds (10-6 sec) και αποτελεί το στάδιο  της εκρηκτικής αποδόμησης στον 

μηχανισμό της φωτοαποδόμησης. 
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3.1.4. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Πλάσματος 

      Όταν μια υψηλής έντασης δέσμη παλμικού laser εστιάζεται σε ένα υλικό σε 

περιβάλλον αέρα και συντελεί την αποδόμηση του, τότε  μπορεί να σχηματιστεί 

υψηλής πυκνότητας πλάσμα σε χρονική κλίμακα  picoseconds (10-12 sec) πολύ πριν 

τον σχηματισμό του plume. Η υψηλή τιμή της πυκνότητας σημαίνει ότι τα 

ηλεκτρόνια μέσα στο πλάσμα προέρχονται κυρίως από την επιφάνεια του δείγματος 

αντί από τον άμεσο ιονισμό του αέρα.  

     Στο αρχικό στάδιο της ακτινοβόλησης του δείγματος, τα εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια 

(θερμιονική ή φωτοηλεκτρική εκπομπή) από την επιφάνεια συγκρούονται με μόρια 

του αέρα και απορροφούν ενέργεια (αντίστροφες διεργασίες Bremsstrahlung). Τα 

ηλεκτρόνια είναι ενεργειακά ικανά στη συνέχεια να ιονίσουν τον αέρα, ο οποίος 

διαστέλλεται γρήγορα.  

      Το ηλεκτρονικό πλάσμα που έχει σχηματιστεί απορροφά σημαντικό ποσό 

ενέργειας από την δέσμη του laser. Συνεπώς, ο ρυθμός ενέργειας που χτυπάει το 

δείγμα μειώνεται με αποτέλεσμα η απόδοση της απόσπασης υλικού να μειώνεται 

επίσης. Το ηλεκτρονικό πλάσμα σχηματίζεται σε χρονικό διάστημα τάξεως 

picoseconds και εκτείνεται γραμμικά στο χώρο. Η γεωμετρία του ηλεκτρονικού 

πλάσματος είναι διαφορετική από την γεωμετρία του plume (ημισφαιρικό σχήμα),  

ενώ σχηματίζεται σε χρονικό διάστημα της τάξεως nanoseconds (10-9 sec ). 

 

3.2.  ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΟΥ  

      Η διεργασία της φωτοαποδόμησης και το φαινόμενο της μεταφοράς υλικού από 

το στόχο στο υπόστρωμα, επηρεάζεται σημαντικά από την πίεση του ενυπάρχοντας 

αερίου [69-71]. Η μελέτη της εξάπλωσης του plume σε περιβάλλον αερίου είναι 

ιδιαιτέρως πολύπλοκη σε σχέση με την εξάπλωση του στο κενό. 

     Η αλληλεπίδραση του plume με το αέριο περιλαμβάνει διαδικασίες επιβράδυνσης, 

αραίωσης και θερμοποίησης των αποσπώμενων σωματιδίων, καθώς επίσης και την 

δημιουργία ωστικών κυμάτων (shock waves) [72]. 
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Σχήμα 9. Αναπαράσταση ακτινοβόλησης του στόχου και δημιουργίας plume 

 

     Στο σχήμα 9 φαίνονται η εστίαση της δέσμης του laser στο στόχο, η εξάχνωση του 

υλικού με την άμεση δημιουργία νέφους πάνω από την επιφάνεια της ακτινοβόλησης  

και τα ωστικά κύματα στην περιοχή του περιβάλλοντος αερίου. 

      Η διαδικασία αυτή μπορεί να χωριστεί σε τρία διαφορετικά στάδια: α) εξάτμιση 

του υλικού του στόχου, β) αλληλεπίδραση  του νέφους ατμού με την προσπίπτουσα 

δέσμη του laser, με αποτέλεσμα την θέρμανση του νέφους και την δημιουργία 

πλάσματος, γ) επέκταση του νέφους στην περιβάλλουσα ατμόσφαιρα.  

     Τα δυο πρώτα στάδια ξεκινούν με την εφαρμογή του παλμού και συνεχίζουν μέχρι 

το τέλος της διάρκειας του παλμού (στάδιο ατμοποίησης). Για αρκετά σύντομους 

παλμούς -των οποίων η χρήση γίνεται για παραγωγή λεπτών επιστρώσεων (films)-

θεωρείται ότι το τελευταίο στάδιο ξεκινάει με το πέρας της εφαρμογής των παλμών 

και μπορεί να μελετηθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα. 

      Στην προσπάθεια  να οριστούν οι αρχικές συνθήκες για το στάδιο της διαστολής 

του νέφους λαμβάνεται υπόψη μόνο το στάδιο της εξάτμισης του υλικού. Αυτή η 

αντιμετώπιση βασίζεται στις εξής υποθέσεις [69]: 

 (i) Η ενέργεια  ακτινοβόλησης καταναλώνεται σε α) τήξη και εξάτμιση του υλικού, 

β) θέρμανση των εξατμιζόμενων προϊόντων, γ) ιονισμός των σωματιδίων του νέφους. 

Ένα ποσοστό περίπου 10% της ενέργειας χάνεται λόγω ανάκλασης της 

προσπίπτουσας δέσμης, απώλειες από θερμική αγωγιμότητα κ.α.     

(ii) Μετά το πέρας του παλμού, το σχηματιζόμενο νέφος περιορίζεται στο εσωτερικό 

ημισφαιρίου ενός ακτινοβολούμενου σημείου ακτίνας .  0r
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   Υποθέτουμε ότι η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του στόχου και του συνόρου 

του σχηματιζόμενου ατμοποιημένου υλικού  είναι της τάξης του μεγέθους του 

σημείου που στοχεύεται.  

     Το σφαιρικό σχήμα του νέφους στο στάδιο της ατμοποίησης παρατηρείται για 

σχετικά μεγάλους παλμούς, ενώ για βραχύς παλμούς (<10ns) η υπόθεση αυτή μπορεί 

να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

(iii) Προς την αρχή της εξάπλωσης το νέφος είναι στάσιμο, με την πυκνότητα και την 

θερμοκρασία ομοιόμορφα κατανεμημένες στο εσωτερικό της σφαίρας. Η πυκνότητα 

μάζας 0ρ  που δημιουργείται προσδιορίζεται από την σχέση , όπου  

Μ είναι η εξατμιζόμενη μάζα του στόχου. Η θερμοκρασία εκκίνησης  εκτιμάται 

χρησιμοποιώντας τον παράγοντα της ενέργειας ισορροπίας.  

)2/(3 3
00 rM πρ =

0T

(iv) Ο ιονισμός του νέφους προκύπτει από θερμικούς μηχανισμούς που συμβαίνουν. 

Μη θερμικές διεργασίες όπως φωτοϊονισμός, έκρηξη Coulomb και ιονισμός 

επιφάνειας  δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα θεώρηση, αν και ο φωτοϊονισμός 

μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία πλάσματος για βραχύ μήκος 

κύματος ακτινοβολίας [73].  

     Πριν την εξάπλωση το πλάσμα βρίσκεται σε κατάσταση ιοντικής ισορροπίας. Το 

πλάσμα θεωρείται ημιουδέτερο, ενώ ο ιονισμός του περιβάλλοντος αερίου 

παραλείπεται 

      Μετά τον τερματισμό των παλμών, το νέφος αρχίζει να διαστέλλεται σφαιρικά 

στο περιβάλλον αέριο πίεσης . Η διαστολή αυτή ακολουθεί τις διατηρητικές 

εξισώσεις Euler σε μη-σκεδαστική αντιμετώπιση για τη μάζα, την ορμή και την 

ενέργεια. 

bp

      Η δυναμική του πλάσματος περιγράφεται στο πλαίσιο  προσέγγισης δύο 

θερμοκρασιών, με όλα τα σωματίδια (ηλεκτρόνια, ιόντα, ουδέτερα άτομα) να έχουν 

την ίδια ταχύτητα.  

      Το σύστημα των εξισώσεων που διέπουν την εξάπλωση του πλάσματος 

αναγράφεται ακολούθως. 



  
 

 25

i
iii

e
eee

ia

ie

iaieeaie

a
a

i
i

Qur
rr

p
r
p

u
t

p

Qur
rr

p
r
p

u
t

p
TT
nn

TnnTnpppp

Aunr
rrt

n

Aunr
rrt

n

tru
t
r

r
p

r
uu

t
u

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=
=

++=++=

−=
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

∂
∂

−=
∂
∂

+
∂
∂

)(

)(
3
5

)(

)(1

)(1

),(

1

2
2

2
2

2
2

2
2

γ

ρ

                                      (18) 

  

      Οι δείκτες  δηλώνουν ιόν, ηλεκτρόνιο, ουδέτερο άτομο αντίστοιχα, aei ,, r είναι η 

ακτίνα,  η ταχύτητα, u ρ  η πυκνότητα μάζας,  η πυκνότητα σωματιδίου,  η 

πίεση, 

n p

T  η θερμοκρασία και γ είναι ο λόγος θέρμανσης. Οι συναρτήσεις και  

εξαρτώνται από τις τιμές των σταθερών  ιονισμού και  ανασυνδιασμού. 

eQA, iQ

      Στην κορυφή του νέφους των αποσπώμενων σωματιδίων σχηματίζεται μια 

περιοχή αερίου υψηλής πυκνότητας, ενώ η ελεύθερη ανάπτυξη των σωματιδίων 

περιορίζεται από το νέφος του αερίου και χρειάζονται περισσότερα από 120 ns για 

τον σχηματισμό συσσωματωμάτων. Στο plume υπάρχουν δύο καταστάσεις ροής για 

τα συσσωματώματα. H πρώτη αφορά την εξάπλωσή τους μακριά από τον στόχο, ενώ 

η δεύτερη την επιστροφή τους στο νέφος και το στόχο, όπου σχηματίζονται υμένια 

ίδιας σύστασης με αυτά στο υπόστρωμα.  

      Ο χρόνος καθυστέρησης, ο χρόνος δηλαδή από την επίδραση του παλμού μέχρι τη 

στιγμή που κάποια σωματίδια φτάνουν σε παρατηρήσιμες συγκεντρώσεις διαφέρει 

για μονοατομικά είδη και συσσωματώματα. Συνήθως τα ιόντα και τα άτομα φτάνουν 

συγχρόνως σε συγκεκριμένη απόσταση από τον στόχο, ενώ τα συσσωματώματα 

καθυστερούν για 100-150 ns. 
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      Τα ιόντα συνεχίζουν να κινούνται με την ίδια  αρχική ταχύτητα, μόνο που τα 

ιόντα με το μεγαλύτερο φορτίο κινούνται ταχύτερα από εκείνα με το μικρότερο. Τα 

ουδέτερα σωματίδια επιβραδύνονται, αλλά εξακολουθούν να είναι ταχύτερα των 

clusters. 

      Σε υψηλές πιέσεις του υπερκείμενου αερίου, ο αυξανόμενος αριθμός των 

κρούσεων επιβραδύνει την ροή προς τα εμπρός και το σημείο αναστροφής έρχεται 

πλησιέστερα στον στόχο έτσι ώστε η ροή προς τα πίσω να συμβαίνει ταχύτερα. Η 

χωρική συμπεριφορά και η εξάρτηση από την πίεση εξηγείται από τον χαρακτήρα της 

κίνησής των σωματιδίων, ο οποίος καθορίζεται πιθανόν από την υδροδυναμική του 

σχηματισμού και της διάδοσης των ωστικών κυμάτων στην εξωτερική ζώνη του 

plume [74]. 

      Για την περίπτωση αδρανούς αερίου, τα αποσπώμενα από τον στόχο σωματίδια 

συμπιέζουν το αέριο και η εξάπλωση του plume παρεμποδίζεται σχηματίζοντας 

shockwave ζώνη η οποία εξαπλώνεται ημισφαιρικά. Σύμφωνα με ένα υπολογιστικό 

μοντέλο διάδοσης ωστικών κυμάτων ως προς χρόνο, ισχύει η εξίσωση, 

                                           R= (u0/β)[1-exp(βt)]                        (19) 

όπου u0 είναι η αρχική ταχύτητα και β η σταθερά επιβράδυνσης. Είναι πιθανόν οι 

κρούσεις των σωματιδίων με  άτομα του αερίου όπως και η σκέδασή τους να 

προκαλούν την κίνηση προς τα πίσω και τον περιορισμό τους σε μια ζώνη πολύ 

κοντά στον στόχο και στο ίχνος του παλμού [75].  

      Σε ατμόσφαιρα αερίου η διάδοση του plume συμπιέζεται από το αέριο. Τα 

συμπιεσμένα σωματίδια  του plume καθίστανται ικανά για τον σχηματισμό cluster 

στη συνέχεια. Τα αποσπώμενα σωματίδια εν μέρει διεγείρονται και εν μέρει 

ιονίζονται και αποκτούν υψηλές κινητικές ενέργειες και πυκνότητες. Μπορούν να 

θεωρηθούν δύο πιθανοί μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων στην αέρια φάση:  

(i) Κρούσεις με άτομα αερίου μετατρέπουν άτομα και ιόντα από τον στόχο σε 

ουδέτερα διεγερμένα άτομα. Τα διεγερμένα αυτά άτομα έχουν περίσσεια ενέργειας 

για κάποιο χρονικό διάστημα. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για την εκκίνηση των 

χημικών αντιδράσεων.  
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(ii) Το αέριο επιβραδύνει την εξάπλωση των αποσπώμενων σωματιδίων. Έτσι 

χρειάζεται περισσότερος χρόνος ώστε τα σωματίδια να φτάσουν στο υπόστρωμα 

οπότε αυξάνεται η πιθανότητα κρούσεων με το αέριο [76].  

 

3.3.  Υπέρυθρη Πολυφωτονική Διάσπαση 

      Τα laser υπερύθρου, όπως το παλμικό laser CO2, παρέχουν κατάλληλη 

μονοχρωματική ακτινοβολία, ώστε να διεγείρουν και να διασπούν τις ενώσεις στις 

οποίες εστιάζονται. Η απορρόφηση των φωτονίων από το μόριο γίνεται σταδιακά 

μέσω των δονητικό-περιστροφικών ενεργειακών επιπέδων. Ο μηχανισμός της 

απορρόφησης φαίνεται να εξαρτάται από το μέγεθος του μορίου και την ένταση 

(ενεργειακή ροή/χρόνος) του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του laser. Η υπέρυθρη 

πολυφωτονική διέγερση ( InfraRed MultiPhoton Excitation, IRMPE) συμβαίνει 

συνήθως σε μεγάλα μόρια. 

      Η ένταση του laser ενισχύει την IRMPE, ώστε δημιουργούνται επιπλέον δονητικά 

επίπεδα προερχόμενα από την αλληλεπίδραση του laser πεδίου και της ύλης (Stark 

effect). Ειδικά όταν η ακτινοβολία του laser εστιάζεται σε κάποιο σημείο του χώρου 

τα μοριακά ενεργειακά επίπεδα διαταράσσονται αρκετά.  Στην περιοχή της εστίασης 

και σε ατμόσφαιρα αερίου μερικών Torr (~1016 μόρια/cm3) προκαλείται ιονισμός τού 

αερίου με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλάσματος. Η απόδοση της υπέρυθρης 

πολυφωτονικής απορρόφησης, καθώς και η τελική ενεργειακή κατανομή στα μόρια 

του δείγματος εξαρτώνται σημαντικά από την πυκνότητα της ακτινοβολούμενης 

ύλης.  

      Η πίεση του αερίου αποτελεί επίσης μια σημαντική παράμετρο της ποσότητας και 

της ποιότητας διέγερσης. Σε μεγάλες πιέσεις η συχνότητα των διαμοριακών 

κρούσεων αυξάνεται με αποτέλεσμα να προκαλείται διέγερση μέσω κρούσεων 

(μεταφορική, περιστροφική και δονητική) ακόμα και σε μόρια που δεν απορροφούν 

την laser ακτινοβολία. 

Για την υπέρυθρη πολυφωτονική διέγερση ισχύουν συνοπτικά τα εξής : 

• Είναι μια επιλεκτική μεταφορά της ενέργειας του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 

του laser στους δονητικούς και περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας των 

μορίων. 



  
 

• Αφορά μόνο μόρια που απορροφούν την laser ακτινοβολία και έτσι 

αποφεύγονται πιθανές δευτερογενείς διασπάσεις προϊόντων. 

• Είναι μια ταχεία διαδικασία  που ακολουθεί μια ενδιάμεση   κατανομή μεταξύ 

Boltzmann και Poisson για τους δονητικό-περιστροφικούς βαθμούς 

ελευθερίας και όχι τους μεταφορικούς. 
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
4.1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

    Τα πειράματα φωτοαποδόμησης στερεών στόχων Si και SiΟ πραγματοποιούνται 

χρησιμοποιώντας ως πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας ένα παλμικό TEA CO2 laser 

(103-2 Lumonics). Το συγκεκριμένο laser συγκαταλέγεται στα ισχυρά παλμικά laser 

με δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας ακτινοβολίας στο εύρος των δονητικο-

περιστροφικών μεταπτώσεων του CO2 μεταξύ 9 – 11 μm.  

      Η λειτουργία του βασίζεται στην εγκάρσια διέγερση αερίου μίγματος CO2, N2, 

He. Η μέγιστη δυνατή ολική ενέργεια εξόδου του συγκεκριμένου laser είναι 30 J. Η 

διάρκεια του παλμού είναι δυνατό να ρυθμιστεί από 0.05 έως 5 μs και ο αριθμός των 

φωτονίων ανά παλμό είναι περίπου 1020 φωτόνια/παλμό. 

      H Ισχύς του laser κυμαίνεται μεταξύ 1-10 J/cm2, ενώ η παλμική συχνότητα 

λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0,1 και 1 Hz. Η ορθή λειτουργία του CO2 

laser  απαιτεί τη ρύθμιση των πιέσεων των τριών αερίων He, CO2, N2 στα 6, 2 και 0.9 

psi, αντίστοιχα. Η εφαρμοζόμενη τάση για την εκκίνηση της διαδικασίας διέγερσης 

καθορίζεται στα 80 kV.  

      Η διεξαγωγή των πειραμάτων πραγματοποιείται στο εσωτερικό ενός  κυλινδρικού 

αντιδραστήρα από πυρίμαχο γυαλί, μήκους 10 cm. Προκειμένου να είναι εφικτή τόσο 

η εκκένωσή όσο και η παροχή διαφόρων αερίων αντιδραστηρίων, ο αντιδραστήρας 

συνδέεται με μια γραμμή κενού που αντλείται με περιστροφική αντλία κενού, όπου 

επιτυγχάνεται κενό της τάξεως  mTorr.  

      Ο αντιδραστήρας διαθέτει δύο πλευρικά παράθυρα NaCl διαμέτρου 3cm 

διαπερατά στην υπέρυθρη ακτινοβολία, όπως επίσης και ένα στην κορυφή από όπου 

και διέρχεται η δέσμη του laser. Ο στόχος του στερεού άμορφου μονοξειδίου του 

πυριτίου (Aldrich, 99.99%) ή του πυριτίου (Aldrich, 99.99%) τοποθετήθηκε σε ειδικά 

κατασκευασμένο υποδοχέα στον πυθμένα του αντιδραστήρα.  

      Για την εστίαση της υπέρυθρης ακτινοβολίας του laser στον στερεό στόχο 

χρησιμοποιείται φακός Ge εστιακής απόστασης 15 cm.  
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      Ο αντιδραστήρας τοποθετείται σε απόσταση τέτοια ώστε ο στόχος να απέχει από 

τον φακό απόσταση ίση με την εστιακή (15cm),  με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση 

στην αποδόμηση του στόχου, όπως έχει βρεθεί σε παλαιότερα πειράματα στο 

εργαστήριο. Η πειραματική διάταξή που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται παραστατικά στο 

σχήμα 10.         

                                

Σχήμα 10. Πειραματική διάταξη: M: Κάτοπτρο (Au), L: Φακός εστίασης (Ge),          
C: αντιδραστήρας, s: υπόστρωμα (NaCl) , D: εστιακή απόσταση (15 cm) 
 

      Τα στερεά προϊόντα που προκύπτουν εναποτίθενται σε υπόστρωμα NaCl, το 

οποίο έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση μέσα στον αντιδραστήρα και σε απόσταση 

περίπου 1 cm από τον στόχο.  

      Κατά την πειραματική διαδικασία ο αντιδραστήρας πριν και μετά από κάθε 

ακτινοβόληση, συνδέεται στη γραμμή κενού, όπου είτε τροφοδοτείται με κάποιο 

αέριο είτε εκκενώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του πειράματος. Η πίεση όλων των 

αερίων μετρήθηκε χρησιμοποιώντας μανόμετρα βαθμονομημένης χωρητικότητας 

(Validyne  DP15,DP30). 

 

4.2. ΟΡΓΑΝΑ  ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
      Για την μέτρηση της ενέργεια της παλμικής ακτινοβολίας χρησιμοποιήθηκε  

πυροηλεκτρικός ανιχνευτής ενέργειας, Lumonics 20D-188, με χαρακτηριστική 

περιοχή απόκρισης από 5 mJ έως 15 J, με περιθώρια σφάλματος ± 10% στα 10.6 μm 

και για παλμούς βραχύτερους των 2 ms. Η εφαρμοζόμενη ακτινοβολία προκαλεί 
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υπερθέρμανση του πυροηλεκτρικού κρυστάλλου του ανιχνευτή, επάγοντας ηλεκτρικό 

ρεύμα ανάλογο της αρχικής ενέργειας.  

      Για την επίτευξη ομοιόμορφης απόκρισης  σε μήκη κύματος από το υπεριώδες 

έως το εγγύς υπέρυθρο, ο κρύσταλλος διαθέτει στην μπροστινή του όψη επίστρωμα 

που απορροφά μεγάλου εύρους συχνότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες η απόκριση 

εκτείνεται σε μήκη κύματος από 0.7 έως 30 μm.  

Εξαιτίας της ευαισθησίας του πυροηλεκτρικού κρυστάλλου σε μεγάλης έντασης 

ακτινοβολία, χρησιμοποιείται πάντα κατά τη χρήση του ένα ειδικό φίλτρο ενέργειας 

(attenuator screen) τύπου 705 Ε με τη βοήθεια του οποίου μειώνεται η ενέργεια της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε ποσοστό 24.2% της αρχικής προστατεύοντας την 

επιφάνειά του. Το φίλτρο αυτό τοποθετείται σε απόσταση 50 cm και υπό γωνία 10º ≤ 

θ ≤ 30º ως προς τον ανιχνευτή.  

Το επαγόμενο ρεύμα επομένως και η τάση που παράγει στην έξοδο ο ανιχνευτής 

όταν προσπίπτει η ακτινοβολία του laser στην επιφάνειά του, είναι ευθέως ανάλογη 

της αρχικής ενέργειας των παλμών ακτινοβολίας και ανεξάρτητη του μεγέθους της 

ακτίνας, του μήκους κύματος ή της διάρκειας του παλμού (υπό την προϋπόθεση ότι οι 

παλμοί είναι βραχύτεροι των 2 ms). 

Για την μέτρηση της ενέργειας σε μονάδες Joules, το πυρόμετρο συνδέθηκε 

παλμογράφο HAMEG GmbH, D-6000, ενώ ο συντελεστής αναλογίας Volts-Joules 

είναι 1.86. Επιπλέον, προκειμένου να συμπεριληφθεί η απώλεια ενέργειας που 

προκαλείται από το φίλτρο, υπεισέρχέται ο παράγοντας φίλτρου που έχει την τιμή 

0,242. Προκύπτει τελικά η παρακάτω σχέση υπολογισμού για την μετατροπή της 

ενέργειας,  Ε(V) / (1.86 * 0.242) = Ε(J)  ή  Ε(V) / 0,45 = Ε(J). 

      Η βαθμονόμηση των γραμμών του laser πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη του 

πειράματος. Στην βαθμονόμηση κάθε διακριτή θέση του επιλογέα μήκους κύματος 

(φράγμα περίθλασης) αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο και μοναδικό κάθε φορά μήκος 

κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας στην περιοχή 9.6-10.6 μm. Τα μήκη κύματος 

καθορίζονται με τη χρήση ενός φασματικού αναλυτή. Η ακτινοβολία που εισέρχεται 

στον φασματικό αναλυτή αφήνει ορατό ίχνος πάνω σε βαθμονομημένη εσωτερική 

ταινία του αναλυτή. 
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      Στην ταινία αυτήν αναγράφονται όλες οι φασματικές γραμμές των κλάδων Ρ και 

R για τη φασματική περιοχή 9.6-10.6 μm, που αντιστοιχεί στις μεταβάσεις 00°1-02°0, 

00°1-10°0 και 0111-1110. 

      Επομένως έχουμε την αντιστοίχηση της εισερχόμενης ακτινοβολίας του laser σε 

ευδιάκριτη γραμμή πάνω στην ταινία. Είναι με αυτόν τον τρόπο εύκολη η επιλογή 

συγκεκριμένης φασματικής γραμμής. Στα συγκεκριμένα πειράματα επιλέχθηκε η 

φασματική γραμμή 9P(22) που αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 9.569 μm. 

      Η συχνότητα παλμού αντιμετωπίζεται ως μεταβλητή παράμετρος σε κάποια 

πειράματα, ενώ στη συνέχεια σταθεροποιείται στη βέλτιστη πειραματική τιμή 

0,18Hz. Ακόμα μετρήθηκε η ενέργεια του laser με τον τρόπο που αναφέρθηκε 

προηγουμένως και βρέθηκε διαφορετική για διαφορετικές συχνότητες. Η ενέργεια 

που αντιστοιχεί στη συχνότητα παλμού 0.18 Hz είναι 4.44 Joule ανά παλμό.  

    Η ανάλυση των στερεών προϊόντων γίνεται με φασματοσκοπική ανάλυση 

υπερύθρου και πραγματοποιείται με φασματόμετρο FT-IR Perkin Elmer 1760X. Για 

τον χαρακτηρισμό των αερίων προϊόντων, χρησιμοποιείται η τεχνική της 

φασματομετρίας μάζας.  

    Για τα συγκεκριμένα πειράματα χρησιμοποιήθηκε ένας τετραπολικός 

φασματογράφος μάζας Balzers QMG 422, στον οποίο ο ιονισμός των μορίων 

συντελείται με τη μέθοδο του ‘βομβαρδισμού’ του δείγματος με ηλεκτρόνια. Τα 

δημιουργούμενα ιόντα, ανάλογα με το λόγο της μάζας προς το φορτίο (m/z) στο 

τετράπολο, ανιχνεύονται από ένα δευτερογενή πολλαπλασιαστή ηλεκτρονίων και τα 

τελικά σήματα συλλέγονται και καταγράφονται μέσω κάρτας μετατροπής του 

αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα φάσματα 

μάζας ελήφθησαν στα 70 eV και για 1mA ρεύμα, προκειμένου να χαρακτηριστούν με 

υψηλότερη ευαισθησία οι κορυφές των προϊόντων. 

       

4.3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

      Στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκαν πειράματα φωτοαποδόμησης 

άμορφου στοιχειακού πυριτίου και άμορφου μονοξειδίου του πυριτίου σε περιβάλλον 

αερίου νερού και σε περιβάλλον αέριας αιθανόλης, με τη χρήση ενός παλμικού  laser 
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CO2. Το νερό και η αιθανόλη βρίσκονται στην υγρή μορφή τους και στα πειράματα 

διοχετεύονται στον αντιδραστήρα η τάση ατμών τους. 

 

 

      Πριν χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω ενώσεις καθαρίστηκαν από ενδεχόμενες 

προσμίξεις, με την τεχνική της επαναλαμβανόμενης απαέρωσης (degas). Ο 

καθαρισμός του νερού έγινε με τη χρήση ξηρού πάγου, ενώ της αιθανόλης με υγρό 

άζωτο (-174 ).  Co

     Στη συνέχεια ακολουθεί επαναυγροποιήση σε θερμοκρασία δωματίου, εκκένωση 

και επανάληψη της διαδικασίας μέχρις ότου το υγρό θεωρηθεί ικανοποιητικά καθαρό 

από προσμίξεις. Για τον καθαρισμό των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα 

χρησιμοποιείται υγρή μεθανόλη, ενώ για τον καθαρισμό των παραθύρων του 

αντιδραστήρα γίνεται αποκόλληση τους για καθαρισμό με μεθανόλη. 

      Προτού τοποθετηθεί ο στόχος Si ή SiO στον αντιδραστήρα, λαμβάνεται το 

υπέρυθρο φάσμα του υποστρώματος  NaCl, πριν την διεξαγωγή του πειράματος.  Το 

υπόστρωμα έχει καθαριστεί από προηγούμενες εναποθέσεις πρώτα με υαλοχάρτιση 

και στη συνέχεια με νερό (λείανση επιφάνειας), ενώ ακολουθεί εκκένωση του στον 

αντιδραστήρα. 

      Κατόπιν, τοποθετείται μέσα στον φασματογράφο έτσι ώστε η δέσμη της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας να περνάει από μια εντοπισμένη περιοχή Α, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 11Β. Στη συνέχεια το υπόστρωμα τοποθετείται οριζόντια στο εσωτερικό 

του αντιδραστήρα, έχοντας το άκρο του που περιέχει την περιοχή αυτή, κοντά στο 

στόχο, για το πείραμα της φωτοαποδόμησης. (Σχήμα 11Α). 

      Αφού έχει εκκενωθεί ο αντιδραστήρας, διοχετεύεται το αέριο στην επιθυμητή 

πίεση. Στη συνέχεια ο αντιδραστήρας  τοποθετείται κάτω από το φακό εστίασης όπως 

φαίνεται στο σχήμα 10 και ξεκινάει η διαδικασία της φωτοαποδόμησης με την δέσμη 

του laser να προσπίπτει στο στόχο. Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν ο 

αριθμός των παλμών  παρέμεινε σταθερός σε 150 και 200 για το νερό και την 

αιθανόλη, αντίστοιχα.  

      Κατά την διάρκεια της ακτινοβόλησης του στόχου μετακινούμε ελάχιστα τον 

αντιδραστήρα με σκοπό το laser να χτυπάει το σύνολο του στόχου και να 
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επιτυγχάνεται καλύτερα η διαδικασία της απόσπασης των σωματίων από την 

επιφάνεια του στερεού. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η δημιουργία οπής-

κρατήρα στο στερεό και η περιορισμένη επομένως φωτοαποδόμηση [77]. 

 

      Στη συνέχεια, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η πειραματική διαδικασία, εκκενώνεται ο 

αντιδραστήρας από τα αέρια προϊόντα των αντιδράσεων. Λαμβάνεται φάσμα 

υπερύθρου των στερεών εναποθέσεων που έχουν δημιουργηθεί. Οι εναποθέσεις αυτές 

έχουν προσκολληθεί στην περιοχή του υποστρώματος που βρίσκεται κοντύτερα στο 

στόχο (περιοχή Α) και έχουν αλλοιώσει ελαφρώς την όψη και ορισμένες φορές το 

χρώμα του. 

      Σε αυτήν την περιοχή του υποστρώματος, οπού έχει πραγματοποιηθεί η 

επικάθηση κανονίζουμε να διέρχεται περίπου η δέσμη του υπερύθρου κατά τη λήψη 

του φάσματος. Στο σχήμα 11 παρίσταται η παραπάνω διαδικασία. 

 

Σχήμα 11.  Α. Οριζόντια  θέση υποστρώματος μέσα στον αντιδραστήρα κατά την 
ακτινοβόληση του στόχου με το laser CO2  Β. Κατακόρυφη θέση του υποστρώματος 
στο εσωτερικό του IR φασματογράφου 
 

      Το τελικό φάσμα από το οποίο προέρχονται και οι πληροφορίες για τα στερεά 

προϊόντα των χημικών αντιδράσεων που συντελούνται στον αντιδραστήρα, προκύπτει 

με την αφαίρεση των δύο φασμάτων (αφαίρεση υποστρώματος).  
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5.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

5.1.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ Si  

      Η ακτινοβόληση του άμορφου πυριτίου έχει ως αποτέλεσμα την απόσπαση 

ουδετέρων ατόμων, ιόντων και ηλεκτρονίων από το στερεό πυρίτιο. Τα εκπεμπόμενα 

αυτά σωματίδια δημιουργούν ένα νέφος το plume. 

      Παράλληλα, η ακτινοβολία επηρεάζει το εκάστοτε αέριο διεγείροντας τα άτομα 

του, ενώ στη συνέχεια ιονίζονται σε κατάσταση πλάσματος. Το πλάσμα είναι δυνατόν 

να διασπαστεί και να δημιουργήσει ελεύθερες ρίζες  ανάλογα με τη δραστικότητα του 

αερίου, οι οποίες μπορούν να αντιδράσουν με τα σωματίδια του νέφους προς 

σχηματισμό μορίων ή συστάδων (clusters). 

 

5.1.1.  Παρουσία Αερίου Η2Ο 

      Το ενδιαφέρον του πειράματος στρέφεται στα προϊόντα των χημικών 

αντιδράσεων ατόμων Si με μόρια Η2Ο. Η μελέτη των αντιδράσεων γίνεται μέσω των 

φασμάτων υπερύθρου των επικαθίσεων στην επιφάνεια του υποστρώματος NaCl. 

      Πραγματοποιήθηκαν πειράματα διερεύνησης των βέλτιστων συνθηκών για την 

απόδοση των αντιδράσεων. Οι παράμετροι που μεταβλήθηκαν είναι η συχνότητα 

καθυστέρησης  του παλμού, ο αριθμός των εφαρμοζόμενων παλμών και  η πίεση της 

τάσης ατμών του νερού. 

      Έγιναν μετρήσεις για τρεις διαφορετικές συχνότητες καθυστέρησης παλμού 

(pulse repetition rate) 0.09, 0.18 και 0.3 Hz. Σε κάθε μία από τις παραπάνω 

συχνότητες μετρήθηκε διαφορετική ενέργεια του laser αντίστοιχα σε 3.33, 4.44, 5.55 

Joule ανά παλμό. Κρατώντας σταθερές παραμέτρους τον αριθμό των παλμών και την 

εισερχόμενη πίεση του αερίου, καλύτερα πειραματικά αποτελέσματα. προκύπτουν 

στην ενέργεια των 4.44 Joule ανά παλμό.  

 35



  
 

     Στη συνέχεια όλα τα πειράματα έγιναν διατηρώντας την συχνότητα παλμού 

σταθερή σε αυτήν την τιμή. Είναι γνωστό επίσης από προηγούμενες μελέτες, ότι η 

διαδικασία της φωτοαποδόμησης ενισχύεται με την αύξηση των παλμών του laser, 

υπάρχει εντούτοις ένα όριο (~80) πάνω από το  οποίο τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους. 

     Συγκεκριμένα, τα πειραματικά αποτελέσματα στους 100 και 150 παλμούς, για δύο 

διαφορετικές πιέσεις νερού 1 Torr και 1.5 Torr, παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές. Ο 

αριθμός των εφαρμοζόμενων παλμών διατηρείται σταθερός και σε αυτή τη σειρά 

πειραμάτων είναι ίσος με  150. 

 

5.1.1.α.  Επίδραση Πίεσης Αερίου Η2Ο 

      Ακολούθως, μελετήθηκε η επίδραση της πίεσης του αερίου νερού στις 

αντιδράσεις που συντελούνται κατά την φωτοαποδόμηση. Έγιναν πειράματα για 

διαφορετικές πιέσεις και βρέθηκε η βέλτιστη τιμή αυτών. Στα παρακάτω σχήματα 

φαίνεται η εξάρτηση των κορυφών απορρόφησης από την πίεση της τάσης ατμών του 

νερού. 

      Όπως φαίνεται από τα φάσματα, τα προϊόντα της αντίδρασης διαφοροποιούνται 

στις πιέσεις και χαρακτηρίζονται από ευδιάκριτες κορυφές απορρόφησης στο φάσμα 

υπερύθρου που λαμβάνεται. Οι παρατηρούμενες κορυφές στα τελικά φάσματα 

υποδεικνύουν τις δονήσεις των δεσμών των παραγόμενων μορίων.  

      Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα μοριακής φασματοσκοπίας, στην περιοχή 

(1050-1060) cm-1 αντιστοιχεί η δόνηση τάσης του δεσμού Si-O ενώ η δόνηση κάμψης 

του ίδιου δεσμού τοποθετείται στους 800 cm-1. Ακόμα, η δόνηση τάσης του δεσμού 

Si-H  αντιστοιχεί σε μια περιοχή περίπου  στους  2250 cm-1 και η δόνηση κάμψης του 

ίδιου δεσμού, βρίσκεται στους 880 cm-1.         

      Είναι γεγονός ότι στις μικρές πιέσεις παρατηρείται αυξημένη η ένταση της 

κορυφής τόσο του δεσμού Si-O όσο και του δεσμού Si-H, ενώ στις μεγαλύτερες 

παρατηρείται σημαντική  πτώση και  των δύο δονήσεων. Υπάρχει μάλιστα μία τιμή 

της πίεσης  (>3 Torr) όπου εξαφανίζεται εντελώς  η δόνηση τάσης του δεσμού Si-H. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η αύξηση στην πίεση του αερίου παρεμποδίζει την κίνηση των 

εκπεμπόμενων σωματιδίων από τον στόχο του Si. Συνεπώς, ελαττώνεται και ο 

αριθμός των σχηματιζόμενων μορίων που πλησιάζουν τελικά το υπόστρωμα. 
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      Στα σχήματα 12 και 13, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για δύο διαφορετικές 

πιέσεις νερού 0.3 Torr και 1 Torr,  αντίστοιχα. 
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Σχήμα 12. Φάσμα υπερύθρού στερεών εναποθέσεων Si για 0.3 Torr αερίου Η2Ο 
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Σχήμα 13. Φάσμα υπερύθρου στερεών εναποθέσεων Si για 1 Torr αερίου Η2Ο  

      

      Είναι έντονη η διαφορά στην ένταση των δύο κορυφών στους 1030 cm-1 και 2250 

cm-1, των δονήσεων τάσης Si-O και Si-H, αντίστοιχα.  Διερευνήθηκε η επίδραση της 

πίεσης του αερίου νερού (0.1-3 Torr) στην αύξηση των εναποθέσεων των δεσμών  Si-

O και Si-H. Η εξάρτηση των εντάσεων των κορυφών από την πίεση του αερίου 

παρίσταται στα σχήματα 14 και 15. Η πίεση στην οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη 

εναπόθεση βρέθηκε 0.3 Torr  για τις συνθήκες του πειράματος. 
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Σχήμα 14. Ένταση κορυφής της δόνησης τάσης του δεσμού Si-O, ως συνάρτηση της   

πίεσης του αερίου Η2Ο 
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Σχήμα 15. Ένταση κορυφής της δόνησης τάσης  του δεσμού Si-Η, ως συνάρτηση της 

πίεσης του αερίου Η2Ο 

 

5.1.1.β.  Φασματοσκοπική Ανάλυση Προϊόντων 

      Όπως φαίνεται από τα σχήματα 12 και 13 τα προϊόντα των αντιδράσεων 

χαρακτηρίζονται από ευδιάκριτες κορυφές απορρόφησης, ενώ οι εντάσεις αλλά και 

το πλήθος των κορυφών διαφοροποιούνται στις πιέσεις. Εκτός από τις δύο κορυφές 

ενδιαφέροντος των δονήσεων τάσης Si-O και Si-H, στα φάσματα διακρίνονται  

επίσης κορυφές απορρόφησης που τοποθετούνται  στους 1400 cm-1, 1650 cm-1 και  

μια ευρεία κορυφή στους 3350 cm-1. Η κορυφή στους 3350 cm-1  αντιστοιχεί στη 

δόνηση τάσης του δεσμού SiO-H [24], ενώ οι κορυφές στους 1400 cm-1 και στους 

1650 cm-1 μπορούν να αποδοθούν στη δόνηση κάμψης του δεσμού Si-(OH)2 η πρώτη 

και στη δόνηση κάμψης του δεσμού Si-H2, η δεύτερη.  

      Επιπλέον, οι κορυφές στους 800 cm-1, 880 cm-1 και 1150 cm-1 χαρακτηρίζονται 

από έντονη επικάλυψη τόσο μεταξύ τους, όσο και με την οξεία κορυφή των 1050   

cm-1. Διαχωρισμός των κορυφών αυτών έγινε χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο 

στο Origin 6.0.  Στο σχήμα 16, φαίνεται ο διαχωρισμός των κορυφών στο φάσμα 
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υπερύθρου που ελήφθη μετά την διεξαγωγή του πειράματος φωτοαποδόμησης Si σε 

περιβάλλουσα πίεση 1.2 Torr H2O.  
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Σχήμα 16. Διαχωρισμός κορυφών στην περιοχή (700-1300) cm-1 του φάσματος 

υπερύθρου για 1.2 Torr αερίου Η2Ο 

      Οι κορυφές απορρόφησης στο σχήμα 16 αποδίδονται στις δονήσεις των δεσμών 

των μορίων που έχουν παραχθεί. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί [24,78-81], στις κορυφές  800 cm-1, 880  cm-1 και 1120 cm-1, 

αντιστοιχούν οι δονήσεις κάμψης των δεσμών  (R-Si-O), (R-Si-H) και (Si-OH),  

αντίστοιχα. 

 

5.1.2. Παρουσία Αέριας CH3CH2OH 

      Οι αντιδράσεις  ατόμων πυριτίου με μόρια αέριας αιθανόλης διερευνώνται επίσης. 

Η αντιπαράθεση της αιθανόλης  με το νερό (στην αέρια κατάσταση) στις αντιδράσεις 

που πραγματοποιούν έκαστος με το πυρίτιο, οδηγεί σε συμπεράσματα για την 

δραστικότητα του πυριτίου σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  

      Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υδρογόνωση που υφίσταται το πυρίτιο. Τα τελικά 

στερεά προϊόντα των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται, διαφέρουν σημαντικά 

στην περίπτωση της αιθανόλης από τα αντίστοιχα για το νερό. 
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      Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με το laser ρυθμισμένο σε ενέργεια 4.44 Joule 

ανά παλμό. Μελετήθηκε η επίδραση της πίεσης της CH3CH2OH στην απόδοση των 

στερεών εναποθέσεων που μετρούνται  για εφαρμοζόμενους 200 παλμούς τη φορά. 

 

  5.1.2.α.  Επίδραση  Πίεσης Αέριας CH3CH2OH 

      Στα πειράματα που συντελέστηκαν με τις πιέσεις αιθανόλης να μεταβάλλονται 

στην περιοχή (40-90) Torr, βρέθηκε ότι για πίεση ~ 60 Torr επιτυγχάνεται το μέγιστο 

ποσοστό εναπόθεσης. Στο σχήμα 17 παρίσταται το φάσμα υπερύθρου των 

εναποθέσεων για πίεση 60 Torr αιθανόλης.  

      Η αιθανόλη σε υψηλές πιέσεις παρεμποδίζει την κίνηση των εκτοξευμένων 

θραυσμάτων με αποτέλεσμα λιγότερα συσσωματώματα να προσεγγίζουν το 

υπόστρωμα. Η πτώση της συγκέντρωσης των εναποθέσεων με την αύξηση της πίεσης 

της αιθανόλης από ένα σημείο και έπειτα είναι επομένως αναμενόμενη. 

   Σύμφωνα με τη θεωρία της δυναμικής εξάπλωσης του plume της φωτοαποδόμησης 

με laser σε περιβάλλον αερίου, χαρακτηριστικά όπως οι χρόνοι εξάπλωσης, η 

ταχύτητα αλλά και οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα εξαρτώνται από την 

υπερκείμενη πίεση [82].  

     Η συγκέντρωση των εναποθέσεων αυξάνεται εξαιτίας των αντιδράσεων στις 

οποίες συμμετέχει η αιθανόλη και είναι υπεύθυνες για την δημιουργία των στερεών 

εναποθέσεων.  
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Σχήμα 17. Φάσμα υπερύθρου εναποθέσεων Si για πίεση 60 Torr CH3CH2OH 

 
 

5.1.2.β.  Φασματοσκοπική Ανάλυση Προϊόντων 
      Tο φάσμα υπερύθρου των στερεών εναποθέσεων που προέρχεται από την 

φωτοαποδόμηση στόχου Si παρουσία CH3CH2OH, όπως φαίνεται στο σχήμα 17, 

εμφανίζει μια σειρά κορυφών απορρόφησης. Οι κορυφές αυτές αντιστοιχούν σε 

στερεά προϊόντα που δημιουργούνται από την αντίδραση ατόμων  Si με τα μόρια της 

CH3CH2OH.  

    Παρατηρούμε μία ισχυρή και ευρεία κορυφή απορρόφησης στους 1115 cm-1 με 

εύρος ~200 cm-1. Πραγματοποιήθηκε πείραμα με πολύ μικρό αριθμό παλμών (30) και 

σε πίεση 50 Torr αιθανόλης για να αναλυθεί η ευρεία κορυφή και να αναγνωριστούν 

οι κορυφές που επικαλύπτονται. Η αναλυμένη περιοχή στα (1000-1200) cm-1 φαίνεται 

στο σχήμα 18. Η ανάλυση αποκαλύπτει δύο επιμέρους κορυφές εκ των οποίων η 

κορυφή στους 1084 cm-1 αντιστοιχεί στη δόνηση τάσης ν(Si-O).  
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Σχήμα 18. Αναλυμένο φάσμα υπερύθρου φωτοαποδόμησης Si για 50 Torr 

CH3CH2OH         

 

      Στο φάσμα των στερεών εναποθέσεων στο σχήμα 17 παρατηρούνται επίσης και 

μια σειρά άλλων μικρότερης έντασης κορυφών απορρόφησης, που αποδίδονται στις 

ομάδες : κλυδωνισμός (Si-O) στoυς 430-460 cm-1, δόνηση τάσης (Si-C) στους 807 

cm-1, δόνηση κάμψης (R-Si-H) στους 880 cm-1, δόνηση τάσης (Si-H) στους 2260 cm-

1 και δόνηση τάσης (SiO-H) στους 3400 cm-1[42,83,84].     

     Η κορυφή στους 1165 cm-1 είναι πιθανό να οφείλεται στη συνεισφορά  της 

συμμετρικής δόνησης (deformation) του δεσμού (Si-CH3) και της αντίστοιχης του 

δεσμού (Si-C2H5), ενώ στην περιοχή (1000-1100) cm-1 βρίσκεται η δόνηση τάσης της 

ομάδας (Si-O-Si). Η ασύμμετρη δόνηση (deformation) του δεσμού (Si-CH3) 

τοποθετείται στους 1400 cm-1 [85]. 

   Για την διερεύνηση των πτητικών προϊόντων, πραγματοποιήθηκε πειραματική 

μέτρηση με τη χρήση της φασματομετρίας μάζας. Στο πείραμα, έγινε εισαγωγή 40 

Torr αιθανόλης και εφαρμόστηκαν περίπου 100 παλμοί του laser, στο στόχο του Si. 

Τα φάσματα μάζας που ελήφθησαν φαίνονται στα σχήματα 19 και 20. 
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Σχήμα 19.  Φάσμα μάζας πτητικών προϊόντων της αντίδρασης Si με CH3CH2OH 
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Σχήμα 20. Φάσμα μάζας πτητικών προϊόντων της αντίδρασης Si με CH3CH2OH, 

υψηλής ευαισθησίας στην περιοχή (48-170) (m/z) 

 44



  
 

    Φαίνονται στο σχήμα 19 οι εξαιρετικά  μικρής εντάσεως κορυφές, που  γίνονται 

ευδιάκριτες πλέον στο σχήμα 20, με την αύξηση της ευαισθησίας του φασματόμετρου 

μάζας. Οι κορυφές αυτές αντιστοιχούν σε μεγάλα μοριακά βάρη, επομένως μπορούν 

να αποδοθούν στα πολυμερή προϊόντα της υπό μελέτη αντίδρασης.  

    Παρατηρείται επίσης, σταθερή απόσταση μεταξύ των διαδοχικών κορυφών, ίση με 

14 –15 (m/z), πράγμα που υποδεικνύει τη θραυσματοποίηση μεγάλων μορίων. Οι 

κυριότερες κορυφές του φάσματος είναι,  (146-145), 131, 117, (103-101), (89-87), 

73, 59 (m/z). 

 

 

5.2.  ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΜΗΣΗ SiO 

      Η εστίαση της δέσμης ενός παλμικού laser CΟ2 πάνω στην επιφάνεια στερεού SiO 

υπό κενό, προκαλεί την εκτόξευση θραυσμάτων SiO, (SiO)n, από την επιφάνεια του 

στόχου και την δημιουργία ενός νέφους πάνω από την περιοχή της ακτινοβόλησης.   

      Η ενέργεια του δεσμού Si-O είναι ~100 KJ. Ο εστιασμένος παλμός στο στόχο του 

SiO προσφέρει στο σύστημα την απαραίτητη ενέργεια, ώστε να σπάσει ο δεσμός 

αυτός. Επομένως η φωτοαποδόμηση  αποδίδει παράλληλα και άτομα Si τα οποία 

είναι ιδιαίτερα δραστικά. Τελικά στο νέφος συνυπάρχουν μονομερή SiO, διάφορα 

πολυμερή (SiO)n, άτομα Si, ηλεκτρόνια και ιόντα.  

      Τα μονομερή SiO και τα άτομα Si που εκτοξεύονται από τον στόχο είτε 

συσσωματώνονται, είτε αντιδρούν με τα μόρια του εκάστοτε  αερίου που τα 

περιβάλλει και οδηγούν σε πρωτογενή προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια υφίστανται 

δευτερογενείς αντιδράσεις που οδηγούν στον σχηματισμό πολυμερών. Οι αντιδράσεις 

αυτές ενδέχεται να συμβαίνουν στην αέρια φάση εξ’ολοκλήρου, από τις οποίες στη 

συνέχεια προκύπτουν οι στερεές εναποθέσεις με πολυμερικές διαμορφώσεις. 

      Τα πολυμερή που δημιουργούνται σχηματίζουν ποικίλες διαμορφώσεις όπως 

φαίνεται στο σχήμα 21 και προσκολλώνται στην επιφάνεια του υποστρώματος. Είναι 

δυνατόν επίσης να συνδυάζονται μεταξύ τους ανασχηματίζοντας πολυμερή 

μεγαλύτερου μεγέθους. 
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Σχήμα 21. Δομές πολυμερών και συσσωματώματα που σχηματίζονται από τη 

φωτοαποδόμηση του SiO 

 

5.2.1.  Παρουσία Αερίου Η2Ο 

      Τα πειράματα φωτοαποδόμησης με το οξείδιο του πυριτίου σε περιβάλλον αερίου 

νερού έγιναν κυρίως σε κλίμακα σύγκρισης με το πυρίτιο. Η διαφορετική χημική 

συμπεριφορά των δύο αυτών υλικών δίνει αρκετές πληροφορίες για την 

δραστικότητα τους, με σκοπό την κατανόηση της συμπεριφορά τους στις διαδικασίες 

πολυμερισμού. 

     Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα και έχουν γίνει γνωστές οι 

βέλτιστες πειραματικές συνθήκες [24]. Σε συνάφεια με τα αποτελέσματα αυτά, 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε τιμές κοντινές  με την βέλτιστη πίεση ατμών 

νερού, που έχει βρεθεί ότι είναι 0.7 Torr. Ο αριθμός των παλμών που εφαρμόστηκαν 

είναι 150 και η ενέργεια του laser ήταν 5.55 Joule ανά παλμό στις παρούσες 

μετρήσεις. 

      Ενδεικτικά στο σχήμα 22 φαίνεται η σύγκριση στην απόδοση των Si και SiO στις 

αντιδράσεις τους με τα μόρια του νερού, αντίστοιχα. Τα φάσματα που ελήφθησαν 

είναι συγκρίσιμα, καθότι προήλθαν διατηρώντας τις πειραματικές παραμέτρους 

σταθερές (150 παλμοί, 5.55 J/pulse, 0.8 Torr πίεση νερού) και στις δύο μετρήσεις, 

ενώ αναφέρονται στις στερεές εναποθέσεις των αντιδράσεων. Οι κορυφές 

απορρόφησης που αποδίδονται στα προϊόντα του SiO με το Η2Ο είναι εμφανώς 

εντονότερες από τις αντίστοιχες του Si . 
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5.2.1.α.  Επίδραση Πίεσης Αερίου Η2Ο 

      Όπως φαίνεται από την ποιοτική σύγκριση των δύο φασμάτων στο σχήμα 22, το 

SiO υπερτερεί σημαντικά, σε σχέση με το Si, στις δύο κορυφές ενδιαφέροντος στους 

~1060 cm-1 και στους ~2250 cm-1, που αποδίδονται στη δόνηση τάσης του δεσμού Si-

O και στη δόνηση τάσης του δεσμού  Si-H, αντίστοιχα. 

      Μια πρώτη εκτίμηση στη σύγκριση της απόδοσης σε δεσμούς  Si-O και Si-H, των 

φασμάτων των Si και SiO, δείχνει διαφορά της τάξης του 1/4 για την ένταση της 

πρώτης κορυφής απορρόφησης και 1/30 για την δεύτερη.  
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Σχήμα 22. Φάσμα υπερύθρου στερεών εναποθέσεων των  Si και SiO σε πίεση 0.8 

Torr αερίου Η2Ο, έκαστος 

 

5.2.1.β.  Φασματοσκοπική Ανάλυση Προϊόντων 

     Όταν συμβαίνει η φωτοαποδόμηση του SiO παρουσία αερίου νερού, εκτός από τις 

αντιδράσεις των μονομερών SiO με τα μόρια του Η2Ο, συντελούνται παράλληλα και 

οι αντίστοιχες αντιδράσεις των ατόμων Si. Συνυπάρχουν επομένως, τα προϊόντα που 

δημιουργούνται από τις αντιδράσεις του Si και του SiO με το Η2Ο.  
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      Το ποσοστό διεξαγωγής των αντιδράσεων αυτών δεν είναι γνωστό, ενώ μία 

ποσοτική μελέτη παρόλο που χρίζει ενδιαφέροντος δεν αποτελεί αντικείμενο έρευνας 

στην παρούσα διατριβή. Η ανάλυση που πραγματοποιείται είναι ποιοτική και 

στοχεύει στον προσδιορισμό του είδους των στερεών εναποθέσεων που 

δημιουργούνται. 

      Τα στερεά προϊόντα των εν λόγω αντιδράσεων, όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα, περιέχουν σε μεγάλο βαθμό δεσμούς Si-H. Για την ανάλυση του 

φάσματος πραγματοποιείται διαχωρισμός των κορυφών στην περιοχή (750-1120)  

cm-1, όπως φαίνεται στο σχήμα 23. Η επικείμενη ανάλυση αποκαλύπτει περισσότερες 

κορυφές απορρόφησης για το SiO.  

   Δηλαδή, εκτός από τις κορυφές 800 cm-1, 880 cm-1 και 940 cm-1 που υπάρχουν και 

στο αντίστοιχο φάσμα του Si και αποδίδονται στις ίδιες δονήσεις έχουμε επιπλέον τις 

κορυφές  834 cm-1 και 980 cm-1. 
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Σχήμα 23. Αναλυμένο φάσμα υπερύθρου κατά την φωτοαποδόμηση SiO σε 

περιβάλλον 1.2 Torr Η2Ο  
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      Η κορυφή στους 980 cm-1 αποδίδεται στη δόνηση της μοριακής διαμόρφωσης 

(O2Si-H2). Οι κορυφές που βρίσκονται στους 1115 cm-1, 2250 cm-1 και  3350 cm-1 

αποδίδονται, όπως συμβαίνει και για το πυρίτιο στη δόνηση κάμψης (Si-OΗ), δόνηση 

τάσης (Si-H) και δόνηση τάσης  του δεσμού (SiO-H), αντίστοιχα [24]. Αισθητή είναι 

η ελάττωση των κορυφών στα 1400 cm-1 και 1650 cm-1 στο φάσμα του SiO. 

      Το προϊόν SiO2 είναι υπάρχον στα τελικά προϊόντα λόγω της σύστασης της δομής 

του στόχου SiO και η χαρακτηριστική κορυφή του δεσμού Si=O περιλαμβάνεται 

στην ευρεία κορυφή απορρόφησης μεταξύ 1000 και 1200 cm-1. Συγκεκριμένα, η 

δόνηση τάσης του δεσμού Si-O τοποθετείται στα 1050 cm-1[86]. Παρατηρούνται 

επίσης μικρές μετατοπίσεις στις κορυφές γνωστών δονήσεων. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στις αλλαγές που προκαλεί το γειτονικό περιβάλλον στον εκάστοτε δεσμό.  

      Ακόμα, διαφορές στην συχνότητα δόνησης ενός δεσμού προκύπτουν ανάλογα με 

το αν βρίσκεται σε ανοιχτή ή κλειστή αλυσίδα [78]. Με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύεται 

η μετατόπιση της οξείας κορυφής του φάσματος στα 1050 cm-1 έναντι στα 1030  cm-1 

που βρίσκεται στην περίπτωση του Si.  

   Πραγματοποιήθηκε επίσης πείραμα σύγκρισης των Si και SiO στις αντιδράσεις 

τους αντιστοίχως, με το H2O, με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (SEM), με το 

οποίο είναι δυνατόν να αποτυπωθεί το μέγεθος των στερεών που σχηματίζονται μετά 

το πέρας της φωτοαποδόμησης. Η πειραματική διαδικασία περιέλαβε την 

φωτοαποδόμηση SiO και Si, σε ατμόσφαιρα αερίου νερού 0,8 Torr, με την εφαρμογή 

200 παλμών laser CO2. Έγινε χρήση υποστρώματος κρυσταλλικού πυριτίου του 

οποίου η επιφάνεια μετά από εκκένωση φωτογραφήθηκε ώστε να διαφανούν οι 

στερεές επικαθίσεις των αντιδράσεων που αναφέρθηκαν.    

      Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο -κλίμακα 1μm- ελήφθησαν οι φωτογραφίες που 

φαίνονται στο σχήμα 24. Είναι διακριτή η διαφορά μεταξύ των εναποθέσεων που 

δημιουργούνται από την αντίδραση του SiO έναντι του Si με το νερό. Τα άσπρα 

κομμάτια στην φωτογραφία στο παρακάτω σχήμα  αποδίδονται στις νανοδομές των 

πολυμερών προϊόντων που σχηματίζονται. 
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a.                  SiO + H2O                                     b.                    Si + H2O   
 
Σχήμα 24. Φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου SEM των στερεών 
εναποθέσεων  των αντιδράσεων SiO και Si με H2O    
 
 
 
5.2.2.  Παρουσία Αέριας CH3CH2OH 

      Τα φάσματα υπερύθρου των στερεών εναποθέσεων από την φωτοαποδόμηση 

στόχου SiO παρουσία αέριας CH3CH2OH εμφανίζουν αρκετές νέες κορυφές, που 

αποδίδονται σε ποικίλους  πυριτικούς δεσμούς. Αυτό  είναι μια πρώτη ένδειξη ότι η 

CH3CH2OH αντιδρά με τα εκτοξευμένα θραύσματα και προκαλεί  τον σχηματισμό  

στερεών εναποθέσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

 
5.2.2.α.  Επίδραση Πίεσης Αέριας CH3CH2OH 
     Στην τεχνική της laser φωτοαποδόμησης στόχου άμορφου SiO, η χρήση αέριας 

αιθανόλης  είναι αποδοτική όσων αφορά  τον σχηματισμό δεσμών Si-H, αν και σε 

μικρά ποσοστά. Οι αντιδράσεις μεταξύ ατόμων ή ομάδων προερχόμενων από 

φωτοαποδόμηση του SiO παρουσία αιθανόλης, επιπλέον αποφέρουν στερεές 

εναποθέσεις διαφόρων συστάσεων και δομών στις οποίες ενυπάρχουν ομάδες: Si-

CH3, Si-C2H5 ,SiΟ-H, Si-OH και C-H.  

      Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Si, η βέλτιστη πίεση για την 

φωτοαποδόμηση του SiO κυμαίνεται στα 60-70 Torr.  Η παρουσία της αιθανόλης έχει 

ως αποτέλεσμα το σχηματισμό διαφόρων προϊόντων πολυμερισμού. 
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 Στο σχήμα 25 παρουσιάζεται το φάσμα των στερεών εναποθέσεων για πίεση 55 Torr 

CH3CH2OΗ. 
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     Σχήμα 25. Φάσμα υπερύθρου SiO με την εφαρμογή 200 παλμών laser 
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Σχήμα 26. Ανάλυση της περιοχής (780-900) cm-1 του φάσματος υπερύθρου του 

σχήματος 25  
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     Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των φασμάτων του SiO  και του Si καθώς τα 

προϊόντα των δύο χημικών αντιδράσεων τους με την  CH3CH2OH, αντίστοιχα είναι 

εν μέρει διαφορετικά σε εντάσεις κορυφών απορρόφησης. Στο σχήμα 27 φαίνονται τα 

φάσματα υπερύθρου των στερεών εναποθέσεων για το SiO  και το Si παρουσία 60 

Torr CH3CH2OH και με εφαρμογή 200 παλμών laser. 
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Σχήμα 27. Σύγκριση φασμάτων υπερύθρου SiO  και Si για 60 Torr CH3CH2OH 
 
 
 
5.2.2.β.  Φασματοσκοπική Ανάλυση Προϊόντων 
      Όπως συμβαίνει στην αποδόμηση του Si παρουσία αιθανόλης, σε  αναλογία και 

για το SiO, οι κορυφές που φαίνονται στο φάσμα του σχήματος 25, αντιστοιχούν στις 

ομάδες : κλυδωνισμός (Si-O) στους 430-460 cm-1, δόνηση τάσης (Si-C) στους ~800 

cm-1, δόνηση κάμψης (Si-OΗ) στους 880 cm-1, δόνηση τάσης (Si-H) στους 2260 cm-1 

και δόνηση τάσης  (SiO-H) στους 3400 cm-1 [42,84,86]. 

      Επιπλέον, στην περίπτωση του SiO υπάρχει η κορυφή στους 845 cm-1 που μπορεί 

να οφείλεται στη δόνηση δ(OSi-H) και η κορυφή στα 2963 cm-1 που αποδίδεται στην 

ασύμμετρη δόνηση τάσης του δεσμού (C-H). 
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      Η χαρακτηριστική κορυφή του δεσμού (Si-O-Si) περιλαμβάνεται στην ευρεία 

κορυφή απορρόφησης μεταξύ 1000 και 1100 cm-1, όπως έχει προαναφερθεί. Για να  

αναλυθεί καλύτερα η εν λόγω κορυφή, πραγματοποιήθηκε πείραμα με πολύ μικρό 

αριθμό παλμών (30), έτσι ώστε να αυξηθεί η ευκρίνεια και να αναγνωριστούν οι 

κορυφές που επικαλύπτονται. Η αναλυμένη περιοχή στα (1000-1200) cm-1 φαίνεται 

στο σχήμα 28. 
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Σχήμα 28. Ανάλυση φάσματος υπερύθρου  φωτοαποδόμησης SiO για 50 Torr 
CH3CH2OH και με την εφαρμογή 30 παλμών laser 
 
 

      Η ανάλυση  του φάσματος οδηγεί στην ύπαρξη κορυφών στους 1040 cm-1 και 

1094 cm-1 που αποδίδονται στην δόνήση τάσης (Si-O-Si) και δόνηση τάσης (Si-Ο), 

αντίστοιχα. Η κορυφή στους 1170 cm-1 προκύπτει από την συνεισφορά της 

συμμετρικής δόνησης δ(Si-C2H5) και της συμμετρικής δόνησης δ(Si-CH3). Για 

μεγάλο αριθμό παλμών οι κορυφές αυτές εκφυλίζονται σε μια ευρεία κορυφή όπως 

φαίνεται στο σχήμα 25. 

     Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση πειράματος με τη φασματομετρία μάζας, 

για τον προσδιορισμό των πτητικών προϊόντων. Στο πείραμα έγινε εισαγωγή 42 Torr 

αιθανόλης και εφαρμόστηκαν περίπου 10 παλμοί του laser στο στόχο του SiO. Το 

φάσμα μάζας υψηλής ευαισθησίας που ελήφθη παρίσταται στο σχήμα 29. 
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Σχήμα 29. Φάσμα μάζας υψηλής ευαισθησίας, SiO και CH3CH2OH στην περιοχή 

(48-200) (m/z) 

 

       Οι κορυφές που διακρίνονται στο φάσμα μάζας, έχουν πολύ μικρή ένταση και 

αποδίδονται σε μεγάλα μοριακά βάρη. Οι κυριότερες κορυφές είναι 

149,146,135,131,117,103,101,89,87,73,59 (m/z). Σε αντιστοιχία με το φάσμα μάζας 

του Si παρουσία  CH3CH2OH, οι προαναφερθείσες κορυφές μπορούν να αποδοθούν 

στην θραυσματοποίηση των προϊόντων.  
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6.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   
 
 
6.1.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ  
 
6.1.1. Θερμοχημεία Αντιδράσεων 
 
      Οι αντιδράσεις του ατομικού Si και του SiΟ τόσο με H2O όσο και με CH3CH2OΗ 

στην αέρια φάση μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω δυο διαφορετικών 

μηχανισμών. Τα Si και SiO είτε αποσπούν απευθείας από τα μόρια ατομικό 

υδρογόνο, είτε προστίθενται στο οξυγόνο των μορίων σχηματίζοντας έτσι ένα 

ενδιάμεσο σύμπλοκο το οποίο ακολούθως διασπάται ή ισομερίζεται δίνοντας διάφορα 

τελικά προϊόντα.          

      Είναι γνωστό ότι για μια διμοριακή αντίδραση, 

 

Α + Β → Γ +Δ 

 

η ενθαλπία της αντίδρασης ΔHr υπολογίζεται από τη σχέση, 

 

ΔHr = ΔHf (Γ) + ΔHf (Δ) – ΔHf (Α) – ΔHf (Β) 

 

όπου, ΔHf  συμβολίζει την ενθαλπία σχηματισμού των μορίων.  

      Ακολουθεί η ανάλυση της θερμοχημείας των αντιδράσεων που μελετήθηκαν 

πειραματικά, χρησιμοποιώντας [87] τις γνωστές ενθαλπίες σχηματισμού αντιδρώντων 

και προϊόντων (βλέπε Παράρτημα). 
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1. Αντίδραση Si + H2O  

 

Α.  Μηχανισμός Απόσπασης Υδρογόνου 

 

                         Si + H2O → SiH + OH                               ΔHr = 205.7 kJ/mol   (1Α1) 

 

B. Μηχανισμός Ενδιάμεσου Συμπλόκου 

 

                        Si + H2O →  Si····OH2   

 

                                                       →  H2Si=O                  ΔHr = -308.9 kJ/mol  (1Β1) 

 

                                                       →  SiO + H2                ΔHr = -311.8 kJ/mol  (1Β2) 

 

                                                       → HSiOH                   ΔHr = -301.7 kJ/mol  (1Β3) 

 

 

2. Αντίδραση SiO + H2O 

 

 

Α.  Μηχανισμός Απόσπασης Υδρογόνου  

 

                          SiO + H2O → HSiO + OH                       ΔHr = 409.6 kJ/mol     (2Α1) 

 

B. Μηχανισμός Ενδιάμεσου Συμπλόκου 

 

                         SiO + H2O → OSi····OH2  

        

                                                       →   SiO2 + H2             ΔHr = 53.8 kJ/mol       (2Β1) 

 

                                                       →  HSiO(OH)            ΔHr = -129.2 kJ/mol  (2Β2) 
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3. Αντίδραση Si + CH3CH2OΗ 

 

Α.  Μηχανισμός Απόσπασης Υδρογόνου 

                                  

            Si + CH3CH2OΗ → SiH + CH3ĊHOΗ                                                       (3Α1) 

                                        → SiH + ĊH2CH2OΗ                                                     (3Α2) 

                                        → SiH + CH3CH2O                   ΔHr = 315.9 kJ/mol      (3Α3) 

 

B. Μηχανισμός Ενδιάμεσου Συμπλόκου 

 

        Si + CH3CH2OΗ → CH3CH2O-Si-Η  

 

                                             → CH3CH2  + SiOH           ΔHr = -98.5 kJ/mol      (3Β1) 

 

                                             → CH3CH2O + HSiO        ΔHr = -29.3 kJ/mol      (3Β2) 

                                                                      

                                             → CH3CH2O + SiH             ΔHr = 273.1 kJ/mol      (3Β3) 

 

                                             → C2H5(H)Si=O                 ΔHr = -500 kJ/mol      (3Β4) 

                                                                                                               

                                             → CH3CH3 + SiO               ΔHr = -401 kJ/mol      (3Β5) 

 

                                             → CH2O + CH3(H)Si=O   ΔHr= -482.6 kJ/mol      (3Β6) 

 

4. Αντίδραση SiO + CH3CH2OΗ 

 

Α.  Μηχανισμός Απόσπασης Υδρογόνου 

    

                  SiO + CH3CH2OΗ → HSiO + CH3ĊHOΗ                                           (4Α1) 

                                                  → HSiO+ ĊH2CH2OΗ                                         (4Α2) 

                                                  → HSiO + CH3CH2O        ΔHr = 523.2 kJ/mol    (4Α3) 
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B. Μηχανισμός Ενδιάμεσου Συμπλόκου 

    SiO + CH3CH2OΗ →   CH3CH2O(Η)····SiO   

                                               →  CH3CH2 + HOSiO      ΔHr = 142.1 kJ/mol        (4Β1) 

                                                                               

                                               → CH3CH2O + HSiO       ΔHr = 523.2 kJ/mol        (4Β2) 

 

                                               →  CH3CH2O + SiOH      ΔHr = 492.7 kJ/mol        (4Β3) 

 

                                               →  CH3CH3 + SiO2             ΔHr = -35.4  kJ/mol      (4Β4) 

 

                                               →  CH3CH2O  + H2SiO   ΔHr = 396.2  kJ/mol       (4Β5) 

 

      Από την παραπάνω θερμοχημική ανάλυση προκύπτει ότι οι αντιδράσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω του μηχανισμού του ενδιάμεσου συμπλόκου είναι 

ενθαλπικά πιο πιθανές καθόσον οι περισσότερες είναι εξώθερμες, σε αντίθεση με τις 

αντιδράσεις που πραγματοποιούνται μέσω του μηχανισμού απόσπασης ατομικού 

υδρογόνου οι οποίες είναι ισχυρά ενδόθερμες. 

      Στις αντιδράσεις μέσω ενδιαμέσου συμπλόκου, αρχικά το Si ή το SiO προστίθεται 

στο Ο του H2O και της CH3CH2OΗ μέσω ενός ασθενή Van der Waals δεσμού, 

σχηματίζοντας έτσι ένα ασταθές ενδιάμεσο σύμπλοκο. Ακολούθως, το σύμπλοκο είτε 

διασπάται δίνοντας δυο προϊόντα, είτε ισομερίζεται κυρίως μέσω της μεταφοράς 

ατομικού υδρογόνου προς το Si δίνοντας σιλανόνες. Καθόσον οι αντιδράσεις αυτές 

είναι ισχυρά εξώθερμες τα πρωτογενή προϊόντα τους σχηματίζονται με περίσσεια 

εσωτερική ενέργεια, οπότε έχουν την δυνατότητα να αντιδράσουν δευτερογενώς πιο 

αποτελεσματικά. Το κύριο πρωτογενές προϊόν των αντιδράσεων αυτών είναι 

σιλανόνες, οι οποίες είναι άκρως δραστικά μόρια και κατά κύριο λόγο 

πολυμερίζονται δίνοντας δευτερογενή προϊόντα που εναποτίθενται. Επίσης, είναι 

δυνατόν τα πρωτογενή προϊόντα να αντιδράσουν με τα μόρια του αερίου, οδηγώντας 

σε διεγερμένα σύμπλοκα που με τη σειρά τους διαμορφώνονται στα τελικά προϊόντα  

 

6.1.2. Προτεινόμενος Μηχανισμός Αντιδράσεων 

      Οι προτεινόμενες πρωτογενείς και δευτερογενείς αντιδράσεις που συντελούνται 

περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως. 
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1. Αντίδραση Si + H2O 
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 2. Αντίδραση SiO + H2O 

 

 

Ι.  Πρωτογενής Αντίδραση  
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ΙΙ.  Δευτερογενείς Αντιδράσεις 
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 3. Αντίδραση Si + CH3CH2OH 

   

Ι. Πρωτογενείς Αντιδράσεις 

           

CH3CH2O 

Si
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∗
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Si
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  Si + CH3CH2OΗ                                                                                        

 

 

 

 

CH3 CH2 ⎯ Si  ⎯ OΗ 
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CH3 CH2 ⎯ Si  ⎯ O 

Η

∗
 

Si = O
H

C2H5

 
(3Ι3) 

 

 

 

 

II.  Δευτερογενής Αντίδραση 

 

 

Si Si

O

O

HC2H5

H C2H5

 
(3ΙΙ1) 2 C2H5(H)Si=O   

 

 

 

 

 
 4.  Αντίδραση SiΟ + CH3CH2OH 

 

I.  Πρωτογενείς Αντιδράσεις 
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 IΙ.  Δευτερογενείς Αντιδράσεις 

 

Si Si

O

O

OHC2H5

OH C2H5

 

 (4ΙΙ1) 
2 C2H5(OH)Si=O   

 

 

 

 

 

Si Si

O

O

CH2OH CH3

CH3CH2OH 

 
(4ΙΙ2) 2 CH3(CH2OH)Si=O   

 

 

 

 

6.1.3.  Ενεργειακά Διαγράμματα Αντιδράσεων 

      Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται μέσω του σχηματισμού ενδιάμεσου 

συμπλόκου μπορούν να παρασταθούν σε κατάλληλα ενεργειακά διαγράμματα. Η 

θερμοδυναμική ενθαλπία ΔHr μιας αντίδράσης, που εκφράζει την ενεργειακή 

διαφορά μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων συνδέει τα αντιδρώντα με τα προϊόντα 

και ελέγχει την κατεύθυνση της αντίδρασης. Τα αντιδρώντα και τα προϊόντα 

συνδέονται επιπλέον με μία ή περισσότερες μεταβατικές ενδιάμεσες καταστάσεις, 

που αποτελούν τα ενδιάμεσα ενεργοποιημένα σύμπλοκα.  

     Η ενδιάμεση αυτή κατάσταση αντιστοιχεί σε μια υψηλότερη ενέργεια στο 

σύστημα, η οποία εν τούτοις ορίζει ένα ενεργειακό φράγμα μεταξύ αντιδρώντων και 

προϊόντων.  

      Για να πραγματοποιηθεί η αντίδραση, απαιτείται η κατάλληλη ενέργεια 

ενεργοποίησης, ποσότητα ενέργειας που πρέπει να περιέχουν τα αντιδρώντα ώστε να 

αντιδράσουν και να οδηγήσουν στο σχηματισμό των προϊόντων        

      Το ενεργειακό διάγραμμα της αντίδρασης Si + H2O, σύμφωνα με την ενθαλπία 

σχηματισμού των αντιδρώντων, των προϊόντων και των συμπλόκων μεταβατικής 

κατάστασης που συμμετέχουν στην πορεία της αντίδρασης (1Ι1) παρίσταται στο 

Διάγραμμα 1.   
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Διάγραμμα 1.  Ενεργειακό διάγραμμα της αντίδρασης ατομικού Si με H2O 

 

     Αντιστοίχως, κατασκευάστηκε το ενεργειακό διάγραμμα της αντίδρασης SiΟ + 

H2O, σύμφωνα με την πορεία της αντίδρασης (2Ι1) και αναπαρίσταται στο 

Διάγραμμα 2.   
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Διάγραμμα 2.  Ενεργειακό διάγραμμα της αντίδρασης SiO με H2O 

 

 

6.2.  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

      Η ταυτοποίηση των τελικών προϊόντων  των αντιδράσεων που μελετήθηκαν θα 

γίνει κυρίως με την ανάλυση των φασμάτων υπερύθρου, καθώς και με την ανάλυση 

των φασμάτων μάζας των πτητικών προϊόντων για τις αντιδράσεις με την αιθανόλη. 

Στην τελική ταυτοποίηση των προϊόντων λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη 

θεωρητική ανάλυση. Έτσι έγινε αρχικά συσχετισμός των κύριων κορυφών 

απορρόφησης στα φάσματα υπερύθρου με γνωστούς χημικούς δεσμούς και ομάδες,  

λαμβάνοντας υπόψη και τα αναμενόμενα προϊόντα. Η φασματοσκοπική ανάλυση των 

προϊόντων έγινε και παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5. Αναλυτικά η ταυτοποίηση των 

τελικών προϊόντων των αντιδράσεων που μελετήθηκαν παρουσιάζεται παρακάτω. 
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6.2.1.  Ταυτοποίηση Προϊόντων της Αντίδραση Si με H2O 

      Για την αντίδραση ατομικού Si με H2O, οι κορυφές απορρόφησης του φάσματος 

υπερύθρου των στερεών εναποθέσεων έχουν συσχετισθεί με δονήσεις έκτασης ή 

κάμψης συγκεκριμένων χημικών δεσμών και ομάδων, όπως φαίνεται στον Πίνακα Α. 

 

Πίνακας A.   Si +  H2O 
 

Κυματάριθμος cm-1 Δόνηση δεσμού 

800 Κάμψη (R-Si-O) 

880 Κάμψη (R-Si –H) 

938 configuration (O2Si -H2) 

1030 ν (Si-O) 

1000-1100 ν (Si-O-Si) 

1120 Κάμψη (Si-OH) 

1400 Κάμψη (Si-(OH2) ) 

1650 Κάμψη (Si-H2) 

2250 ν (Si-Η) 

3350 ν (SiO-H) 

 

      Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το γεγονός ότι η ένταση του δεσμού έκτασης ν(Si-H) 

είναι εξαιρετικά ασθενής και οι δονήσεις έκτασης της ομάδας (Si-O-H) είναι αισθητά 

ισχυρές, όσο και προηγούμενους θεωρητικούς υπολογισμούς [81,87] για την πορεία 

της αντίδρασης (1ΙΙ3), συμπεραίνουμε ότι το βασικό προϊόν της αντίδρασης 

περιγράφεται από την εν λόγω αντίδραση.      

      Παρόλαυτα όμως, δεν αποκλείεται να συνυπάρχει σε πολύ μικρότερο ποσοστό 

και το προϊόν της αντίδρασης (1ΙΙ1), καθόσον η φασματοσκοπική περιοχή (1000-

1100) cm-1 αντιστοιχεί στη δόνηση της ομάδας (Si-O-Si). Επίσης, η ύπαρξη της 

κορυφής στους 1030 cm-1, που αντιστοιχεί στη δόνηση έκτασης του δεσμού ν(Si-O), 

συνηγορεί για το σχηματισμό και του προϊόντος της αντίδρασης (1Β2). 
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6.2.2.  Ταυτοποίηση Προϊόντων της Αντίδρασης SiΟ με H2O 

      Για την αντίδραση SiΟ με H2O, η αντιστοιχία των κορυφών απορρόφησης του 

φάσματος υπερύθρου των στερεών εναποθέσεων με δονήσεις έκτασης ή κάμψης 

συγκεκριμένων χημικών δεσμών και ομάδων, παρουσιάζονται στον Πίνακα Β. 

 

Πίνακας B.  SiO + H2O 
 

Κυματάριθμος cm-1 Δόνηση δεσμού 

800 Κάμψη (R-Si-O) 

840 configuration (Si O2SiH)     

880 Κάμψη (R-Si –H) 

940 configuration (O2Si H2 )      

980 configuration (O2Si H2)      

1000-1100 ν (Si-O-Si) 

1050                 ν (Si-O) 

1115 Κάμψη (Si-OH) 

2250 ν (Si-Η) 

3350 ν (SiO-H) 

 
 
 Στο Σχήμα 22 γίνεται σύγκριση των φασμάτων απορρόφησης αντίστοιχων 

πειραμάτων με Si και SiO με H2O, όπου γίνεται εμφανές ότι η ένταση όλων των 

κορυφών απορρόφησης είναι πολύ πιο ισχυρές στα πειράματα με το SiO. 

Συγκεκριμένα, η κορυφή του δεσμού έκτασης ν(Si-H) είναι αισθητά πιο έντονη, τόσο 

στην περιοχή 2250 cm-1 όσο και στη περιοχή ~880 cm-1, ενώ η ευρεία κορυφή στην 

περιοχή (1000-1100) cm-1 που αντιστοιχεί στις δονήσεις έντασης της ομάδας ν(Si-O-

Si) είναι επίσης πολύ πιο έντονη. 

 Συνεπώς, το προϊόν της αντίδρασης (2ΙΙ3) θεωρείται το βασικότερο. 

Επιπλέον, οι μοριακές διαμορφώσεις (SiO2SiH) και (O2SiH2) που έχουν αποδοθεί 

[24] στις περιοχές του φάσματος 840 cm-1, η πρώτη και ~940 cm-1και ~980 cm-1 η 

δεύτερη, ανταποκρίνονται στο προϊόν (2ΙΙ3). 
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6.2.3.  Ταυτοποίηση Προϊόντων της Αντίδρασης Si με CH3CH2OH 

 Για την αντίδραση ατομικού Si με CH3CH2OH, η αντιστοιχία των κορυφών 

απορρόφησης του φάσματος υπερύθρου των στερεών εναποθέσεων με δονήσεις 

έκτασης ή κάμψης συγκεκριμένων χημικών δεσμών και ομάδων, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα Γ. 

 

Πίνακας Γ.   Si + CH3CH2OH 

 Κυματάριθμος cm-1 Δόνηση δεσμού 

430-460 rock (Si-O) 

807                 ν (Si-C) 

880                Κάμψη (R-Si-H)    

1084 ν (Si-O) 

1000-1100               ν (Si-O-Si) 

1165 
δ (Si- C2H5) 

δ (Si - CH3) 

1400 as. δ (Si – CH3) 

2260 ν (Si-Η) 

3400 ν (SiO-H) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Τα φάσματα υπερύθρου που αφορούν τις στερεές εναποθέσεις της παραπάνω 

αντίδρασης δείχνουν και σε αυτή την περίπτωση την έντονη κορυφή στην περιοχή 

1000-1100 cm-1 που αποδίδεται στις δονήσεις της ομάδας (SiOSi). Οι υπόλοιπες 

κορυφές έχουν πολύ μικρότερη ένταση αλλά αποκαλύπτουν την ύπαρξη των ομάδων  

(Si-C), (Si-CH3) και (Si-C2H5), καθώς επίσης των δονήσεων ν(Si-H), ν(SiΟ-H) και 

ν(Si-ΟH). Άρα, όλα τα προϊόντα των αντιδράσεων (3Ι1), (3Ι2) και (3ΙΙ1) είναι εξίσου 

πιθανά. 

      Το αυξημένης ευαισθησίας φάσμα μάζας των πτητικών προϊόντων της 

αντίδρασης ατομικού πυριτίου με την αιθανόλη δίδεται στο Σχήμα 20, ενώ η 

φασματοσκοπική ανάλυση του φάσματος παρουσιάζεται στον Πίνακα Γ. Από την 

ανάλυση αυτή προκύπτει ότι ένα από τα κύρια προϊόντα της αντίδρασης είναι το 

προϊόν (3ΙΙ1). 
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     Η θραυσματοποίηση του προϊόντος (3ΙΙ1) στο φασματογράφο μάζας συμβαίνει 

αρχικά με την απόσπαση Η2 και τον σχηματισμό του κατιόντος με μοριακό βάρος 

146(m/z). Ακολούθως το κατιόν αυτό αποβάλλει μια μεθυλική ρίζα CH3 και 

σχηματίζει το κατιόν με μοριακό βάρος 131(m/z), που με τη σειρά του αποβάλλει 

άλλη μια μεθυλική ρίζα και δίνει το κατιόν με μοριακό βάρος 116(m/z). Στη συνέχεια 

το κατιόν αυτό αποβάλλει μια μεθυλική ρίζα και συγχρόνως αποσπά ένα άτομο Η στο 

πυρίτιο σχηματίζοντας το κατιόν με μοριακό βάρος 102(m/z). Σχηματικά η 

προτεινόμενη πορεία θραυσματοποίησης του μορίου (3ΙΙ1) παρουσιάζεται παρακάτω: 
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      Επιπλέον, στο φάσμα μάζας του σχήματος 20, είναι ευδιάκριτες και οι κορυφές 

μικρότερου μοριακού βάρους που υποδεικνύουν την ύπαρξη των μορίων (3Ι1) και 

(3Ι2). Η θραυσματοποίηση των δύο αυτών μορίων με μοριακό βάρος 74(m/z) 

συντελείται αναλυτικότερα, αρχικά με την απόσπαση ενός Η και τον σχηματισμό των 

αντίστοιχων κατιόντων  μοριακού βάρους 73(m/z). Στη συνέχεια, τα κατιόντα αυτά 

αποβάλλουν μια μεθυλενική ομάδα CH2 το πρώτο και μια μεθυλική ρίζα CH3 το 

δεύτερο σχηματίζοντας τα αντίστοιχα κατιόντα με μοριακό βάρος 59(m/z). Η 

προτεινόμενη πορεία θραυσματοποίησης των συγκεκριμένων μορίων παρουσιάζεται  

στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3 ⎯ Si = C- OΗ 

Η

Η

CH2 = Si  ⎯ CH2OΗ 
Η

CH2 = Si  ⎯ CH2OΗ 

• 

 Si  ⎯ CH2OΗ 
• 
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CH3 ⎯ Si = C- OΗ 

Η

• 

-Η

-Η

-(CΗ2) 

73(m/z) 

-(CΗ3) 

74(m/z) 59(m/z) 

Si = CΗ- OΗ 

• 

• 

 74(m/z) 73(m/z) 59(m/z) 
 

 

 

      Τα μόρια (1Ι1) και (1Ι2) θραυσματοποιούνται εξίσου, με αποτέλεσμα οι κορυφές 

73(m/z) και 59(m/z) στο φάσμα μάζας του σχήματος 20, να προκύπτουν από την 

συνεισφορά των δύο θραυσμάτων. Το γεγονός αυτό έχει άμεση συνέπεια την  

υψηλότερη ένταση των εν λόγω κορυφών σε  σχέση με τις κορυφές που αποδίδονται 

στην θραυσματοποίηση του μορίου (3ΙΙ1). Επομένως, επιβεβαιώνεται ότι στα κύρια 

προϊόντα των αντιδράσεων ατομικού Si με CH3CH2OH συγκαταλέγονται και τα 

μόρια (1Ι1) και (1Ι2).  
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6.2.4.  Ταυτοποίηση Προϊόντων της Αντίδρασης SiΟ με CH3CH2OH 

      Για την αντίδραση του μονοξειδίου του πυριτίου με την αιθανόλη, η αντιστοιχία 

των κορυφών απορρόφησης του φάσματος υπερύθρου των στερεών εναποθέσεων με 

δονήσεις έκτασης ή κάμψης συγκεκριμένων χημικών δεσμών και ομάδων, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ. 

Πίνακας Δ. SiO + CH3CH2OH 
 

Κυματάριθμος cm-1 Δόνηση δεσμού 

430-460 rock (Si-O) 

807  ν (Si-C) 

845 
δ (OSi-Η) 

configuration (SiO2Si H)     

884              Κάμψη (R-Si-H) 

1000-1100  ν (Si-O-Si) 

1094 ν (Si-O) 

1170 
 δ (Si- C2H5)  

 δ (Si - CH3) 

2260 ν (Si-Η) 

2963 ν (C-H) 

3400 ν (SiO-H) 

 
 

      Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι ανάλογα με εκείνα του ατομικού 

πυριτίου. Η κορυφή στην περιοχή (1000-1100) cm-1 που αντιστοιχεί στις δονήσεις της 

ομάδας (Si-O-Si) είναι πολύ έντονη, ενώ οι κορυφές που αντιστοιχούν στις δονήσεις 

έκτασης ν(Si-C), ν(Si-CH3), ν(Si-C2H5), ν(Si-H), ν(Si-ΟH), ν(SiΟ-H), ν(C-H), καθώς 

και στην ομάδα (SiO2SiH) είναι λιγότερο έντονες. Επομένως, τα προϊόντα (4ΙΙ1) και 

(4ΙΙ2) ανταποκρίνονται στα συγκεκριμένα πειραματικά αποτελέσματα.     

      Το φάσμα μάζας των πτητικών προϊόντων της υπό μελέτη αντίδρασης που 

παρουσιάζεται στο σχήμα 29, επιβεβαιώνει την παρουσία των παραπάνω προϊόντων.                             
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Οι προτεινόμενες πορείες θραυσματοποίησης των μορίων (4ΙΙ1) και (4ΙΙ2), 

παρουσιάζονται αντίστοιχα ακολούθως. 

 

Si Si

O

O

OHC2H5

OH C2H5

C2H5 O 

 

 

 

 

     Η συνέχεια στην θραυσματοποιήση του κατιόντος με μοριακό βάρος 146(m/z) έχει 

παρουσιαστεί στην παράγραφο 6.2.3, για το Si. Περιλαμβάνει επίσης τα μόρια με 

μοριακά βάρη 131, 117, 103  (m/z), όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο φάσμα μάζας. 

    Η μόνη ποιοτική διαφορά στα φάσματα μάζας που αφορούν τις αντιδράσεις Si + 

CH3CH2OH και  SiΟ + CH3CH2OH, είναι η ύπαρξη των δύο κορυφών 149(m/z) και 

135(m/z), στην δεύτερη περίπτωση. Οι κορυφές αυτές μπορούν να αποδοθούν στην 

θραυσματοποίηση του μορίου (4ΙΙ2), όπως φαίνεται στη συνέχεια. 
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     Συνεπώς, τα μόρια (4ΙΙ1) και (4ΙΙ2) αποτελούν τα κύρια προϊόντα της αντίδρασης 

SiΟ + CH3CH2OH. Τέλος, οι κορυφές στο φάσμα μάζας που αντιστοιχούν στα 

μοριακά βάρη 73(m/z) και 59(m/z), αποδίδονται στα μόρια (3Ι1) και (3Ι2) τα οποία 

προέρχονται από τις αντιδράσεις των εξερχόμενων ατόμων Si από το στόχο του SiO 

με τα μόρια της CH3CH2OH.  
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7.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
      Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε για πρώτη φορά ο μηχανισμός των 

αντιδράσεων των ατόμων πυριτίου (Si) και των ριζών μονοξειδίου του πυριτίου (SiO) 

με τα μόρια H2O και CH3CH2OH στην αέρια φάση. Επίσης προσδιορίσθηκαν τα 

κύρια τελικά προϊόντα των αντιδράσεων αυτών.   

      Πραγματοποιήθηκαν πειράματα φωτοαποδόμησης στερεών στόχων πυριτίου Si 

και μονοξειδίου του πυριτίου SiO με τη χρήση παλμικού CO2 laser, παρουσία ατμών 

νερού H2O και αιθανόλης CH3CH2OH και μελετήθηκαν τα στερεά και τα πτητικά 

προϊόντα των αντιδράσεων αυτών, με την υπέρυθρη φασματοσκοπία FT-IR και την 

φασματομετρία μάζας, αντίστοιχα. 

      Τα πειραματικά αποτελέσματα υποδεικνύουν τον μηχανισμό των αντιδράσεων 

αυτών καθώς και τα κυριότερα τελικά προϊόντα αυτών, τα οποία αντίστοιχα έχουν ως 

εξής: 

a) Η αντίδραση Si με H2O πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού ενδιάμεσου 

συμπλόκου Si•OH2, το οποίο μετασχηματίζεται στο HSiOH, 

 

Si + H2O → HSiOH 

Το HSiOH στη συνέχεια αντιδρώντας με ένα μόριο νερού δίνει το τελικό προϊόν  

H2Si(OH)2, 
 
 

                                           HSiOH + H2O →  Si 

ΟH 

H

OH

H 

 
 
 
 
b) Η αντίδραση SiO με H2O πραγματοποιείται μέσω μηχανισμού ενδιάμεσου 

συμπλόκου που οδηγεί στο σχηματισμό της σιλανόνης H(OH)SiO, 

 

SiO + H2O → H(OH)SiO 

 

Ακολουθεί ο διμερισμός της σιλανόνης η παραγωγή του παρακάτω προϊόντος,  

                                            

Si Si

O

O OH

HHO

H

                                         

                                          2H(OH)SiO → 
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c) Η αντίδραση Si με CH3CH2OH πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού 

ενδιάμεσου συμπλόκου CH3-Si-CH2OH, το οποίο σταθεροποιείται στις δυο 

ακόλουθες διαμορφώσεις, 

 

                       Si + CH3CH2OH → CH3-Si-CH2OH → 

                                 
CH2 = Si  ⎯ CH2OΗ 

Η

CH3 ⎯ Si = C- OΗ 

Η

Η

     

                                                        CH3-Si-CH2OH → 

 

 

Επίσης, η αντίδραση Si με CH3CH2OH πραγματοποιείται και μέσω μηχανισμού 

ενδιάμεσου συμπλόκου δίνοντας ως προϊόν την σιλανόνη C2H5(H)SiO, 

 

Si + CH3CH2OH → CH3CH2-Si-OH → C2H5(H)SiO 

 

Η σιλανόνη που προκύπτει υφίσταται διμερισμό και δίνει το παρακάτω πολυμερές, 

 

                                      

                                    

                                       2C2H5(H)SiO → Si Si

O

O

HC2H5

H C2H5
 

 

d) Η αντίδραση SiO με CH3CH2OH πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού 

ενδιάμεσου συμπλόκου και σχηματίζεται η σιλανόνη C2H5(OH)SiO, 

 

SiO + CH3CH2OH → C2H5(OH)SiO 

 

Ακολουθεί ο διμερισμός της παραπάνω σιλανόνης και τελικά η παράγωγή  του 

πολυμερούς,  

Si Si

O

O

OHC2H5

OH C2H5

 

                                2C2H5(OH)SiO → 
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Επίσης, η αντίδραση SiO με CH3CH2OH πραγματοποιείται και μέσω μηχανισμού 

ενδιάμεσου συμπλόκου σχηματίζοντας την σιλανόνη CH3(CH2OH)SiO, 

 

SiO + CH3CH2OH → CH3(CH2OH)SiO 

 

Και σε αυτήν την περίπτωση ακολουθεί ο διμερισμός της σιλανόνης και η παράγωγή  

του παρακάτω προϊόντος,  

 

 

                     2CH3(CH2OH)SiO → Si Si

O

O

CH2OH CH3

CH3CH2OH 
 
 
 
 
Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα αυτά είναι ότι οι 

αντιδράσεις του ατομικού πυριτίου (Si) και του μονοξειδίου του πυριτίου (SiO) με 

σταθερά μόρια που περιέχουν το άτομο του οξυγόνου (με δυο μονήρη ζεύγη 

ηλεκτρονίων), όπως H2O και CH3CH2OH, οδηγούν στο σχηματισμό ενός ενδιάμεσου 

συμπλόκου, το οποίο εφόσον ισομερίζεται προς μια σιλανόνη, ακολούθως δε 

διμερίζεται και δίνει σταθερά προϊόντα εναπόθεσης. Όταν το ενδιάμεσο σύμπλοκο 

δεν μπορεί να ισομερισθεί σε σιλανόνη τότε δεν προκαλείται πολυμερισμός και δεν 

προκύπτουν σταθερά προϊόντα εναπόθεσης. Συγκεκριμένα για τις αντιδράσεις του 

ατομικού πυριτίου (Si) με την CH3CH2OH και του μονοξειδίου του πυριτίου (SiO) με 

H2O και CH3CH2OH έχουμε τον σχηματισμό των αντίστοιχων σιλανονών και άρα 

παραγωγή στερεών εναποθέσεων. Εν αντιθέσει για την αντίδραση του ατομικού 

πυριτίου (Si) με  H2O δεν έχουμε σχηματισμό σιλανόνης και άρα όχι παραγωγή 

στερεών εναποθέσεων. Παρόμοια συμπεράσματα είχαν εξαχθεί και από πρόσφατη 

μελέτη του εργαστηρίου μας στην οποία εξετάσθηκαν οι αντιδράσεις του ατομικού 

πυριτίου (Si) και του μονοξειδίου του πυριτίου (SiO) με την CH3OH και CD3OH. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 

Ενθαλπίες σχηματισμού αντιδρώντων και προϊόντων μορίων 

 
 

 
Αντιδρώντα/Προϊόντα 

      
           ΔHf (kJ/mol) 

H2O -240.7 
OH 39 
Si 451.4 
SiO -101.1 
SiO2 -288 
SiH 376.2 
H2Si 277 
HSiO 28.8 
SiOH -1.67 
H2SiO -98.2 
HSiOH -91 
H(OH)SiO -471 
CH3CH2OH -235.3 
CH3CH2O 158 
CH3CH2 119.2 
CH3CH3 -83.8 
CH2O -108.7 
CH3(H)SiO -157.8 
C2H5(H)SiO -284 
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