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Spektrometria mas jonów wtórnych SIMS (ang. Secondary Ion Mass Spectrometry)
jest techniką szeroko stosowaną do analiz powierzchniowego składu chemicznego ciał
stałych. Polega ona na rozpyleniu wiązką jonów pierwotnych badanej próbki, a następnie
analizie rozpylonego i zjonizowanego analitu. Technika SIMS posiada wiele zalet takich jak
duża czułość oraz wysoka rozdzielczość zarówno głębokościowa jak i powierzchniowa.
Główną wadą analiz SIMS jest silna zależność wydajności jonizacji UY (ang. useful yield) tj.
ilorazu ndet (ilość cząstek zarejestrowanych przez spektrometr mas w jednostce czasu) do
nsputtered (ilość cząstek rozpylonych w jednostce czasu) dla poszczególnych składników próbki.
Wartość współczynnika UY dla danego składnika próbki silnie zależy od własności
fizykochemicznych sąsiednich atomów. W skrajnych przypadkach rozbieżność UY w ramach
jednej próbki dla kilku składników wynosi nawet kilka rzędów wielości i zmienia się w
zależności od zmian otoczenia atomowego badanych składników. W rozprawie doktorskiej
zaprezentowano wyniki badań dotyczących próby rozwiązania wyżej przedstawionego
problemu analiz profilowych wykonywanych techniką spektrometrii mas jonów wtórnych
SIMS przy pomocy techniki gromadzenia materiału rozpylonego (ang. Storing Matter- SM)
oraz techniki dozowania cezu na badaną powierzchnię. Rozprawa doktorska powstała w
oparciu o trzy artykuły naukowe [8,15,18] opublikowane w recenzowanych periodykach
(czasopisma JCR z listy A) oraz wyniki jeszcze nie zgłoszone do publikacji.
Podstawowymi tezami rozprawy doktorskiej są:
- zmniejszenie efektu matrycy w spektrometrii mas jonów wtórnych poprzez rozseparowanie
procesu rozpylania i jonizacji w matrycy próbki dzięki zastosowaniu metody gromadzenia
materiału rozpylonego,
- wykazanie możliwości poprawy czułości analiz z wykorzystaniem techniki gromadzenia
materiału rozpylonego poprzez zastosowanie kolektorów bogatych w tlen,
- zminimalizowanie efektu matrycy podczas analiz SIMS stali wysokochromowych dzięki
jednoczesnemu dozowaniu cezu oraz tlenu na badaną powierzchnię.

Metoda SM polega na badaniu próbki, która przez rozpylanie jonowe nanoszona jest
na kolektor tworząc na nim ślad o grubości nie większej niż monowarstwa atomowa. Dzięki
temu oddziaływania między atomami pochodzącymi z pierwotnej próbki są znacznie
mniejsze niż oddziaływania pomiędzy kolektorem a depozytem. W ten sposób obserwowany
podczas analizy SIMS efekt matrycowy pochodziłby od kolektora i byłby jednakowy dla
różnych składników próbki. Głównym problemem techniki SM jest jej niska czułość (badane
są warstwy submonoatomowe). Zaproponowanym rozwiązaniem jest stosowanie kolektorów
tlenkowych, które to przez silnie elektroujemny tlen wzmagają jonizację jonów dodatnich.
W prezentowanej pracy doktorskiej [8,15,18] udowodniono, na drodze
eksperymentalnej, trzy tezy rozprawy. Opracowane i zmodernizowane w ramach niniejszej
rozprawy urządzenie analityczne SM pozwoliło na wykonanie szeregu analiz profilowych
metodą SM, która pokazała, że efekt matrycowy został znacząco zredukowany poprzez
zamianę procesu rozpylania i jonizacji w zmiennej matrycy (próbki) na rozpylanie i jonizację
w matrycy w przybliżeniu jednorodnej (powierzchnia kolektora obrotowego). Tym samym
potwierdzono pierwszą tezę. W prezentowanej rozprawie doktorskiej pokazano również, że
podłoże aktywne SM, w tym przypadku zawierające warstwy tlenkowe, może wzmagać
jonizację jonów dodatnich o kilka rzędów wielkości w porównaniu z podłożami nie
zawierającymi tlenków, co jest dowodem słuszności drugiej tezy. Dla wybranych układów
materiałowych możliwe jest także zwiększenie wydajności jonizacji w technice SM w
porównaniu do standardowej analizy SIMS.
Parametr UY analiz SIMS jest silnie zależny od własności fizykochemicznych
powierzchni, w tym pracy wyjścia elektronu z powierzchni (im praca wyjścia elektronu z
metalu jest większa, tym większe jest prawdopodobieństwo jonizacji jonu dodatniego). To
zjawisko wykorzystywane jest w metodzie dozowania cezu. Opracowany został bardzo
stabilny dozownik par neutralnego cezu. Zmodernizowano również aparaturę badawczą w
Laboratorium Badawczo – Pomiarowym Techniki Próżni w Instytucie Tele- i
Radiotechnicznym w Warszawie przeznaczoną do prowadzenia analiz SIMS z
wykorzystaniem techniki dozowania cezu. Dzięki temu zaobserwowano bardzo ciekawe
zjawisko względnej zmiany proporcji sygnałów żelaza i chromu dla stali chromowych
podczas analizy SIMS z jednoczesnym dozowaniem cezu i tlenu na badaną powierzchnię.
Tym samym efekt matrycowy w przypadku analizy SIMS z jednoczesnym dozowaniem cezu
oraz tlenu stali chromowych został znacząco zredukowany w porównaniu do standardowej
analizy SIMS, co potwierdza trzecią tezę.
Opracowano także źródło wyładowania jarzeniowego w celu wykonania analiz
porównawczych GDMS (ang. Glow Discharge Mass Spectrometry) z metodą SIMS.
Opracowane źródło cechują przede wszystkim wysoka wydajność, niewielkie wymiary, mały
wydatek gazu roboczego (argon) oraz prosta konstrukcja pozwalająca na łatwą i szybką
wymianę elementów. Przy pomocy zbudowanego źródła wyładowania jarzeniowego
wykonano szereg analiz porównawczych do analiz SIMS próbek stali chromowych gatunków:
0H18N9, 4H13, 2H13.
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