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Tiivistelmä

Manninen, Emmi
Atomikerroskasvatuksella kasvatetut oksidikalvot ja niiden siirto väliaikaiselta subs-
traatilta kohdepinnalle
Pro gradu -tutkielma
Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto, 2020, 64 sivua

Atomikerroskasvatus eli ALD on edistyksellinen ohutkalvojen kasvatusmenetel-
mä, jonka periaatteellisena ideana on kasvattaa tasapaksu ohutkalvo alustalle eli
substraatille nimensä mukaisesti atomikerros kerrallaan. Menetelmää käytetään laa-
jasti mm. elektroniikan komponenttien valmistuksessa ja varsinkin viime vuosina
atomikerroskasvatusta on alettu hyödyntää myös mikroelektroniikan taipuisissa kom-
ponenteissa. Nykyisissä sovelluksissa kalvon kasvatus suoritetaan yleensä suoraan
kohdepinnalle, ja kasvatusta väliaikaiselle alustalle onkin tutkittu melko vähän.

Tässä työssä selvitettiin, voidaanko atomikerroskasvatuksella valmistettuja ohut-
kalvoja käyttää siirtopintoina. Siirtopinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ohut-
kalvoa, joka voidaan siirtää väliaikaisen substraatin päältä uudelle kohdepinnalle.
Prosessissa väliaikainen substraatti hävitetään lämmön tai liuotuksen avulla. Vä-
liaikaisina substraatteina tutkimuksessa käytettiin polymeereja ja kohdepintoina
piikiekon palasta sekä Kapton-polymeeria.

Tutkimus koostui oleellisesti kahdesta eri kokeellisesta osuudesta, kalvon kas-
vattamisesta ja sen siirrosta. Kasvatettavaksi kalvoksi valittiin sinkkioksidi, joka ei
kuitenkaan sellaisenaan kasvanut kaikille polymeereille. Ongelma ratkaistiin kasvatta-
malla näille polymeereille sinkkioksidikerroksen alle alumiinioksidikerros. Kasvatusten
jälkeinen kalvon siirto tuotti ongelmia, eikä kalvo siirtynyt onnistuneesti kummal-
lakaan siirtotavalla kummallekaan kohdepinnalle. Syitä siirron epäonnistumiselle
voisivat olla esimerkiksi liian suoraviivaiset siirtomenetelmät.

Avainsanat: atomikerroskasvatus (ALD), siirtopinta, ionisuihkumenetelmät, ToF-
ERDA, kohdepinta
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Abstract

Manninen, Emmi
ALD grown oxide thin films and their transfer from temporary substrate to target
surface
Master’s thesis
Department of Physics, University of Jyväskylä, 2020, 64 pages.

Atomic layer deposition, known as ALD, is a progressive method of thin film
deposition. The principled idea behind the technique is to grow a uniform thin
film on a target surface one atomic layer at a time. The technique is used widely
for example in electrical components and especially during the past few years ALD
has also been used in the flexible components in microelectronics. With current
applications the growth of a thin film is usually performed directly on the target
surface and the growth on temporary substrate has been rarely studied.

In this work it was studied whether ALD grown thin films could be used as
transferable thin films. In this thesis transferable thin film means a thin film that
can be transferred from a temporary substrate to a new target surface. During
the process the temporary substrate is removed either using heat or solvent. The
temporary substrates in this work were polymers and the target surfaces were pieces
of silicon and Kapton.

The research primarily consisted of two parts, ALD growth and transfer of the
grown thin films. Grown thin film was selected to be zinc oxide which however
didn’t grow on some of the polymers. The problem was solved by growing an
aluminium oxide layer beneath the zinc oxide layer. The transfer after the growths
was problematic and both methods of transfer were unsuccessful for both target
materials. The unsuccessful transfers could be due to the too straightforward methods
of transfers.

Keywords: atomic layer deposition (ALD), transferable thin film, ion beam techniques,
ToF-ERDA, target surface
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1 Johdanto

Atomikerroskasvatuksen syntyä edelsi 1960-luvulla Neuvostoliitossa tehty tutkimus
ohutkalvojen kasvatuksesta kerroksittain. Tekniikkaa kutsuttiin nimellä Molecular
Layering (ML) ja sen kehittivät Stanislav Koltsov ja Valentin Aleskovsky. Suomessa
ohutkalvon kasvatusta kerroksittain tutki Tuomo Suntola, joka keskittyi tekniikkaan,
jossa kerroksen muodostuvat atomeista. Vuonna 1974 tekniikka patentoitiin nimellä
atomikerroskasvatus (engl. Atomic Layer Deposition, ALD). [1]

Menetelmä tarjoaa erinomaisen tavan kasvattaa ohutkalvoja erilaisten alustojen
päälle kerros kerrokselta. Atomikerroskasvatuksen vahvuuksia ovat kontrolloitavissa
oleva kalvon paksuus, sekä mahdollisuus pinnoittaa hyvinkin epätasaisia pintoja tasa-
paksulla kalvolla [2]. Atomikerroskasvatuksella on myös monipuolisesti eri sovelluksia.
Sitä voidaan käyttää mm. mikroelektroniikassa [3], korroosiolta suojaamisessa [4]
sekä lääketieteellisissä laitteissa [5],[6]. Lisäksi atomikerroskasvatukselle pyritään jat-
kuvasti löytämään uusia käyttökohteita ja menetelmää pyritään monipuolistamaan
mm. päällystettävien pintojen lisäämisellä [7].

Normaalisti atomikerroskasvatus tehdään suoraan kohdepinnalle. Tämä tuo kui-
tenkin mukanaan tiettyjä rajoituksia. Esimerkiksi päällystettävän alueen koko rajoit-
taa kasvatusmahdollisuuksia, sillä alustan, eli substraatin on mahduttava kammioon,
jossa päällystys tapahtuu. Lisäksi alustan materiaalin tulee kestää tyhjiö ja mah-
dollisesti korkeita lämpötiloja. Esimerkiksi näiden tekijöiden vuoksi mahdollisuus
suorittaa atomikerroskasvatus ensin väliaikaiselle alustalle ja siirtää kalvo sitten
kohdepinnalle toisi mukanaan lisää vaihtoehtoja tekniikan sovelluksiin.

Atomikerroskasvatuksella kasvatettujen ohutkalvojen käytöstä siirtopintoina on
melko vähän julkaisuja. Sen sijaan enemmän julkaisuja löytyy muilla menetelmillä
kasvatettujen ohutkalvojen siirrosta. Esimerkiksi käyttämällä kemiallista kaasufaa-
sipinnoitusta, jonka alajoukkoon atomikerroskasvatuskin lukeutuu, on raportoitu
grafeenikalvojen siirrosta eri kohdepinnoille [8],[9]. Julkaisuissa prosessi ei ole ollut
suoraviivaisesti pelkästään kalvon kasvatus ja sen siirto kohdepinnalle, vaan väli-
vaiheita on ollut useita. Esimerkiksi kasvatusalustaa on käsitelty ennen ohutkalvon
kasvatusta ja varsinaisessa kalvon siirrossa on ollut useita eri vaiheita.
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, voidaanko atomikerroskasvatuksella kas-
vatettuja ohutkalvoja käyttää siirtopintoina. Siirtopinnalla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä atomikerroskasvatuksella kasvatettua ohutkalvoa, joka voidaan siirtää uudelle
kohdepinnalle ja poistaa sitten väliaikainen substraatti siten, että kohdepinnalle jää
vain kasvatettu ohutkalvo. Tutkimuksen kokeellinen osio koostui kasvatusprosessin
optimoinnista ja kalvon siirron yrityksestä. Lisäksi kasvatusprosessin jälkeen kasva-
tettujen kalvojen alkuainekoostumusta tutkittiin ToF-ERDA-ionisuihkumenetelmällä.
Kasvatettavaksi kalvoksi valittiin sinkkioksidi, sillä se on paljon tutkittu ja vakaa
pinnoite [10]. Joidenkin käytössä olleiden kasvatusalustojen tapauksessa kasvatus-
prosessia jouduttiin kuitenkin muokkaamaan siten, että sinkkioksidikerroksen alle
kasvatettiin alumiinioksidikerros, sillä sinkkioksidi ei kasvanut alustalle sellaisenaan.
Alumiinioksidikerros toi polymeerin pintaan tarvittavia kemiallisia ryhmiä, jotta
sinkkioksidi pääsi kasvamaan.

Tutkielman aluksi tutustutaan atomikerroskasvatukseen, sen teoriaan sekä omi-
naisuuksiin. Sen jälkeen esitellään tutkimuksessa käytetyt kokeelliset menetelmät ja
mittaukset. Tähän kuuluvat atomikerroskasvatuksen lisäksi kalvojen karakterisointiin
käytetty menetelmä. Tulosten käsittely tässä tutkielmassa keskittyy tarkastelemaan
kasvatettujen kalvojen koostumusta ja sitä, saatiinko ohutkalvot siirrettyä kohde-
pinnalle. Tarkastellaan myös eri tapoja suorittaa siirto kohdepinnalle. Mittaukset
tehtiin Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella vuoden 2019 lopun ja vuoden 2020
alun aikana.
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2 Teoreettinen tausta

Suomalaisen Tuomo Suntolan patentoima ohutkalvon kasvatustekniikka atomikerros-
kasvatus eli ALD tarkoittaa nimensä mukaisesti ohutkalvon kasvattamista atomiker-
ros kerrallaan. Kasvatustekniikalla on sovellutuksia mikroelektroniikasta korroosiolta
suojaamiseen, ja varsinkin käytettävän pinnoitteen valinta on oleellinen osa käyttö-
kohdetta mietittäessä. Pinnoite saadaan kasvatuksessa aikaan eri lähtöaineista, joita
päästetään vuorotellen kasvatuskammioon reagoimaan sinne viedyn substraatin kans-
sa. Tällä tavoin lähtöaineet alkavat muodostaa atomikerroksia ensin substraatin ja
sitten toistensa päälle, mistä kasvatusmenetelmä saakin nimensä. Atomikerroskasva-
tuksen takana olevan teorian tärkeimmät asiat ovat kasvatuksen vaiheet, kasvatuksen
aikana tapahtuvat pintareaktiot sekä eri tekijöiden vaikutus prosessissa. Tämän
tutkimuksen kannalta on myös tärkeää ymmärtää pehmeän kasvualustan vaikutus
kasvuun sekä kalvon siirtoon liittyvää teoriaa.

Kasvatettujen ohutkalvojen karakterisointi kertoo kalvon koostumuksesta ja laa-
dusta. Kasvualustojen ollessa pehmeitä polymeereja on kalvon koostumus varsinkin
tässä tutkimuksessa tärkeää tietää mahdollisesti myöhempää kasvun optimointia
varten. Tässä tutkimuksessa ohutkalvojen karakterisointiin käytettiin ToF-ERDA-
menetelmää, jonka taustalla oleva fysiikka on hyvä ymmärtää mittaustuloksia käsi-
tellessä. Käytettävä menetelmä valikoitui sen mukaan, mikä ominaisuuksia kalvoista
haluttiin ensisijaisesti tietää.

2.1 Atomikerroskasvatus yleisesti

Ohutkalvon kasvatustekniikat jaetaan kahteen ryhmään riippuen siitä, onko kasva-
tustekniikka fysikaalinen vai kemiallinen. Yksi kemiallisen kasvatuksen alalajeista
on nimeltään CVD (Chemical Vapor Deposition, kemiallinen kaasufaasipinnoitus)
ja ALD on edelleen yksi CVD:n alalajeista. Suurimmassa osassa kemiallisia kas-
vatustekniikoita lähtöaineet reagoivat kasvatustilassa yhtä aikaa. Tämä rajoittaa
käytettävien lähtöaineiden lukumäärää, sillä lähtöaineet pääsevät reagoimaan niiden
ollessa vielä kaasumuodossa, jolloin mahdollisesti liian reaktiivisia lähtöaineita ei
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voida käyttää. Kuitenkin ALD:n tapauksessa lähtöaineet päästetään reagoimaan
kammioon eri aikaan, jolloin ne reagoivat toistensa kanssa vain kalvon pinnassa.
Tällöin mahdollisten lähtöaineiden määrä on paljon suurempi. Tämän lisäksi, koska
atomikerroskasvatuksen ideana on kasvattaa ohutkalvoa suurin piirtein atomiker-
roksen verran kerrallaan, voidaan halutun ohutkalvon paksuus tietää tarkkaan jo
ennen kasvatusta. Tätä varten tulee tietää kasvatettavan kalvon kasvunopeus yhtä
ALD-sykliä kohden. Tämä on huomattava etu muihin tekniikoihin verrattuna.

ALD:n ominaisuudesta kasvattaa ohutkalvoa atomikerros kerrallaan juontaa myös
sen toinen suuri etu muihin tekniikoihin verrattuna: tasapaksujen pintojen kasvatta-
minen. Koska yleensä kemiallisen kaasufaasipinnoituksen tapauksessa lähtöaineet
reagoivat kammiossa yhtä aikaa, riippuu pinnan kasvu siitä, kuinka suuri osa vir-
tauksesta osuu tietylle kohdalle substraattia. Mikäli substraatti ei ole tasainen vaan
esimerkiksi reiällinen, on virtaus nopeampaa lähempänä paikkaa, josta kaasut pääs-
tetään kammioon kuin esimerkiksi reiän sisäpinnalla. Tällöin lähtöaineita päätyy
substraatille epätasaisesti, jolloin pinnasta tulee joistain kohdista paksumpi kuin
toisista. Atomikerroskasvatuksen tapauksessa substraatin epätasainen altistuminen
virtaukselle ei johda epätasaiseen pintaan, sillä kohdat, joissa virtaukselle altistu-
minen on suurempaa, saturoituvat aikaisemmin kuin vaikeasti tavoitettavat kohdat
substraatista. Saturoitumisen jälkeen reaktioita ei enää tapahdu kyseisessä kohdassa,
jonka takia lisää kalvoa ei pääse muodostumaan ennen seuraavaa lähtöainepuls-
sia. Tällöin reaktioaikaa voidaan pidentää siten, että jokainen osa substraatista
on varmasti pinnoittunut ja lähtöainekerroksia on muodostunut substraatin päälle
kauttaaltaan vain yksi. [11]

Prosessissa käytettävä lämpötila säädetään sen mukaan, mitä substraattia ja
lähtöaineita käytetään. Esimerkiksi polymeerien tapauksessa matalammat lämpötilat
ovat tarpeen polymeerien huokoisen rakenteen vuoksi, ja tällöin myös lähtöaineet
täytyy valita siten, että ne ovat tarpeeksi reaktiivisia matalissa lämpötiloissa. Kor-
keimmillaan kasvatuslämpötila voi olla useita satoja asteita, mutta tässä tutkielmassa
suoritetuissa kasvatuksissa polymeerien tapauksessa pidättäydyttiin alle sadassa as-
teessa ja jopa prosessit huoneenlämmössä ovat mahdollisia. Kasvatuslämpötilan
vaikutusta prosessissa käsitellään tarkemmin luvussa 2.4.

Atomikerroskasvatuksessa voidaan käyttää materiaaliltaan monenlaisia substraat-
teja. Kaikkein yleisin näistä on kova pii. Piin lisäksi substraatteina käytetään myös
muita kovia materiaaleja, kuten metalleja [2]. Kovien substraattien lisäksi substraat-
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teina käytetään myös pehmeämpiä materiaaleja, kuten polymeereja. Pehmeät ja
taipuisat materiaalit ovat yleistyneet esimerkiksi mikroprosessoreissa [12] ja mikroa-
kuissa [13], joten mahdollisuus hyödyntää atomikerroskasvatusta tällaisissa tilanteissa
on myös kasvava tutkimuksen osa.

2.2 Atomikerroskasvatusprosessin vaiheet

Atomikerroskasvatus tapahtuu alhaisen paineen reaktiokammiossa, jossa virtaa jat-
kuvasti suojakaasua (esim. typpikaasu) pitämässä tilan mahdollisimman puhtaana.
Reaktiokammioon viedään substraatti joko suoraan asettamalla tai erillisen latauslu-
kon kautta. Kasvatuksen aikana kammiossa virtaavat lähtöaineet ja puhdistava kaasu.
Kasvatukseen liittyvät parametrit määrätään erillisessä reseptissä, jonka laitteisto
suorittaa kasvatuksen aikana. Reseptissä määritellään esimerkiksi lähtöaine- ja huuh-
telupulssien pituudet, kammion lämpötila kasvatuksen aikana sekä kasvatettavien
syklien määrä. Tässä kappaleessa kuvailtu prosessi tarkoittaa tämän tutkimuksen
kokeellisessa osuudessa käytetyn ALD-laitteen suorittamaa kasvatusprosessia. Kasva-
tus on periaatteeltaan samanlainen eri laitteiden välillä, mutta toteutus saattaa olla
erilainen.

Yksi ALD-sykli koostuu neljästä eri vaiheesta, jotka on esitetty kuvassa 1. En-
simmäisessä vaiheessa kammioon päästetään halutun pinnan muodostamiseen tarvit-
tavaa ensimmäistä lähtöainetta, ja sen annetaan reagoida substraatin pinnan kanssa
ennalta määritetyn ajan. Kun lähtöaine on reagoinut pinnan kanssa tietyn aikaa,
päästetään kammioon puhdistavaa kaasua (esim. typpikaasua) huuhtelemaan reagoi-
maton lähtöaine sekä reaktiotuotteet pois. Seuraavaksi kammioon lasketaan toista
lähtöainetta, joka reagoi ensimmäisen lähtöaineen muodostaman pinnan kanssa niin
ikään ennalta määritellyn ajan verran. Tämän jälkeen kammio puhdistetaan jälleen
reagoimattomasta lähtöaineesta ja reaktiotuotteista ja sykli aloitetaan alusta. Kuvail-
tu sykli suoritetaan halutun monta kertaa, mikä mahdollistaa syntyvän ohutkalvon
hyvinkin tarkan paksuuden kontrolloinnin.

Esimerkiksi alumiinioksidi-pinnoitteen kasvatus tapahtuu käyttämällä lähtöainei-
na trimetyylialumiinia (TMA, 2Al (CH3)3) sekä vettä (H2O), jolloin reaktioyhtälö
on seuraava [2]:

2Al (CH3)3 + 3H2O→ Al2O3 + 6CH4. (1)

Tällöin siis reaktiokammioon päästetään ensimmäisenä reagoimaan trimetyylialumii-
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nia. Tämän jälkeen kuvan 1 mukaisesti kammio puhdistetaan ennen kuin toisena
lähtöaineena käytettävä vesi päästetään kammioon reagoimaan. Kammio puhdiste-
taan tämän jälkeen jälleen puhdistavalla kaasulla ja sykli aloitetaan alusta. Reaktiossa
vapautuu reaktiotuotteena metaania (CH4), joka poistetaan kammiosta seuraavan
puhdistavan huuhtelun aikana.

Vaihe 1 Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 2

ALD-sykli

Puhdistava
kaasu

Puhdistava
kaasu

Lähtöaine 1
Lähtöaine 2

Substraatti

Substraatti

Substraatti

Substraatti

Kuva 1. Yhden syklin vaiheet atomikerroskasvatuksessa.

Edellä kuvailtu prosessi kuvaa tyypillistä atomikerroskasvatusta, jossa substraatti
on paikoillaan ja lähtöaineet päästetään kammioon reagoimaan pulsseittain. On
kuitenkin olemassa myös tekniikoita, joissa joko substraatti tai suuttimet (joista
lähtöaineet päästetään kammioon reagoimaan) liikkuvat toistensa suhteen. Tätä kut-
sutaan spatiaaliseksi atomikerroskasvatukseksi. Kuvassa 2 on selitetty kuvaajin ero
pulssitetun atomikerroskasvatuksen ja substraattia liikuttavan spatiaalisen kasvatuk-
sen välillä. Kuvassa ylempi kuvaaja havainnollistaa tekniikkaa, jossa substraatti on
paikoillaan ja kasvatuksen vaiheet vastaavat kuvan 1 vaiheita. Alemmassa kuvaajassa
substraatti liikkuu eri alueiden välillä siten, että se altistetaan ensin toiselle lähtö-
aineelle, jonka jälkeen välissä on puhdistava kaasu ennen kuin substraatti liikkuu
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toista lähtöainetta päästävän suuttimen kohdalle.

Kuva 2. Pulssitetun atomikerroskasvatuksen ja substraattia liikuttavan spatiaa-
lisen kasvatuksen ero. Ylemmässä kuvaajassa a) lähtöaineita syötetään kammioon
eri aikaan, kun taas alemman kuvan b) tapauksessa substraatti liikkuu eri aluei-
den välillä ja lähtöaineiden sekä puhdistavan kaasun syöttö on jatkuvaa. Kuva
lähteestä [14].

Yksi spatiaalisen ALD:n sovelluksista on laite, jossa substraatti on kiinnitetty
eräänlaiseen rullaan, joka pyörii reaktiokammiossa. Lähtöaineita päästetään reagoi-
maan kammion reunoilla olevista suuttimista ja ne reagoivat substraatin kanssa
tämän ollessa suuttimen kohdalla. Kammiossa kiertää tyypillisen ALD-kasvatuksen
tapaan kaasu, joka estää lähtöaineita reagoimasta toistensa kanssa ilmassa. Huuhte-
lun käyttö on tällaisessa sovelluksessa erilainen kuin tyypillisessä ALD-kasvatuksessa,
jossa substraatti ja lähtöaineita syöttävät suuttimet pysyvät paikoillaan. Huuhtelu
suoritetaan vasta prosessin lopuksi, kun substraattirulla on pyörinyt kammiossa
halutun määrän. Tällaisia laitteita voidaan käyttää muun muassa polymeerien pin-
noittamiseen, mutta toisaalta kovien substraattien käyttö on vaikeaa, sillä ne eivät
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muotoudu substraattirullan päälle.
Yhtä tällaista spatiaalista ALD-laitetta tutkittiin Lappeenrannan teknillisessä

yliopistossa, jossa suoritetussa tutkimuksessa [15] laitteen ominaisuuksia ja prosessia
verrattiin pulssitettuun atomikerroskasvatukseen. Erityisesti tutkittiin, saadaanko
lähtöaineet pidettyä erillään reaktiokammiossa sinne päästetyllä typpikaasulla. Tut-
kimuksessa kasvatettiin alumiinioksidia, sillä kyseinen prosessi on todella herkkä
lähtöaineiden sekoittumiselle. Saatuja tuloksia voitaisiin myöhemmin soveltaa suu-
remman mittakaavan ALD-rullalaitteille. Tulosten perusteella kemialliset reaktiot ja
tasapaksun kalvon tuottaminen vastasivat pulssitettua atomikerroskasvatusta mel-
ko hyvin eikä kaasujen sekoittumisesta ollut viitteitä suurimmalla osalla valituista
pyörimisnopeuksista. Kalvon kasvu yhtä sykliä (rullan pyörähdystä) kohden lähtöai-
neiden altistusaikojen (pyörimisnopeuksien) funktiona noudatti lähes pulssitettua
ALD-kasvatusta. Kuvaajassa oli kuitenkin epätoivottu piikki, jossa tietyllä matalalla
pyörimisnopeusalueella kasvu sykliä kohden oli huomattavan suurta. Syyksi tähän
arveltiin osittaista kaasujen sekoittumista näillä nopeuksilla.

Myös sinkkioksidia, jonka kasvatukseen tämä tutkimus keskittyy, on kasvatettu
tällaisella laitteella Hollannin Eindhovenissa toteutetussa tutkimuksessa [16]. Kysei-
sessä tutkimuksessa sinkkioksidin kasvatus spatiaalisella menetelmällä vastasi hyvin
pulssitetulla menetelmällä kasvatettuja kalvoja, vaikka esimerkiksi tietty kasvuno-
peus sykliä kohden vaatikin rullakoneella korkeamman lämpötilan kuin pulssitetulla
ALD-laitteella. Toisaalta kalvon kasvattamiseen kuluvan kokonaisajan todettiin
olevan rullakoneella noin sata kertaa lyhyempi. Tulosten perusteella sinkkioksidin
kasvatus ALD-rullalaitteella on potentiaalinen vaihtoehto suurissa teollisuuden rulla-
kasvatuskoneissa.

2.2.1 ZnO-kasvatus

Sinkkioksidi (ZnO) on yksi yleisimmin kasvatetuista oksideista ALD-pinnoituksessa ja
myös tässä tutkielmassa polymeerisubstraateille pyrittiin kasvattamaan nimenomaan
sinkkioksidia. Sinkkioksidia kasvatettaessa lähtöaineina käytetään tavallisesti dietyy-
lisinkkiä (DEZ, Zn(CH2CH3)2) ja vettä (H2O). Näitä lähtöaineita käytettiin myös
tässä tutkimuksessa, sillä dietyylisinkki reagoi voimakkaasti veden kanssa ja prosessi
on vakaa matalissakin lämpötiloissa [17], mikä on suotavaa polymeerisubstraattien
tapauksessa.

Dietyylisinkki on orgaaninen yhdiste, joka muodostuu sinkkiatomista ja siihen
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kiinnittyneistä etyyliryhmistä kuvan 3 mukaisesti. Sitä käytetään mm. katalyyt-
tinä polymerointireaktioissa sekä reagenssina erilaisissa synteeseissä. [18] Yhdiste
hajoaa veden vaikutuksesta, jonka takia vesi onkin usein toinen lähtöaine ohut-
kalvoa kasvatettaessa. Dietyylisinkin kanssa käytettäviä muita happilähtöaineita
sinkkioksidikalvon kasvattamiseksi ovat mm. happiplasma [19] ja dityppioksidi [20].
Näitä käytetään dietyylisinkin parina huomattavasti harvemmin kuin vettä aiemmin
mainitusta syystä. Vaikka dietyylisinkki onkin yleisesti käytetty lähtöaine, on sitä
käsiteltävä varoen, sillä se syttyy palamaan ollessaan kosketuksessa ilman hapen
kanssa.

Kuva 3. Dietyylisinkki muodostuu sinkkiatomista ja siihen kiinnittyneistä etyy-
liryhmistä. Kuva piirretty MolView-sovelluksella [21].

Tässä tutkimuksessa sinkkioksidikalvon kasvattaminen noudatti dietyylisinkkiä
ja vettä käyttäen yhtälöä [2]

Zn (CH2CH3)2 + H2O→ ZnO + 2C2H6. (2)

Sinkkioksidin lisäksi syntyy reaktiotuotteena etaania, joka poistetaan kammiosta
seuraavan typpihuuhtelun aikana. Kasvatuksen tuloksena syntynyt sinkkioksidikal-
vo on vakaa pinnoite ja sitä käytetään teollisuudessa mm. erilaisissa sensoreissa,
elektronisissa ja optisissa laitteissa sekä elektrodeissa. [10] Koska sinkkioksidikalvo
on kiteinen jo huoneenlämpötilassa, voidaan sitä käyttää korkeissa lämpötiloissa
herkästi tuhoutuvien substraattien pinnoittamisessa. [22]
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2.2.2 Al2O3-kasvatus

Alumiinioksidi on sinkkioksidin tapaan yksi yleisimmistä oksideista, joita käytetään
ALD-kasvatuksissa. Lähtöaineina kasvatuksessa ovat trimetyylialumiini ja vesi. Tri-
metyylialumiini on orgaaninen yhdiste, joka muodostuu alumiiniatomista ja siihen
kiinnittyneistä metyyliryhmistä. Trimetyylialumiinin kemiallinen rakenne on esitetty
kuvassa 4. Kasvatettuja alumiinioksidikalvoja käytetään esimerkiksi korroosiolta
suojaamisessa [4] ja optisissa sekä elektronisissa laitteissa [23].

Kuva 4. Trimetyylialumiini muodostuu alumiiniatomista ja siihen kiinnittyneistä
metyyliryhmistä. Kuva piirretty MolView-sovelluksella [21].

Alumiinioksidi kasvaa melko helposti vaikeillekin kasvualustoille (esim. tietyt
polymeerit), sillä lähtöaineet eivät vaadi niin paljoa substraatin pinnassa olevia
hydroksyyliryhmiä reagoidakseen pinnan kanssa. Tällöin kasvatuksessa alumiinioksi-
dirykelmiä muodostuu ensin (polymeerien tapauksessa) syvemmälle substraattiin ja
tarpeeksi monen syklin jälkeen ne laajenevat siten, että kalvosta tulee yhtenäinen.
[24] Tätä asiaa on tarkemmin käsitelty kappaleessa 2.5. Alumiinioksidin kasvatta-
misessa tapahtuvia pintareaktioita käsitellään kappaleessa 2.3. Tässä tutkielmassa
alumiinioksidia käytettiinkin varmistamaan polymeerin päälle kasvualusta, jonka
päälle sinkkioksidi saatiin kasvamaan, mikäli sinkkioksidi ei kasvanut polymeerin
päälle sellaisenaan. Alumiinioksidikalvo toi polymeerin pintaan hydroksyyliryhmiä,
mikä mahdollisti sinkkioksidikalvon kasvun alumiinioksidin päälle.
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2.3 Pintareaktiot atomikerroskasvatuksessa

Atomikerroskasvatuksessa kalvon kasvu on riippuvainen ennen kaikkea eri pintareak-
tioista. Tässä tapauksessa pintareaktioilla tarkoitetaan kemiallisia reaktioita kam-
mioon syötetyn lähtöaineen ja substraatin pinnan välillä. Substraatin pinnassa tulee
olla sopivia funktionaalisia ryhmiä, jotka mahdollistavat pinnan kasvun. Esimerkiksi
oksideja kasvatettaessa substraatin pinnassa reagoiva ryhmä on hydroksyyliryhmä
–OH ja nitridien tapauksessa ryhmä on –NHx. Substraatin ollessa polymeeri, näiden
funktionaalisten ryhmien puuttuminen kasvualustan pinnasta vaikuttaa kasvuun
siten, että ensimmäiset lähtöainekerrokset tunkeutuvat polymeeriin ennen kuin kasvu
tasaantuu. [2] Kalvon kasvun vaatimien funktionaalisten ryhmien puuttuminen voi
myös johtaa siihen, ettei kalvoa kasva lainkaan tai kasvu viivästyy kymmeniä tai
jopa satoja syklejä. Ohutkalvon kasvatuksesta polymeerisubstraatin päälle puhutaan
enemmän luvussa 2.5.

Tarkastellaan esimerkkikasvatuksena alumiinioksidin kasvatusta. Kuva 5 havain-
nollistaa alumiinioksidin kasvua substraatin päälle yhtälön 1 mukaisesti. Yhtälön
jakaminen puolireaktioiksi auttaa ymmärtämään kasvatussyklin aikana tapahtuvia
puolireaktioita. Puolireaktiot voidaan kirjoittaa muotoon [25]

Al–OH* + Al (CH3)3 → Al–O–Al (CH3)2 + CH4 ja (3a)

Al–CH3* + H2O→ Al–OH* + CH4. (3b)

Yhtälössä on merkitty tähdellä sitä funktionaalista ryhmää, joka reagoi kussakin
syklin vaiheessa lähtöaineen kanssa. Puolireaktion 3a nuolen vasen puoli vastaa
kuvan 5 vaihetta 1. Tässä vaiheessa kalvon pinnan hydroksyyliryhmä reagoi trime-
tyylialumiinin kanssa, jolloin kuvan vaiheen 2 ja puolireaktion nuolen oikean puolen
mukaisesti kammioon vapautuu reaktiotuotteena metaania ja kalvon pinnalle jää
seuraavaa vaihetta varten reagoivaksi ryhmäksi metyyliryhmä (–CH3). Puolireaktios-
sa 3b pinnalle jäänyt metyyliryhmä reagoi kuvan 5 vaiheen 3 mukaisesti edelleen
veden kanssa. Tällöin reaktiotuotteena vapautuu jälleen metaania ja kalvon pinnalle
on muodostunut kerros alumiinoksidia. Vaiheen 4 mukaisesti pinnassa olevat hydrok-
syyliryhmän mahdollistavat seuraavan syklin trimetyylialumiinin reagoinnin kalvon
pinnan kanssa.

Pintareaktiot mahdollistavia funktionaalisia ryhmiä voidaan hyödyntää myös, jos
tavoitteena on kasvattaa kalvoa ns. selektiivisesti. Selektiivisessä kasvussa voidaan esi-
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Kuva 5. Yhden kasvatussyklin aikana tapahtuvat kemialliset reaktiot kuvan
muodossa, kun kasvatettava pinta on alumiinioksidia. Kuva muokattu lähteestä
[26].

merkiksi substraatin pintaa käsitellä ennen kasvua siten, että siitä puuttuvat kasvun
vaatimat funktionaaliset ryhmät. Alumiinioksidia piisubstraatin päälle kasvatettaessa
tämä tarkoittaa sitä, että substraatin pinnalle muodostetaan molekyylikerroskalvoja
niille alueille, joille kalvon ei haluta kasvavan. Molekyylikerroskalvot muodostuvat jär-
jestäytyneistä rakenteista, joihin kuuluvat pääosa, hiiliketju ja häntä. Pääosa reagoi
substraatin funktionaalisen ryhmän kanssa kiinnittyen substraatin pintaan. Välissä
olevan hiiliketjun päässä oleva funktionaalinen ryhmä taas on eri kuin mihin pääosa
on kiinnittynyt, jolloin substraatin pintakemia muuttuu. Alumiinioksidikalvon kasva-
tuksen tapauksessa pinnan –OH-ryhmiä passivoidaan ja tällöin trimetyylialumiini ei
pääse reagoimaan pinnan kanssa. [27]
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2.4 Lämpötilan vaikutus ALD-kasvatuksessa

Oikean pinnoituslämpötilan valitseminen on kasvulle tärkeää, sillä kullakin prosessilla
on optimaaliselle kasvulle ominainen lämpötila-alue. Lämpötila-alueen ulkopuolella
optimaalista kasvua haittaavat erilaiset tapahtumat. Kuva 6 havainnollistaa kalvolle
kasvaneen pinnan paksuutta sykliä kohden kasvatuslämpötilan funktiona.

Kuten kuvaajasta nähdään, matalissa lämpötiloissa kasvun vaatimat reaktiot
eivät pääse tapahtumaan (alhainen reaktiivisuus). Kasvua voi matalilla lämpötiloilla
jarruttaa myös lähtöaineiden tiivistyminen eli kondensaatio substraatin pintaan
häiriten alueen puhdistamista seuraavan puhdistavan pulssin aikana. Lämpötilan
ollessa liian korkea joko lähtöaine tai kalvo itsessään voi haihtua eli evaporoitua
menettäen näin paksuuttaan. Korkeissa lämpötiloissa lähtöainemolekyylit voivat myös
yksinkertaisesti hajota. Kuvaajan tasaisella alueella kasvu ei juurikaan ole riippuvaista
käytetystä lämpötilasta. Tämä on ideaalinen lämpötila-alue, jolla kasvatus pyritään
suorittamaan. Ideaalinen lämpötila-alue on tärkeä tietää kullekin halutulle pinnalle,
sillä mikäli kasvu ei ole tasaista, menetetään atomikerroskasvatukselle ominainen
tasaisuus ja kontrolloitavuus.

Kuva 6. Atomikerroskasvatuksessa kasvanut pinta sykliä kohden lämpötilan
funktiona. Lämpötila-alueen ulkopuolella eri ilmiöt vaikuttavat pinnan kasvuun
siten, ettei se ole enää optimaalista. Tällöin lämpötilaa joudutaan muuttamaan.
Kuva muokattu lähteen [2] perusteella.
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Käytettävä pinnoituslämpötila riippuu oleellisesti substraatista ja lähtöaineista.
Kovien substraattien tapauksessa lämpötilat ovat usein korkeita, kun taas esimerkiksi
polymeereja käytettäessä tulee ottaa huomioon polymeerien erilaiset ominaisuudet
verrattuna koviin substraatteihin, kuten piihin ja lasiin. Esimerkiksi polymeerien
voimakas lämpölaajeneminen estää käyttämästä samoja kasvatuslämpötiloja kuin
vaikkapa piin tapauksessa. Sinkkioksidin lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on erään
tutkimuksen mukaan alimmillaan 4,9·10−6 K−1 [28], joka on melko lähellä piin line-
aarista lämpölaajenemiskerrointa 3,6·10−6 K−1 [29]. Tässä tutkimuksessa käytetyn
PMMA-polymeerin lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on puolestaan alimmankin
arvion mukaan 70,0·10−6 K−1 [30] eli huomattavasti korkeampi kuin piin ja sink-
kioksidin arvo. Tämän vuoksi pinnoituslämpötilan on oltava PMMA:n tapauksessa
matalampi kuin piin. Lämpötilat vaikuttavat edelleen lähtöainepulssien ja kaasu-
huuhtelujen pituuksiin. Korkeissa lämpötiloissa lähtöaineet reagoivat helpommin ja
siten lähtöainepulssit voidaan säätää lyhyiksi. Myöskään huuhteluihin ei tarvitse
varata niin paljoa aikaa, sillä korkeissa lämpötiloissa reaktiot tapahtuvat täydel-
lisemmin, jonka takia reagoimatonta lähtöainetta jää kammioon vähemmän kuin
matalissa lämpötiloissa. Matalissa lämpötiloissa pulssien pituudet ovatkin pidempiä,
jotta lähtöaineet ehtivät reagoida pinnan kanssa ja toisaalta huuhteleva kaasu ehtii
puhdistaa kaiken reagoimattoman lähtöaineen reaktiokammiosta.

2.5 Kasvatus polymeerin päälle

Atomikerroskasvatuksella kasvatettu ohutkalvo valitaan sen käyttötarkoituksen mu-
kaan. Yleisiä substraatteja kasvatuksissa ovat puolijohteet kuten pii, jotka ovat sileitä,
kovia ja kestävät korkeitakin lämpötiloja. Joissain tapauksissa kuitenkin pehmeät
substraatit palvelevat pinnan käyttötarkoitusta paremmin. Esimerkiksi erilaisten teks-
tiilien päälle voidaan tehdä atomikerroskasvatus, jonka avulla muokataan tekstiilin
ominaisuuksia [31]. Kasvatus pehmeälle polymeerille on kuitenkin hieman erilainen
kuin kovalle substraatille ja vaatii useiden asioiden ottamista huomioon. Näistä yksi
on jo aiemmin esille tuotu kasvatuslämpötila, sillä polymeerit eivät yleensä kestä
yhtä korkeita lämpötiloja kuin kovat kasvualustat.

Koejärjestelmä polymeerisubstraatin tapauksessa on tyypillisellä ALD-laitteella
kasvatettaessa samanlainen kuin kovan substraatin tapauksessa eikä ALD-prosessi
muutenkaan eroa normaalista. Kuitenkin polymeerin tapauksessa lähtöaineiden kans-
sa reagoivia ryhmiä (esim. hydroksyyliryhmä) ei välttämättä ole polymeerin pinnassa,
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jolloin lähtöaineet eivät kiinnity polymeerin pintaan. [7] Tämä aiheuttaa sen, ettei ato-
mikerroskasvatus polymeerisubstraatille ole yhtä suoraviivainen prosessi kuin kovia
substraatteja käytettäessä. Lisäksi huokoisena materiaalina polymeerissa on rakoja
pitkien hiiliketjujen välissä, minkä seurauksena lähtöaineet pystyvät tunkeutumaan
polymeeriin syvemmälle ja kiinnittymään sinne. Koska tällöin lähtöaineet kiinnittyvät
epätasaisesti polymeeriin ja toisiinsa, atomikerroskasvatus vaatii useampia syklejä
ennen kuin pinta alkaa kasvaa tasaisesti. Kovan metallisubstraatin tapauksessa kasvu
on tasaista alusta saakka. Lähtöaineiden tunkeutumista polymeeriin ennen tasaisen
kasvun alkamista havainnollistaa kuva 7.

Kuva 7. Ensimmäiset ALD-syklit polymeerin päälle. Kohdassa a) kasvatus ei ole
vielä alkanut. Kohdat b) ja c) kuvaavat lähtöaineiden tunkeutumista polymeeriin
ja kohdassa d) kasvu alkaa tasoittua. Kuva lähteestä [2].

Polymeerien tapauksessa kasvatuslämpötila on yleensä matalampi kuin kovien
substraattien tapauksessa. Polymeerien molekyylit ovat asettuneet väljästi, jonka
vuoksi niiden lämpöliike on laajempaa kuin esimerkiksi kovan piin molekyylien läm-
pöliike. Tämä johtaa suurempiin lämpölaajenemiskertoimiin, jonka vuoksi polymeerit
eivät kestä korkeita lämpötiloja ilman, että niiden rakenne muuttuu. Korkeissa läm-
pötiloissa pinnoitettaessa on vaarana, että polymeerin jäähtymisen supistuminen
rikkoo sen päälle kasvatetun kalvon. Yleensä polymeerin päälle kasvatettaessa läm-
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pötila pidetään alle sadassa asteessa, kun taas vaikkapa piin päälle kasvatettaessa
kasvatuslämpötila voi olla jopa 500 ◦C. Matalan kasvatuslämpötilan seurauksena
lähtöaineet eivät reagoi niin voimakkaasti tai nopeasti substraatin funktionaalisten
ryhmien kanssa, jolloin kammioon jää enemmän reagoimatonta lähtöainetta kuin
metallisubstraatin tapauksessa. Tällöin lähtöaineiden välinen puhdistuspulssi sää-
detään pidemmäksi, millä varmistetaan, ettei kammioon jää epäpuhtauksia ennen
seuraavaa lähtöainesykliä. Toisaalta myös lähtöainepulssit ovat yleensä pidempiä
kuin korkeissa lämpötiloissa, jotta lähtöaineilla on aikaa reagoida pinnan kanssa.
Lämpötilan sekä lähtöaine- ja huuhtelupulssien säätäminen polymeerien tapauksessa
on selitetty kappaleessa 2.4.

2.6 Ohutkalvojen karakterisointi

Ohutkalvoja voidaan tutkia erilaisilla karakterisointimenetelmillä, ja eri menetel-
millä saadaan tietoa esimerkiksi kasvatetun kalvon paksuudesta, koostumuksesta ja
kiteisyydestä. Kalvojen tutkiminen auttaa ymmärtämään kalvon kasvua. Kalvon
karakterisointi antaa myös tietoa siitä, kuinka kasvatuksen eri parametrien muutta-
minen vaikuttaa kasvatetun ohutkalvon laatuun. Karakterisointimenetelmän valinta
suoritetaan tutkittavan kalvon ja sen mukaan, millaista tietoa karakterisoinnista
halutaan saada.

Tässä tutkimuksessa kalvon karakterisointiin käytettiin ToF-ERDA-menetelmää
(lentoaika-ERDA), joka on ionisuihkumenetelmä. Kyseisellä menetelmällä saatiin
tietoa kalvojen alkuainekoostumuksesta ja syvyysprofiileista.

2.6.1 ToF-ERDA-menetelmä

Kalvon alkuainekoostumusta voidaan tutkia ToF-ERDA-menetelmällä (engl. Time-
of-Flight Elastic Recoil Detection Analysis). Menetelmää käytetään ohutkalvojen
alkuainejakauman selvittämiseen, ja sen avulla saatu alkuaineiden syvyysjakauma-
tieto perustuu sekä ionien törmäysvaikutusalojen että energiahäviöiden tuntemiseen
niiden kulkiessa näytteen läpi. Syvemmältä näytteestä ilmaisimeen potkaistun ato-
min energiahäviö on suurempi ja siten myös lentoaika pidempi kuin atomilla, joka
on potkaistu näytteen pinnan läheltä. ToF-ERDAssa näyte asetetaan kammioon,
jossa sitä pommitetaan energialtaan megaelektronivolttien suuruusluokkaa olevalla
ionisuihkulla. Tämän vaikutuksesta näytteestä siroaa atomeja eri suuntiin. Mittausa-
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setelma mahdollistaa näiden atomien lentoajan määrittämisen kahden ilmaisimen
välillä ja edelleen atomien energioiden laskemisen lentoaikojen avulla. Energiailmaisi-
mesta saatua signaalia käytetään eri massojen erottelemiseen. Kun tiedetään jokaisen
näytteestä irronneen atomin energia ja lentoaika, voidaan muodostaa histogrammi,
joka havainnollistaa atomien jakaumaa energian ja lentoajan suhteen. Tästä histo-
grammista voidaan edelleen erottaa näytteen sisältämät alkuaineet ja saadaan myös
tietoa siitä, kuinka paljon kutakin alkuainetta on näytteessä. Atomien energiahä-
viöiden perusteella voidaan myös muodostaa näytteen syvyysprofiili, josta nähdään
näytteen alkuainekoostumus syvyyden funktiona. [32]

Osuessaan näytteeseen ionisuihkulla on pieni mahdollisuus sirottaa näytteen
atomeja ulos näytteestä. Ionisuihkun ionit jarruuntuvat näytteessä ja luovuttavat
energiaansa näytteen atomeille. Jarruuntumisesta aiheutuva energian menetys tun-
netaan paremmin kevyiden alkuaineiden ioneille, sillä niiden aiheuttama sironta on
vähäisempää kuin raskaiden alkuaineiden ionien [33]. Ionisuihkun ionin ja näytteen
atomin välinen törmäys on elastinen, jolloin energia säilyy energian säilymislain
mukaisesti eli Ei = Ef , missä Ei on atomin alkuperäinen energia ja Ef sen ener-
gia törmäyksen jälkeen. Kahden hiukkasen elastinen törmäys on esitetty kuvassa 8.
Laboratorio-olosuhteissa alkuperäisen (tässä tapauksessa ionisuihkun) atomin energia
törmäyksen jälkeen on [34]

E1 = Ei − E2 =

√
m2

2 −m2
1 sin2 θ ±m1 cos θ
m1 +m2

2

Ei, (4)

missä Ei on alkuperäisen ionisuihkun energia, E1 ja E2 ovat sironneiden atomien
energiat ionisuihkusta ja kohdeatomista, m1 ja m2 kyseisten atomien massat ja
θ kulma, jossa ammutun ionisuihkun atomi siroaa (alkuperäisen atomin suunnan
suhteen) sen jälkeen, kun se on törmännyt kohdeatomiin. Yhtälössä 4 neliöjuuren
jälkeinen merkki riippuu massojen m1 ja m2 suhteesta. Mikäli m1 < m2, on merkki
+ ja mikäli m1 > m2, on merkki −. Kohdeatomin energia törmäyksen jälkeen on

E2 =
(

4m1m2

(m1 +m2)2 cos2 θ’
)
Ei, (5)

missä θ’ on sironneen kohdeatomin kulma.
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Kuva 8. Elastinen siroaminen kahden atomin törmätessä. Alaindeksi 1 viittaa
törmäävään ammusioniin ja alaindeksi 2 alun perin levossa olevaan atomiin.
Alaindeksi i erottaa alkuperäisen atomin energian ennen törmäystä sen energiasta
törmäyksen jälkeen.

ToF-ERDA-menetelmän mittausasetelma on varsin yksinkertainen ja sen hahmo-
telma on esitetty kuvassa 9. Tutkittava näyte asetetaan mittauskammioon tietyssä
kulmassa siihen ammuttavaan ionisuihkuun nähden. Näytteestä irronneet atomit
kulkevat kahden lentoaikailmaisimen (ToF-ilmaisin) läpi, jotka nimensä mukaisesti
mittaavat atomin lentoajan siten, että ensimmäinen ilmaisin aloittaa ajanoton ja
toinen lopettaa sen. Mittausasetelman päässä on energiailmaisin, joka mittaa atomin
energian massojen erottelemista varten. [35]

Kuvassa L on lentoaikailmaisimien välimatka. Lentoaika on yksinkertaisesti

t = L

v
, (6)

joka saadaan liike-energian yhtälöä

E = 1
2mv

2 (7)

käyttäen muotoon

t = L

√
m2

2E2
, (8)

missä m2 on atomin massa ja E2 sen energia.
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Kuva 9. ToF-ERDA mittausasetelma ilmaisimeen. Jyväskylän yliopiston lait-
teistossa lentoaikailmaisimien väli on L = 623 mm ja kulma θ’ = 41◦.

Näytteestä irronnut atomi voidaan tunnistaa mittaamalla sen lentoaika ja energia.
Hiukkasen lentoaika on luonnollisesti suoraan verrannollinen sen massaan ja kääntäen
verrannollinen sen energiaan. Tämän takia karakterisoinnin tuloksena syntyvissä
lentoaika–energia-histogrammeissa kaikkein kevyimmät alkuaineet näkyvät kuvan
vasemmassa alanurkassa, sillä niillä on lyhyin lentoaika ja vähiten energiaa, kun ne
havaitaan ilmaisimissa. Raskaampiin alkuaineisiin siirryttäessä lentoaika ja energia
kasvavat, joten ne näkyvät kuvassa oikealle ja ylös mentäessä. Mittauksessa taustako-
hina aiheutuu ryhmästä hiukkasia, joiden lentoaika ja energia eivät vastaa toisiaan.
Taustakohina näkyy kuvaajassa yksittäisinä pisteinä selvästi alkuaineita vastaavien
"rykelmien"ulkopuolella. Yksi esimerkkihistogrammi on esitetty kuvassa 10. Kuvassa
on myös histogrammin perusteella muodostettu näytteen syvyysprofiili. Histogrammi
on muodostettu yhdestä tässä tutkimuksessa käytetystä näytteestä, jossa sinkkioksi-
dia on kasvatettu 60 ◦C:een lämpötilassa PMMA-polymeerin päälle. Lähtöaineina
on käytetty dietyylisinkkiä ja vettä. Näyte on mitattu ToF-ERDA-menetelmällä
käyttämällä energialtaan 13,615 MeV:n 79Br7+-suihkua.
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Kuva 10. PMMA-näyte, kun päälle on kasvatettu 800 sykliä sinkkioksidia.
Vasemmalla lentoaikahistogrammi ja oikealla syvyysprofiili.

2.7 Kalvon siirto kohdepinnalle

Yleensä ohutkalvoja kasvatettaessa kasvatus tehdään suoraan substraatille, josta sitä
ei ole tarkoitus myöhemmin siirtää toiselle pinnalle. Suurimmassa osassa sovelluk-
sista tämä ei ole ongelma. Pysyvä substraatti asettaa kuitenkin joitakin rajoituksia
kasvatuksen suhteen. Substraatin tulee kestää kasvatusolot, ja esimerkiksi pinta-
alaltaan suurien ohutkalvojen pinnoittaminen suoraan substraatille on vaikeaa, mikäli
substraattina on vaikkapa yleinen pii. Tässä tapauksessa pinnoittaminen taipuisalle
substraatille, kuten polymeerille, ja myöhemmin siirto kovalle kohdepinnalle olisi
käytännöllisempää. Ohutkalvon siirrossa väliaikaisen substraatin päälle kasvatettu
ohutkalvo irrotetaan substraatistaan esimerkiksi lämmön tai liuotuksen avulla ja
substraatti siirretään kohdepinnalle (pii, metallit, muovit yms.).

Atomikerroskasvatuksella kasvatettujen kalvojen siirtämisestä substraatin pääl-
tä toiselle pinnalle on varsin vähän tutkimuksia. Löytyy kuitenkin jonkin verran
julkaisuja, joissa esimerkiksi grafeenikalvoja on siirretty väliaikaiselta substraatilta
kohdepinnalle. Näissä tutkimuksissa kasvatusmenetelmä ei kuitenkaan välttämättä
ole ollut atomikerroskasvatus. Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa [36] kas-
vatettiin kemiallista kaasufaasipinnoitusta käyttäen grafeenikalvoja kuparin päälle
ja siirrettiin ne sitten joko lämmön tai veden avulla kohdepinnoille. Kasvatetun
grafeenikalvon päällä käytettiin lisäksi PMMA-polymeeria tukikerroksena. Kohde-
pintoina käytettiin tasaisia, reiällisiä ja matalilla kuopilla varustettuja substraatteja.
Kun grafeenikalvo oli kasvatettu kuparisubstraatille ja PMMA oli asetettu kalvon
päälle, etsattiin kupari pois. Tässä vaiheessa PMMA esti grafeenikalvon rypistymisen.
Lämmön avulla tapahtuneessa siirrossa oli PMMA:n päällä vielä polydimetyylisi-
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loksaanikerros, joka kannatteli grafeenikalvoa ja PMMA-kerrosta, kun asetelma
siirrettiin kohdesubstraatin päälle lämmitystä varten. Polydimetyylisiloksaani on
polymeeri, jota käytettiin tutkimuksessa mm. sen hyvän adheesion ja taipuisuuten-
sa vuoksi. Siirtoprosessissa asetelmaa lämmitettiin ensin siten, että grafeenikalvo
painautui kohdesubstraattiin ja asetelman päältä saatiin poistettua tukeva polydi-
metyylisiloksaanikerros. Tämän jälkeen lämpötilaa nostettiin niin korkeaksi, että
PMMA saatiin poistettua, jolloin ainoastaan grafeenikalvo jäi substraatin päälle.
Toisessa siirtotavassa ei käytetty polydimetyylisiloksaanikerrosta. Tässäkin tapauk-
sessa kupari etsattiin grafeenikalvon alta, jonka jälkeen grafeeni/PMMA-asetelma
huuhdeltiin tislatulla vedellä. Sitten kalvo asetettiin vedellä täytettyyn astiaan, jossa
kohdesubstraatti oli. Vesi poistettiin kalvon ja substraatin välistä ruiskulla, jonka
jälkeen asetelma nostettiin vedestä ja sitä lämmitettiin sulattamatta kuitenkaan
PMMA:ta. Veden avulla tapahtuneessa siirrossa substraattina käytettiin myös reiäl-
listä kohdesubstraattia, jolloin vettä ei tarvinnut poistaa kalvon ja substraatin välistä.
Lämmityksen jälkeen PMMA liuotettiin pois asetonilla. Siirrossa onnistuttiin mo-
lemmilla tavoilla, vaikkakin siirrossa veden avulla grafeenin pinnalle jäi PMMA:n
poistamisen jälkeen polymeerijäämiä. Ne onnistuttiin kuitenkin puhdistamaan. [36]
Tutkimuksessa käytetyt siirtomenetelmät on esitetty kuvassa 11.

Toteutettu tutkimus eroaa omasta tutkimuksestani monessa suhteessa. Suurimmat
erot ovat kuitenkin käytetty kasvatusmenetelmä, kasvatusalusta sekä kalvon siirron
yksityiskohdat. Kasvatusmenetelmä on omassa tutkimuksessani CVD:n alalaji ALD
ja siirtoa yritettiin yksinkertaisten menetelmien avulla, joihin ei sisältynyt useita
välivaiheita edellä esitellyn tutkimuksen tapaan. Lisäksi omassa tutkimuksessani
kasvatusalusta oli pehmeä polymeeri, eikä varsinaisen kalvon päällä käytetty sitä
tukevia kerroksia.
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Kuva 11. Grafeenikalvojen siirtoon keskittyneessä tutkimuksessa käytetyt siir-
totavat. Kuvasarja a1–a5 esittelee siirron lämmön avulla ja kuvasarjoissa b1–b5
sekä c1–c5 havainnollistetaan siirto liuottamalla. Kuva lähteestä [36].
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3 Kokeellinen osuus

Tämän tutkimuksen kokeelliset menetelmät käsittivät pääasiassa kalvon kasvatus-
prosessin, karakterisoinnin ja sen siirron kohdepinnalle. Näiden lisäksi polymeerien
lämmönkestävyyttä tutkittiin ennen varsinaisia atomikerroskasvatuksia. Kalvojen
kasvatukseen käytettiin atomikerroskasvatusta, sillä se mahdollistaa hyvin tasapak-
sujen kalvojen kasvattamisen epätasaisillekin alustoille. Ohutkalvojen karakterisoin-
timenetelmistä tässä tutkimuksessa valikoitui käytettäväksi ToF-ERDA-menetelmä,
koska sillä saataisiin tärkeää tietoa kasvatettujen kalvojen koostumuksista ja sy-
vyysprofiileista. Normaalisti ohutkalvojen paksuuden tutkimiseen voidaan käyttää
ellipsometria. Ellipsometrin toiminta perustuu valon polarisaation muutokseen sen
heijastuessa kahden aineen rajapinnasta, joka ohutkalvojen tapauksessa tarkoittaa
kalvon ja substraatin rajapintaa. Tässä tutkimuksessa käytettyjen substraattien ja
kasvatettujen kalvojen rajapinnat olivat substraattien karkeudesta johtuen epätasai-
sia, jolloin ellipsometrin valo olisi heijastunut mahdollisesti useita kertoja pinnan
alueella. Tämän vuoksi saadut tulokset olisivat olleet epäluotettavia, jonka vuoksi
ellipsometria ei tässä tutkimuksessa käytetty.

3.1 Käytetyt polymeerisubstraatit

Tutkimuksen kokeellisen osuuden ALD-kasvatuksissa käytettyjä polymeereja oli
kaikkiaan seitsemän erilaista. Polymeereista neljä tilattiin saksalaiselta Gunold-
yritykseltä [37] ja loput kolme brittiläiseltä yritykseltä nimeltä Goodfellow [38].
Taulukossa 1 on esitelty käytetyt polymeerit, niiden valmistajat, hajoaminen ja
lyhenteet, joita käytetään tässä tutkielmassa jatkossa polymeereista puhuttaessa.
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Polymeeri Valmistaja Hajoaminen Lyhenne

Paper solvy [39] Gunold vesi PS
Solvy [40] Gunold vesi S

Thermofilm[41] Gunold lämpö TF
Ultra solvy [42] Gunold vesi US
Polyamidi-6 [43] Goodfellow lämpö PA6
Akryyli [44] Goodfellow lämpö PMMA

Polypropeeni [45] Goodfellow lämpö PP

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt polymeerit.

Saksalaiselta Gunold-yritykseltä tilattiin kolme veteen liukenevaa polymeeria sekä
yksi lämmön vaikutuksesta hajoava polymeeri. Veteen liukenevien polymeerien tuote-
nimet olivat Solvy, Ultra Solvy ja Paper Solvy ja vastaavasti lämmön vaikutuksesta
hajoava polymeeri esiteltiin yrityksen sivuilla nimellä Thermofilm. Vesiliukoisista
polymeereista sekä Solvy että Ultra Solvy oli valmistettu polyvinyylialkoholista ja
Paper Solvyn koostumus oli puolestaan 65% selluloosaa ja 35% karboksyylimetyyli-
selluloosaa (selluloosan ja polymeerin johdannainen). Lämmön vaikutuksesta hajoava
polymeeri Thermofilm oli polyeteenipohjainen.

Polyvinyylialkoholista valmistetut polymeerit ovat synteettisiä, ja niitä voidaan
vesiliukoisuutensa puolesta käyttää esimerkiksi lääketeollisuudessa kalvopäällysteai-
neena kapseleissa ja tableteissa. [46] Gunold-yritykseltä tilattujen polyvinyylialko-
holista tehtyjen polymeerien ero oli niiden erilainen pinnan rakenne. Polymeereista
Solvy oli pinnaltaan karkea, kun taas Ultra Solvy oli kiiltävä ja tasainen. Paper
Solvy oli nimensä mukaisesti paperimainen polymeeri, jonka valmistuksessa oli käy-
tetty karboksyylimetyyliselluloosaa. Karboksyylimetyyliselluloosassa selluloosalle
ominainen hydroksyyliryhmä on korvattu karboksyylimetyyliryhmällä. Polyeteeni
on puolestaan maailman käytetyin muovi, joka sopii ominaisuuksiltaan monen teol-
lisuuden raaka-aineeksi. Arjessa polyeteeniä käytetään mm. muovipusseissa. [47]
Gunoldilta tilattu polyeteenipohjaisen polymeerin ensisijainen käyttötarkoitus on
esimerkiksi olla välikappaleena paitojen kirjailussa lämmön avulla.

Brittiläisen Goodfellow-yrityksen valmistamat polymeerit olivat polypropeenia
(PP), polyamidi-6:tta (PA-6) sekä polymetyylimetakrylaattia (PMMA, akryyli).
Polypropeeni on propeenista valmistettava kiteinen muovi, joka kestää hyvin liuotti-
mia. Arjessa sitä käytettään mm. elintarvikepakkauksissa ja astioissa. [48] Osittain
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kiteinen polyamidi-6 valmistetaan puolestaan kaprolaktaamista (amidi) ja se kes-
tää polypropeenin tapaan hyvin liuottimia. Tämän lisäksi se on luja muovi, jota
käytetään paljon teollisuudessa, esimerkiksi elektroniikka- ja ilmailualalla. [49] Po-
lymetyylimetakrylaatti eli PMMA taas on synteettinen polymeeri, jota käytetään
helpon työstettävyytensä ja valonläpäisynsä vuoksi paljon teollisuudessa tarvittavissa
läpinäkyvissä komponenteissa. [50]

3.2 Polymeerien lämmönkestävyyden tutkiminen

Ennen varsinaisia kasvatuksia haluttiin tietää millaisia lämpötiloja substraateik-
si ALD-kasvatuksiin suunnitellut polymeerit kestäisivät. Tätä tietoa tarvittaisiin
sekä kasvatuslämpötilaa suunnitellessa että myöhemmässä vaiheessa ohutkalvon
poistamisessa lämmön avulla.

Lämmönkestävyyttä tutkittiin yksinkertaisesti asettamalla polymeerit lämmitet-
tävälle alustalle ja tarkkailemalla niiden rakenteen muutosta alustaa lämmitettäes-
sä kuvassa 12 esitetyllä koeasetelmalla. Alustan lämpötilaa mitattiin termoparilla.
Lämmönkestävyyttä tutkittiin kahdella tavalla. Kaikkien polymeerien tapauksessa
lämpötilaa nostettiin tasaisesti ja etsittiin kullekin polymeerille lämpötila, jossa sen
rakenne alkoi muuttua. Lämpötilaa, jossa ensimmäisen polymeerin rakenne alkoi
muuttua, voitaisiin käyttää määrittämään kasvatuslämpötila varsinaisissa kasvatuk-
sissa. Alimman lämpötilan löydyttyä tehtiin uusi kaksi tuntia kestävä lämmitys, jossa
seurattiin kestävätkö polymeerit pitkään samaa lämpötilaa, sillä varsinaiset ALD-
kasvatukset tulisivat kestämään useita tunteja. Näiden kahden lämmityksen lisäksi
tasainen lämpötilan nostaminen suoritettiin vielä niille polymeereille, jotka hajoavat
lämmön vaikutuksesta. Tämä oli tärkeä tieto tutkielman myöhempää vaihetta varten,
jossa kasvatettu ohutkalvo haluttaisiin irrottaa substraatistaan.
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Kuva 12. Polymeerien lämmönkestävyyden tutkimiseen käytetty mittausa-
setelma. Kuvassa mittausasetelman osat on merkitty kirjaimin siten, että a)
yleismittari, b) termopari, joka mittasi levyn lämpötilaa, c) tutkittavat polymee-
rit, d) lämpölevy ja e) levyn lämmittämiseen käytetty magneettisekoitin, jonka
lämpötilaa pystyi säätämään.

Kun ensimmäisessä mittauksessa lämpötilaa nostettiin tasaisesti ensimmäisessä
polymeerissa (PMMA) havaittiin rakennemuutoksia lämpötilassa 70 ◦C. Tämän
perusteella pitkän aikavälin lämmönkestävyystestin lämpötilaksi valikoitiin 60 ◦C,
jota voitaisiin käyttää myös varsinaisena pinnoituslämpötilana. Lämpötilaksi valittiin
60 ◦C, sillä se oli selvästi matalampi kuin tasaisessa lämmityksessä määritetty
rajalämpötila 70 ◦C, jolloin polymeerien rakenne ei todennäköisesti muutu kyseisessä
lämpötilassa pitkällä aikavälillä. Tämän varmistamiseksi alusta lämmitettiin, jonka
jälkeen polymeerit asetettiin sen päälle ja annettiin olla paikoillaan noin kaksi
tuntia. Polymeerien lämmitys suoritettiin alustan pienen koon vuoksi kahdessa
osassa. Mittauksessa Goodfellow-yritykseltä tilattu akryylipolymeeri (PMMA) jäi
hieman kiinni alustaan, mutta se irtosi liikuttelemalla. Lisäksi sama polymeeri alkoi
loppuvaiheessa käpristyä hieman reunoistaan. Muuten polymeereissa ei ilmennyt
suuria rakenteellisia muutoksia, jotka voisivat olla myöhemmin haitaksi varsinaisissa
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kasvatuksissa.
Lopuksi lämmön vaikutuksesta hajoavat polymeerit asetettiin alustalle, lämpötilaa

nostettiin jälleen lineaarisesti ja seurattiin missä lämpötilassa kukin polymeeri alkaa
hajota tai sulaa. Mittauksen tulokset ovat taulukossa 2.

Polymeeri Lämpötila (◦C)

TF 75
PP 95
PA6 165

PMMA 70

Taulukko 2. Maksimilämpötilat, joita polymeerit kestivät ilman, että niiden
rakenne muuttui. Mittaus toteutettu polymeereille, jotka eivät olleet vesiliukoisia.

3.3 Atomikerroskasvatuksen koeasetelma ja kasvatus poly-
meerien päälle

ALD-kasvatukset suoritettiin Beneqin valmistamalla TFS200 ALD-laitteella Jyväs-
kylän yliopistossa syksyllä 2019. Laite on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. ALD-kasvatuksiin käytetty laite. Kuvassa a) on reaktiokammio, b)
latauslukko, c) magneettinen manipulaattori näytteenvaihtoon, d) laitteen alaosa,
jossa nestemäiset lähtöaineet sijaitsevat ja e) laitteen lämmitettävät lähtöaineet.
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Kyseisessä ALD-laitteessa nestemäiset lähtöaineet ovat pulloissa laitteen alaosassa
ja kaasumaiset lähtöaineet saadaan laitteen ulkopuolisista linjoista. Laitteen alaosa
lähtöainepulloineen on esitetty kuvassa 14. Kuvassa vasemmalta oikealle lähtöaineet
paikoillaan ovat dietyylisinkki (DEZ, valmistaja Strem Chemicals, puhtaus > 95%),
ionipuhdistettu vesi (H2O) ja trimetyylialumiini (TMA, Strem Chemicals, > 98%).

Kuva 14. ALD-laitteen nestemäiset lähtöainepullot ja venttiilit.

Kasvatuksia varten polymeerisubstraatit asetettiin piikiekolle, joka edelleen ase-
tettiin kasvatuskammioon sijoitettavan alustan päälle. Koska osa polymeereista ei
pysynyt piikiekossa kiinni ja vaarana oli, että kalvoa alkaa kasvaa myös polymee-
rin toiselle puolelle, teipattiin kaikki substraatit varmuuden vuoksi kiekkoon kiinni
Kapton-teipillä. Piikiekko polymeereineen asetettiin alustalle, joka vietiin edelleen
laitteen latauslukkoon. Latauslukosta alusta polymeereineen siirrettiin myöhemmin
kasvatuskammioon. Polymeerit alustan päällä latauslukossa on esitetty kuvassa 15.
Piikiekon ympärille asetettiin puhtaat piipalat vertailunäytteiksi, joista voidaan kas-
vatuksen jälkeen mitata kasvaneen kalvon paksuus ellipsometrilla. Paksuuden mittaus
kertoo, onko kasvatus ollut tasainen alustan reunojen välillä. Toisinaan puoli, jolta
lähtöaineet tulevat kammioon on hieman paksumpi kuin puoli, jolta ne poistuvat.
Kyse on kuitenkin kalvon paksuuteen suhteutettuna usein vain muutaman prosentin
erosta.
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Kuva 15. Piikiekko polymeereineen latauslukossa. Polymeerit on merkattu
kirjaimin siten, että a) S, b) TF, c) US, d) PS, e) PP, f) PMMA ja g) PA6.

Ensimmäisissä kasvatuksissa polymeerien päälle pyrittiin kasvattamaan sinkkiok-
sidia (ZnO), sillä se ei ole liian reaktiivinen ja se kasvaa esimerkiksi piin päälle
matalissakin lämpötiloissa [51]. Kasvatus tapahtui jo aiemmin mainitussa 60 ◦C:een
lämpötilassa ja lähtöaineina käytettiin vettä ja dietyylisinkkiä siten, että niitä päästet-
tiin reaktiokammioon vuorollaan siellä virtaavan typpikaasun joukkoon reagoimaan
substraatin pinnan kanssa. Reaktiotuotteena syntyy substraatin päälle kasvavan
sinkkioksidin lisäksi etaania, joka puhdistetaan kammiosta seuraavan puhdistavan
typpihuuhtelun aikana. Tällöin reaktioyhtälö on kappaleessa 2.2.1 esitetyn yhtälön
2 mukainen. Kasvatuksen aikana lähtöainesykli käytiin läpi 800 kertaa ja yhden
lähtöainepulssin pituus oli 300 ms. Puhdistuspulssin pituus oli 10 s ja puhdistavana
kaasuna käytettiin typpikaasua (N2, 99,999%). Tällöin siis sykli oli seuraava: 0,3
s/10 s/0,3 s/10 s (DEZ/N2/H2O/N2). Pohjatyhjiö reaktiokammiossa oli 4–5 mbaria
kaikissa kasvatuksissa.

Sinkkioksidi ei kasvanut sellaisenaan kaikille polymeereille. Polymeereille, joi-
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den pinnassa ei havaittu sinkkioksidipintaa, suoritettiin toisenlainen kasvatus. Täs-
sä kasvatuksessa sinkkioksidikerroksen alle kasvatettiin alumiinioksidikerros, jonka
paksuutta vaihdeltiin. Alumiinioksidia kasvatettaessa lähtöaineina käytettiin tri-
metyylialumiinia (TMA) ja vettä, jolloin reaktioyhtälö on kappaleessa 2.2 esitetyn
reaktioyhtälön 1 mukainen. Alumiinioksidikerroksen kasvatukseen käytettävä sykli oli
seuraava: 0,3 s/10 s/0,3 s/10 s (TMA/N2/H2O/N2). Kaiken kaikkiaan Al2O3/ZnO-
kasvatuksia (alumiinioksidia sinkkioksidin alla) tehtiin kolme. Kasvatukset erosivat
toisistaan alumiinioksidisyklien määrän perusteella. Alumiinioksidin kasvatukseen
vaadittava lähtöainesykli käytiin läpi kasvatuksissa yksi, kolme ja kymmenen kertaa,
ja jokaisella kerralla alumiinioksidin päälle kasvatettiin 800 sykliä sinkkioksidia sa-
malla syklityksellä kuin aiemminkin. Lähtöaine- ja puhdistuspulssien kestot pidettiin
samana kuin pelkän sinkkioksidin kasvatuksen tapauksessa.

3.4 Ohutkalvojen karakterisointi ToF-ERDA-menetelmällä

Kasvatettuja kalvoja karakterisoitiin kappaleessa 2.6 esitellyllä ToF-ERDA-karakteri-
sointimenetelmällä. Näytteet asetettiin näytepidikkeeseen, ja niiden taakse asetettiin
tueksi piin pala, sillä polymeerit ovat rakenteeltaan huokoisia ja läpinäkyviä. Näyte
vietiin latauslukkoon, josta se siirrettiin mittauskammioon, johon oli pumpattu tyhjiö.
Usein käytettyjä suihkuja Jyväskylän Kiihdytinlaboratorion Pelletron-kiihdyttimellä
ovat 35Cl, 63Cu ja 79Br. [35] Tässä tutkimuksessa käytettiin myös 127I-ionisuihkua.

Suoritetuissa mittauksissa käytetyt ionisuihkut valitaan sen mukaan, mitä alkuai-
neita näytteissä oletetaan olevan. Ionisuihku valitaan siten, että se ei ole jaksollisessa
järjestelmässä lähellä näytteen sisältämiä alkuaineita, jolloin se erottuu analysointi-
vaiheessa selvästi näytteen alkuaineista. Suihkuksi voidaan esimerkiksi valita selvästi
näytteen alkuaineita raskaampi suihku. Polymeerien tapauksessa näin tehtiin, sillä
raskaalla ammuksella aiheutetaan substraattiin vähemmän vaurioita. [52] Polymeerien
tapauksessa tämä on tärkeää, sillä ammusionit voivat rikkoa polymeerin molekyylira-
kenteita ja aiheuttaa vedyn, hiilen ja hapen häviöitä polymeerissa. [53] Mittausaika
tämän tutkielman mittauksissa vaihteli sen mukaan, havaittiinko näytteessä selvää
ohutkalvoa. Mikäli näyte ei selvästi sisältänyt esimerkiksi haluttua sinkkiä, mitattiin
sitä ainoastaan muutama minuutti. Selvästi sinkkiä sisältäviä näytteitä mitattiin
puolestaan puolikin tuntia. Mittausdatan käsittely ja kuvaajien muodostus tuloksia
varten suoritettiin Jyväskylän yliopistossa kehitetyllä Potku-analysointityökalulla.
[54]
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Pelkät sinkkioksidikasvatukset karakterisoitiin käyttämällä 13,615 MeV 79Br7+-
suihkua, sillä bromi on raskaampi kuin näytteen oletettu raskain alkuaine sinkki.
Suihku ohjattiin kammioon 20,5◦:een kulmassa näytteeseen nähden ja sirontakulma
oli 41,0◦. Mittausasetelma Al2O3/ZnO-kasvatuksen tapauksessa oli samanlainen kuin
ZnO-kasvatuksen tapauksessa, mutta tällä kertaa ionisuihkuna käytettiin energialtaan
13,6 MeV:n 127I7+-suihkua.

3.5 Kalvon siirto kohdepinnalle

Kalvon siirto kohdepinnan päälle riippui polymeerista, toisin sanoen siitä, oliko poly-
meerisubstraatti veteen liukeneva vai lämmön vaikutuksesta hajoava. Kohdepintana
käytettiin tässä tutkielmassa piitä, sillä se on kova ja kestää korkeitakin lämpötiloja.
Lisäksi piin päällä olevan kalvon karakterisointi olisi myöhemmin helppoa. Karakte-
risointi tulisi tapahtumaan samalla tavalla kuin atomikerroskasvatuksella suoraan
piin päälle kasvatetun kalvon karakterisointi.

Vesiliukoisten polymeerien tapauksessa kalvo asetettiin ensin polymeerisubstraatti
ylöspäin piipalasen päälle siten, että kasvatettu sinkkioksidikalvo jäi polymeerin ja
piin palasen väliin. Tämän jälkeen substraatin pintaa sumutettiin ionipuhdistetulla
vedellä siten, että sumu laskeutui substraatin päälle. Vettä vältettiin sumuttamasta
suoraan substraatille, jotta voima ei tuhoaisi kalvoa. Ionipuhdistettua vettä käytettiin,
koska se on puhtaampaa kuin normaali vesi, joka sisältää mm. kalkkia. Mahdollista
myöhempää karakterisointia varten haluttiin varmistaa, ettei piin päällä ole mitään
ylimääräistä. Sumuttamisen jälkeen piin pala kalvoineen asetettiin lämpölevyn päälle,
joka oli lämmitetty noin sataan asteeseen. Veden haihduttamiseen käytetty lämpölevy
on esitetty kuvassa 17. Asetelman annettiin olla lämpölevyn päällä, jotta kaikki
vesi saataisiin haihdutettua kalvon pinnasta, eikä siihen jäisi jäämiä myöskään
polymeerista. Veden haihduttamisen aikana lämpölevyn lämpötila oli noin 100 ◦C.
Kuvassa 16 on esitetty näyte (S) piin päällä eri vaiheissa siirtoa.
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Kuva 16. Vasemmalla: näyte piin päällä ennen sumutusta. Keskellä: näyte poly-
meerin päällä sumutuksen jälkeen ennen lämmitystä. Oikealla: näyte lämmityksen
jälkeen.

Lämmön vaikutuksesta hajoavien polymeerien tapauksessa kalvon siirto tapahtui
asettamalla polymeeri piin päälle samaan tapaan kuin vesiliukoisten polymeerien
tapauksessa. Tämän jälkeen piin pala asetettiin lämpölevylle ja lämpötilaa nostettiin
siten, että polymeeri alkoi reagoida lämpötilaan esim. sulamalla. Lämpölevyn lämpö-
tila oli tässä tapauksessa välillä 100–160 ◦C. Kalvon siirtoon käytetty menetelmä
(polymeerinäyte piin päällä lämpölevyllä) on esitetty kuvassa 17. Mikäli polymeeri-
näyte ei pysynyt kunnolla paikoillaan piipalan päällä, asetettiin sen päälle toinen
pienempi pala painoksi.
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Kuva 17. Kalvon siirtoon käytetty koeasetelma lämmön vaikutuksesta hajoavien
polymeerien tapauksessa. Kuvassa a) magneettisekoitin, jota pystyi lämmittä-
mään, b) polymeerinäyte piin palan päällä ja c) lämpölevy.

Kalvon siirtoa lämmön avulla yritettiin samalla koejärjestelyllä myös 25 µm pak-
sun Kapton-muovin päälle. Kuvassa 18 on esitetty lämmönvaikutuksesta hajoavat
polymeerit kalvoineen Kapton-muovin palojen päällä ennen lämmitystä ja lämmityk-
sen jälkeen.
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Kuva 18. Yllä: näytteet muovipalojen päällä ennen lämmitystä. Alla: näytteet
muovipalojen päällä lämmityksen jälkeen.
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4 Tulokset

4.1 Karakterisoinnin tulokset atomikerroskasvatuksen jäl-
keen

4.1.1 ZnO-kasvatus

Taulukkoon 3 on koottu alkuainekoostumukset, kun kasvatettava pinta oli pelkäs-
tään sinkkioksidia. Joissakin näytteissä oli pieniä määriä muita alkuaineita, kuten
typpi ja rikki, jotka olivat todennäköisesti peräisin käsittelyprosessista polymee-
rin valmistuksessa. Näitä arvoja ei ole sisällytetty taulukkoon. Taulukon arvot on
saatu integroimalla myöhemmin esitetyistä syvyysprofiileista (kuvat 19–25) näyt-
teen pintaosaa, eli selvittämällä alkuainekoostumus näytteen pinnassa. Taulukon
alkuainepitoisuuksien virhe on alkuaineesta riippuen nollasta yhteen prosenttia.

Polymeeri Vety (%) Hiili (%) Happi (%) Sinkki (%)
PA6 28 9 35 26

PMMA 25 8 39 28
PP 65 35 0 0
PS 24 8 39 26
S 53 31 16 0
TF 36 15 28 21
US 58 24 17 1

Taulukko 3. Alkuainejakaumat kussakin polymeerinäytteessä, kun kasvatettiin
800 sykliä sinkkioksidia.

Taulukon arvojen perusteella polymeereille PP, S ja US ei kasvanut sinkkioksi-
dipintaa lainkaan tai sitä oli todella vähän, mikä näkyy etenkin vähäisenä sinkin
määränä. Sinkkiä mitattiin olevan näiden näytteiden pinnassa vain noin nollasta
yhteen prosenttia. Selvän kalvon puuttumisen vuoksi näille kolmelle polymeerille suo-
ritettiin kappaleessa 3.3 kuvailtu kasvatus, jossa kasvatettiin eripaksuisia kerroksia
alumiinioksidia sinkkioksidin alle. Huomattavaa on myös, että PP-polymeerin päällä
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ei mitattu olevan edes happea epäpuhtautena. Muiden polymeerien päällä mitattiin
sen sijaan olevan selvä sinkkioksidikalvo. Sinkin määrä näissä näytteissä vaihteli välil-
lä 20,8–27,5%. Hapen määrään näytteissä vaikuttivat mahdollinen sinkkioksidipinta
sekä itse polymeerien eri alkuainekoostumukset. Myöskin hiilen ja vedyn määrään
näytteissä vaikuttivat polymeerien alkuainekoostumukset sekä mahdolliset epäpuh-
taudet, joten näiden alkuaineiden kohdalla taulukoituihin arvoihin tulee suhtautua
kriittisesti.

Polymeerit PS, ja TF eivät olleet puhtaasti yhtä polymeeria, vaan pikemminkin
polymeerien seoksia. Tämän takia sellaisille polymeereille tehdyistä sinkkioksidi-
kasvatuksista ei juurikaan ole julkaisuja, joihin tässä tutkimuksessa saatuja tulok-
sia voitaisiin verrata. On kuitenkin raportoitu sinkkioksidin kasvusta esimerkiksi
PMMA-substraatille [55]. Julkaistun tutkimuksen tulokset vastaavat oman tutkimuk-
seni tuloksia sinkkioksidin onnistuneen kasvun osalta. Yleisesti ottaen sinkkioksidin
kasvatuksesta polymeerisubstraateille atomikerroskasvatusta käyttäen on raportoi-
tu selvästi vähemmän kuin alumiinioksidin kasvatuksesta, sillä alumiinioksidi on
yleisempi pinnoite.

Alkuainekoostumusten arvoihin vaikuttaa myös polymeerisubstraattien pinnan
karkeus. Näytteistä kuvan 19 PA6-näyte on melko tasainen. Tämä nähdään syvyys-
profiilista alkuaineiden tasaisena jakautumisena näytteessä. PS-näyte on puolestaan
syvyysprofiilin mukaan karkea. Kuvan 22 syvyysprofiilista nähdään alkuaineiden
(lähinnä vedyn, hiilen ja hapen) epätasainen jakautuminen. Sinkki on jakautunut
tässä kuvassa leveälle alueelle. Sinkkijakauman muoto voi yleisesti ottaen kertoa epä-
homogeenisesta kalvon kasvusta, substraatin karkeudesta tai sinkin tunkeutumisesta
polymeeriin. Sinkin tunkeutuminen karkeaan polymeerisubstraattiin olisi järkevää
saatavilla olevan tutkimuksen [24] perusteella.

Taulukkoon 4 merkittyjä sinkin pintatiheyksiä ei ole prosentuaalisten arvojen
tapaan suhteutettu muihin alkuaineisiin. Integrointialue näiden arvojen saamisek-
si on ollut alue sinkkipiikin vasemmasta reunasta kohtaan, jossa piikki tasaantuu
kuvaajassa oikealle siirryttäessä. Tämä väli on merkitty myös taulukkoon. Koska
polymeerinäytteet olivat karkeita, ovat integroitujen pintatiheyksien virheet suuruu-
deltaan 10–20% näytteestä riippuen.

Taulukon 4 perusteella suurimmat sinkin pintatiheydet ovat PS- ja TF-näytteissä.
Tulee kuitenkin huomioida, että näillä näytteillä myös integrointialue on suurempi
kuin muilla näytteillä. Lisäksi näiden kahden näytteen syvyysprofiilien (kuvat 22 ja
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Polymeeri Sinkin pintatiheys
(1017 at./cm2)

Integrointiväli
(1017 at./cm3)

PA6 1,7 -0,3–11,0
PMMA 1,5 -0,2–10,0
PP 0 0–5,0
PS 3,1 -0,3–16,0
S 0 0–5,0
TF 2,0 0–16,5
US 0 0–5,0

Taulukko 4. Sinkin pintatiheys ja integrointiväli kussakin polymeerinäytteessä,
kun kasvatettiin 800 sykliä sinkkioksidia.

24) perusteella on mahdollista, että sinkki on tunkeutunut polymeeriin kasvun aikana.
Molempien näytteiden tapauksessa polymeerissa on syvyysprofiilien perusteella jonkin
verran karkeutta.

ToF-ERDA-menetelmällä analysoitaessa on vaarana, että käytetty ionisuihku
aiheuttaa näytteeseen vaurioita siten, että näytteen alkuainepitoisuudet laskevat
mittauksen edetessä. Tämä voidaan tarkastaa Potku-ohjelmistolla. Tämän tutkimuk-
sen mittausten tapauksessa analyysiin vaikuttavia vaurioita ei kuitenkaan syntynyt.
Sinkkioksidikasvatusten ToF-ERDA-karakterisoinnin tulokset histogrammien ja sy-
vyysprofiilien muodossa on esitetty kuvissa 19–25.

Kuva 19. PA6-näyte, kun päälle on kasvatettu 800 sykliä sinkkioksidia. Vasem-
malla lentoaikahistogrammi ja oikealla syvyysprofiili.
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Kuva 20. PMMA-näyte, kun päälle on kasvatettu 800 sykliä sinkkioksidia.
Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla syvyysprofiili.

Kuva 21. PP-näyte, kun päälle on kasvatettu 800 sykliä sinkkioksidia. Vasem-
malla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla syvyysprofiili.

Kuva 22. PS-näyte, kun päälle on kasvatettu 800 sykliä sinkkioksidia. Vasem-
malla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla syvyysprofiili.
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Kuva 23. S-näyte, kun päälle on kasvatettu 800 sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla
lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla syvyysprofiili.

Kuva 24. TF-näyte, kun päälle on kasvatettu 800 sykliä sinkkioksidia. Vasem-
malla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla syvyysprofiili.

Kuva 25. US-näyte, kun päälle on kasvatettu 800 sykliä sinkkioksidia. Vasem-
malla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla syvyysprofiili.
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4.1.2 Al2O3/ZnO-kasvatus

Polymeereille, joille sinkkioksidi ei kasvanut sellaisenaan, suoritettiin Al2O3/ZnO-
kasvatus. Al2O3-kerroksen tarkoituksena oli mahdollistaa sinkkioksidin kasvu. Kasva-
tuksia tehtiin kaikkiaan kolme. Taulukkoon 5 on koottu alkuainekoostumukset, kun
kasvatettiin ensin yksi, kolme tai kymmenen sykliä alumiinioksidia ja päälle edelleen
800 sykliä sinkkioksidia. Myöskään tähän taulukkoon ei ole sisällytetty polymee-
rien valmistuksessa ja siten karakterisoinnissa näkyneitä alkuaineita, kuten rikkiä ja
typpeä. Alkuainekoostumukset on selvitetty samaan tapaan kuin sinkkioksidikasva-
tuksissa. Taulukon alkuainepitoisuuksien virhe on näissä kasvatuksissa alkuaineesta
riippuen nollasta prosentista puoleen prosenttia.

Polymeeri Al2O3-syklit Vety (%) Hiili (%) Happi (%) Alumiini (%) Sinkki (%)

PP
1 20 7 40 1 32

3 16 3 44 1 36

10 15 3 44 1 37

S
1 20 7 40 1 29

3 43 22 26 3 6

10 24 6 41 1 27

US
1 47 24 23 1 5

3 51 27 20 0 2

10 37 12 35 2 13

Taulukko 5. Alkuainejakaumat kussakin polymeerinäytteessä, kun kasvatettiin
ensin tietty syklimäärä alumiinioksidia ja sen jälkeen 800 sykliä sinkkioksidia.

Taulukosta 5 nähdään, että tässä kasvatuksessa kaikkien polymeerien päällä
mitattiin olevan sinkkioksidikalvo. Sinkin määrä näytteessä vaihteli kasvatetun alu-
miinioksidikerroksen syklimäärän mukaan. Sinkin määrä ei kuitenkaan kasvanut
alumiinioksidin syklimäärän kasvaessa kaikkien polymeerien kohdalla, kuten voisi
olettaa, vaan polymeerinäytteissä S ja US alumiinioksidisyklien määrän ollessa kolme,
sinkkiä mitattiin olevan vähemmän kuin yhden tai kymmenen syklin tapauksessa.
Polypropeenissa (PP) sinkin määrä sen sijaan kasvoi alumiinioksidisyklien määrän
mukana. Tällainen käyttäytyminen on loogista, sillä mitä enemmän näytteessä on
alumiinioksidia, sitä enemmän sen pinnassa on myös hydroksyyliryhmiä, vaikka
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ensimmäiset alumiinioksidisyklit ovatkin syvyysprofiilien perusteella mahdollisesti
tunkeutuneet polymeeriin. Hydroksyyliryhmät mahdollistivat sinkkioksidin kasvun
polymeerille. Tämä on linjassa tutkimuksen [56] kanssa, jossa tutkittiin alumiiniok-
sidikerroksen vaikutusta sinkkioksidin kasvuun polypropeenin päälle. Julkaistussa
tutkimuksessa todettiin, että alumiinioksidikerros estää sinkkioksidia tunkeutumasta
polymeeriin. Alumiinin määrä näytteessä tässä tutkimuksessa ei ollut minkään poly-
meerin tapauksessa suoraan verrannollinen syklien määrään. Hapen määrä kasvoi
syklien mukana PP:n tapauksessa, kun taas kahden muun polymeerin tapauksessa
happea mitattiin olevan vähiten kolmella alumiinioksidisyklillä ja eniten kymmenellä
syklillä.

Vedyn ja hiilen määrä vaihteli kasvatuksissa ja ainoastaan polypropeenin tapauk-
sessa niiden määrä laski syklien mukana. Polymeerit S ja US eivät käyttäytyneet
alkuainekoostumustensa puolesta samalla tavoin tässä kasvatuksessa. Polymeerissa S
mitattiin olevan selvästi enemmän happea ja sinkkiä, kun taas US sisälsi enemmän
vetyä ja hiiltä. Kuten aiemmassakin kasvatuksessa, hapen, hiilen ja vedyn määrä
voidaan osittain selittää polymeerien eri alkuainekoostumuksina. Tästä huolimat-
ta näiden kahden näytteen eroja hiili- ja vetypitoisuuden osalta voidaan osittain
selittää myös polymeerinäytteen US suuremmilla määrillä epäpuhtauksia. Lisäksi
yksi syy suurille hiili- ja vetypitoisuuksille molempien polymeerinäytteiden (S ja US)
tapauksessa kolmella alumiinioksidisyklillä voisi olla epäpuhtauksien suuri määrä
juuri tässä kasvatuksessa tällä syklimäärällä.

Taulukossa 6 on esitetty sinkin pintatiheydet ja pintatiheyksien selvittämiseen käy-
tetyt integrointivälit Al2O3/ZnO-kasvatuksissa. Virheet ovat samaa suuruusluokkaa
kuin sinkkioksidikasvatuksissa.
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Polymeeri Al2O3-syklit
Sinkin pintatiheys
(1017 at./cm2)

Integrointiväli
(1017 at./cm3)

PP
1 3,1 -1,1–14,0

3 3,2 -1,5–12,8

10 3,4 -1,5–14,0

S
1 2,3 -1,0–15,0

3 0,2 -0,7–6,9

10 1,8 -1,7–12,0

US
1 0,3 -1,7–7,5

3 0 -1,0–5,9

10 0,5 -1,3–7,5

Taulukko 6. Alkuainejakaumat kussakin polymeerinäytteessä, kun kasvatettiin
ensin tietty syklimäärä alumiinioksidia ja sen jälkeen 800 sykliä sinkkioksidia.

Taulukon ja syvyysprofiilien perusteella nähdään, että US-polymeerin tapauksessa
sinkkioksidia on kasvanut todella vähän ja sen jakauma on kapeampi kuin kahden
muun polymeerinäytteen tapauksessa. Tämä ei siis viittaa siihen, että sinkkioksidi olisi
tunkeutunut polymeeriin. Syvyysprofiilien perusteella polymeerinäyte ei myöskään
osoita karkeutta, joka voisi selittää sinkin alhaista pintatiheyttä.

Myöskään näissä kasvatuksissa ei havaittu syntyvän vaurioita näytteeseen, mikä
pitäisi ottaa huomioon tulosten analysoinnissa. Kuvat 26–34 kuvaavat Al2O3/ZnO-
kasvatuksia.

Kuva 26. PP-näyte, kun päälle on kasvatettu yksi sykli alumiinioksidia ja
800 sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla
syvyysprofiili.
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Kuva 27. PP-näyte, kun päälle on kasvatettu kolme sykliä alumiinioksidia ja
800 sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla
syvyysprofiili.

Kuva 28. PP-näyte, kun päälle on kasvatettu kymmenen sykliä alumiinioksidia
ja 800 sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla
syvyysprofiili.

Kuva 29. S-näyte, kun päälle on kasvatettu yksi sykli alumiinioksidia ja 800
sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla sy-
vyysprofiili.
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Kuva 30. S-näyte, kun päälle on kasvatettu kolme sykliä alumiinioksidia ja
800 sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla
syvyysprofiili.

Kuva 31. S-näyte, kun päälle on kasvatettu kymmenen sykliä alumiinioksidia ja
800 sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla
syvyysprofiili.

Kuva 32. US-näyte, kun päälle on kasvatettu yksi sykli alumiinioksidia ja
800 sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla
syvyysprofiili.
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Kuva 33. US-näyte, kun päälle on kasvatettu kolme sykliä alumiinioksidia ja
800 sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla
syvyysprofiili.

Kuva 34. US-näyte, kun päälle on kasvatettu kymmenen sykliä alumiinioksidia
ja 800 sykliä sinkkioksidia. Vasemmalla lentoaika–energia-histogrammi ja oikealla
syvyysprofiili.

4.2 Kalvon siirron tulokset

Kalvon siirtoa liuotuksen avulla yritettiin kolmella eri polymeerilla (PS, S, US) ja
kohdepintana käytettiin piitä. Kaikkien kolmen polymeerin tapauksessa mikään poly-
meereista ei liuennut tarpeeksi voimakkaasti, jotta kalvon olisi voinut olettaa siirtyvän
kohdepinnalle. Esimerkiksi kuvassa 35 näkyy selvästi, kuinka käytetty polymeeri (S)
ei ole kokonaan liuennut ja siten hävinnyt piin päältä. Jos polymeereja olisi käsi-
telty enemmän, olisi ollut vaarana, että kasvatettu sinkkioksidikalvo olisi hajonnut
polymeerin mukana. Tämän vuoksi polymeerit yritettiin liuottaa mahdollisimman
passiivisesti ilman erityistä käsittelyä, kuten hankausta tai painoa polymeerin päällä.
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Kuva 35. S-näyte (Al2O3/ZnO, 10 Al2O3-sykliä, 800 ZnO-sykliä) piin päällä
kalvon siirron yrityksen jälkeen liuottamalla.

Myöskään kalvon siirto lämmön avulla ei tuottanut haluttua tulosta. Kohdepinnan
ollessa pii polymeereja sulatettiin testinä ilman kalvoa piin päälle ennen varsinaisen
siirron yrittämistä. Tällöin polymeerit joko sulivat tai jäivät muuten kiinni piihin,
mutta varsinaisessa siirrossa kalvon ollessa piitä vasten, eivät polymeerit jääneet
kiinni. Tämä päti kaikille polymeereille (PA6, PMMA, PP, TF). Esimerkiksi PMMA:n
tapauksessa näyte jäi kiinni piihin siitä osasta, missä ei ollut kalvoa, mutta varsinainen
kalvo ei missään vaiheessa tarttunut piihin.

Kun kohdepinnaksi vaihdettiin Kapton, polymeereista TF suli Kaptonin päälle
mutta käpristyi sulaessaan kasaan. Muut polymeerit eivät jääneet kiinni Kaptoniin,
vaikka lämpötilaa nostettiin ja polymeerin annettiin olla Kaptonin päällä pidempään
kuin piin tapauksessa. Polymeereista myös PA6 käpristyi, mutta ei sulanut. Kuvasta
36 voidaan nähdä polymeerien muutokset erään lämmityksen jälkeen. Kuvasta
nähdään, kuinka kasaan sulaessaan polymeereista TF aiheutti samalla Kaptonin
taipumisen. PP ei jäänyt missään vaiheessa kiinni Kaptoniin, eikä reagoinut lämpöön
muulla tavoin kuin taipumalla rullalle. PMMA jäi kiinni Kaptoniin siitä osasta, jossa
ei ollut kalvoa. Se ei kuitenkaan rypistynyt tai taipunut rullalle vaan piti suurilta osin
muotonsa. PA6 rypistyi Kaptonin päälle mutta ei jäänyt kiinni tai sulanut missään
vaiheessa.
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Kuva 36. Polymeerit PP (Al2O3/ZnO, 10 Al2O3-sykliä, 800 ZnO-sykliä), PMMA,
PA6 ja TF (800 ZnO-sykliä) kalvon siirron yrityksen jälkeen lämmittämällä.

Atomikerroskasvatuksella polymeerien päälle kasvatettujen kalvojen siirrosta on
julkaistu melko vähän tutkimusta. Julkaistuja tutkimuksia löytyy enemmän toisilla
kasvatusmenetelmillä kasvatettujen kalvojen siirrosta. Esimerkiksi kappaleessa 2.7
esitellyssä tutkimuksessa [36] siirrettiin grafeenikalvoja. Tällaiset tutkimukset eivät
kuitenkaan vertaudu omaan tutkimukseeni eri kasvatusmenetelmien, siirtomenetel-
mien ja materiaalien vuoksi.
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5 Johtopäätökset

Tämä tutkimus koostui olennaisesti kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tutkittiin
atomikerroskasvatuksella kasvatettujen ohutkalvojen kasvua eri polymeereille ja li-
säksi mitattiin kasvatettujen kalvojen alkuainekoostumuksia ToF-ERDA-menetelmän
avulla. Toisessa osassa keskityttiin kalvon siirtoon pinnalta toiselle kahden eri siir-
tomenetelmän avulla. Kohdepintana tässä tutkimuksessa käytettiin kovaa piitä ja
Kapton-muovia ja siirto tapahtui joko liuottamalla polymeeri tai hajottamalla se
lämmön avulla.

Kasvatettavaksi ohutkalvoksi tässä tutkielmassa valittiin sinkkioksidikalvo, sillä
se on paljon tutkittu ja vakaa pinnoite. Kalvoa kasvatettiin kaikkiaan seitsemälle eri
polymeerille, joista käytettiin tässä tutkielmassa lyhenteitä PA6, PMMA, PP, PS, S,
TF ja US. Sinkkioksidipinta mitattiin selvästi kasvaneeksi polymeereille PA6, PMMA,
PS ja TF, kun taas polymeereilla PP, S ja US kalvoa ei juuri ollut. Näillä kolmella
polymeerilla sinkin osuudeksi näytteestä mitattiin vain nollasta yhteen prosenttia ja
vastaavasti muilla polymeereilla vastaava luku oli välillä 20,8–27,5%. Sinkkioksidia
siis kasvoi polymeerille joko selkeä kalvo tai ei lähes ollenkaan. Edellä esitettyyn
sinkin prosentuaaliseen määrään tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä se on
suhteutettu näytteen muihin alkuaineisiin. Muiden alkuaineiden määrät selittyvät itse
polymeerien eri alkuainekoostumuksilla sekä mahdollisilla epäpuhtauksilla. Näiden
seikkojen takia esimerkiksi vetyä ja hiiltä on näytteissä runsaasti. Polymeerit S ja
US olivat molemmat valmistettu polyvinyylialkoholista, joten on järkevää, että nämä
polymeerit käyttäytyivät sinkkioksidikasvatuksissa samalla tavalla.

Polymeereille, jotka eivät osoittaneet sinkkioksidipintaa (PP, S, US), suoritet-
tiin kasvatukset, joissa sinkkioksidin alle kasvatettiin eripaksuisia kerroksia alu-
miinioksidia. Kasvatetut alumiinioksidikerrokset muodostivat polymeerien pintaan
sinkkioksidikalvon kasvatukseen vaadittavia hydroksyyliryhmiä, mikä mahdollisti
sinkkioksidin kasvun myös näille polymeereille. Tämä on todettu myös aiemmin jul-
kaistuissa tutkimuksissa aiheesta. Ainoastaan polymeerissa PP sinkin määrä kasvoi
alumiinioksidisyklien mukana. Lisäksi vedyn ja hiilen määrät laskivat, josta voidaan
päätellä epäpuhtauksien vähenevän sinkin määrän kasvaessa. Polymeerit S ja US



58

eivät käyttäytyneet näissä kasvatuksissa samalla tavalla ja varsinkin näytteessä US
oli huomattavan paljon vetyä ja myöskin enemmän hiiltä kuin näytteessä S. Vastapai-
nona polymeerin S päällä oli paljon enemmän sinkkiä. Koska molemmat polymeerit
olivat polyvinyylialkoholia, voisivat nämä erot alkuainekoostumuksissa selittyä US:n
suuremmilla määrillä epäpuhtauksia.

Pintatiheyksiä tarkastelemalla saatiin alkuaineiden prosentuaalisia arvoja tarkem-
paa tietoa sinkin määrästä näytteessä, sillä pintatiheyksien arvoja ei ole suhteutettu
muihin alkuaineisiin. Arvojen perusteella sinkkioksidikasvatuksessa selvästi eniten
sinkkiä oli PS-näytteessä. Toisaalta samaisen näytteen syvyysprofiilin mukaan sink-
kiä on näytteessä myös syvemmällä kuin esimerkiksi polymeerin PMMA tapauksessa.
Syynä tähän voisi olla PS-polymeerin karkeus.

Tutkimuksessa ongelmaksi osoittautui kalvojen siirto väliaikaiselta substraatil-
ta kohdepinnalle. Siirron yrityksissä liuottamalla polymeerit pyrittiin liuottamaan
passiivisesti siten, ettei niitä liikuteltu tai niiden päälle asetettu painoa. Liiallinen
polymeerin käsittely siirron aikana olisi voinut aiheuttaa kalvon hajoamisen po-
lymeerin mukana. Polymeerit eivät kuitenkaan liuenneet tällä passiivisella tavalla
tarpeeksi voimakkaasti, eivätkä siten vapauttaneet ohutkalvoa kohdepinnalle. Siirron
yrityksissä lämmön avulla polymeerit eivät tarttuneet kohdepintaan tai ne sulivat
muodottomiksi pinnan päälle siten, ettei kalvon voinut olettaa siirtyvän. Lisäksi
kohdepinnan ollessa Kapton, taipui se myös hieman polymeerin sulaessa sen päälle,
kuten voidaan nähdä kuvasta 36 polymeerin TF kohdalla. Atomikerroskasvatuk-
sella kasvatettujen kalvojen siirrosta polymeerisubstraatin päältä ei ole juurikaan
raportoitu tutkimuksia, jotka vertautuisivat omaan tutkimukseeni.

Tässä tutkimuksessa kalvon siirtoon käytetty koejärjestely oli varsin yksinker-
tainen. Jatkossa kalvon siirtoon keskittyvässä tutkimuksessa varmasti korostuukin
koejärjestelyn optimoiminen siten, että väliaikainen substraatti saataisiin hävitettyä
tehokkaasti ja varmasti. Kalvon siirrossa voitaisiin käyttää useampia eri välivaiheita
ja esimerkiksi siirrossa liuotuksen avulla voitaisiin käyttää eri liuottimia.
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