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10 VACUÜMTECHNIEKEN

Er zijn diverse processen voor het aanbrengen van metalen, legeringen,
metaalverbindingen en niet-metalen in een meer of minder diep vacuüm.
De benamingen voor deze processen overdekken elkaar gedeeltelijk.
Wij bespreken achtereenvolgens:

- aanbrengen van metalen en legeringen
- opdampen
- sputteren
- ion-plating
- PVD, physical vapour deposition
- CVD, chemical vapour deposition
- ionenimplantatie
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- aanbrengen van niet-metalen
- opdampen
- sputteren
- ion-plating
- CVD processen voor het verkrijgen van metaalverbindingen
- ionenimplantatie.

10.1 HET VACUÜM

De pascal, Pa, is de in het Si-stelsel genormaliseerde eenheid voor druk, dus
ook voor vacuüm.
De vroeger algemeen gebruikte eenheid torr wordt steeds meer vervangen
door Pa.

TABEL 10.1 Eenheden voor vacuüm

1 Pa = 1 N/m2

= 7,5 x 10–3torr

1 torr = 1 mm kwikkolom
= 133,3 N/m2

= 133,3 Pa (N/m2)
= 1,333 mbar
= 1/760 atm

1 dyne/cm2 = 0,1 Pa
= 1 µbar

1 bar = 100 000 Pa (N/m2)
= 750 mm kwik

1 mbar = 100 Pa
= 0,750 torr

10.2 METAALAFSCHEIDING MET VACUÜMPROCESSEN

10.2.1 OPDAMPEN

Opdampen van metaal is het in het vacuüm bij hoge temperatuur verdampen
van het op te brengen metaal (evaporant), waarna dit neerslaat op een koud of
vrijwel koud substraat.
De ontwikkeling van de opdamptechniek heeft vrijwel gelijke tred gehouden
met de ontwikkeling van de vacuümtechniek, want pas door het ter beschik-
king komen van pompen die een voldoende diep vacuüm, minder dan 
0,01-0,001 Pa (~10-4 tot 10-5 torr) kunnen leveren en een voldoend grote
pompsnelheid bezitten, werd het mogelijk opdampen op grote schaal en tegen
redelijke kosten uit te voeren.
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TABEL 10.2 Metalen en legeringen die door vacuümprocessen kunnen 
worden opgebracht

Opdampen Sputteren Ion plating
metaal legering metaal legering metaal legering

Be Be Be - - -
B - B - - -
Mg Mg Mg Mg Mg -
Al Al Al - Al -
Si Si Si Si Si -
K - - - - -
Ca Ca - - - -
Ti Ti Ti Ti Ti Ti
V - V - V -
Cr Cr Cr Cr Cr Cr
Mn Mn Mn Mn - -
Fe Fe Fe Fe Fe Fe
Co Co Co Co Co Co
Ni Ni Ni Ni Ni -
Cu Cu Cu Cu Cu -
Zn Zn Zn Zn Zn -
Ga - - - - -
Ge Ge Ge - Ge -
As As - - - -
Sr - - - - -
Y - - - Y -
Zr - Zr - Zr -
Nb Nb Nb Nb - -
Mo Mo Mo Mo Mo -
Ru - Ru - Ru -
Rh - Rh - Rh -
Pd Pd Pd - Pd -
Ag Ag Ag Ag Ag -
Cd - - - - -
In In In In - -
Sn Sn Sn - Sn -
Sb Sb - - - -
Cs - - - - -
Ba - - - - -
La - La - - -
Ce - - Ce Ce -
Pr - - Pr Pr -
Nd - - Nd Nd -
Pm - - Pm Pm -
Sm - - Sm Sm -
Eu - - Eu Eu -
Gd Gd - Gd Gd -
Tb - Tb Tb Tb -
Dy - Dy Dy Dy -
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Opdampen Sputteren Ion plating
metaal legering metaal legering metaal legering

Ho Ho - Ho Ho -
Er - - Er Er -
Tm - - Tm Tm -
Yb - - Yb Yb -
Lu - - Lu Lu -
Hf Hf Hf Hf Hf -
Ta - Ta Ta - -
W W W W W -
Re - Re - - -
Os - Os - Os -
Ir - Ir - Ir -
Pt - Pt - Pt -
Au Au Au Au Au -
- - Tl - - -
Pb Pb Pb Pb - -
Bi Bi Bi Bi - -
Po - - - - -
Th - Th - - -
U - U - - -
Am - Am - - -
Cm - Cm - - -

10.2.1.1 HET TE VERDAMPEN METAAL

Zeer veel metalen en ook legeringen, mits ze stabiel zijn bij hoge temperatu-
ren in vacuüm, kunnen op deze wijze worden opgebracht. Een overzicht daar-
van geeft tabel 10.2. De techniek kan voor een grote verscheidenheid van toe-
passingen worden gebruikt.
Er zijn enige metalen, die bij een druk van 1 Pa  al verdampen voordat ze
smelten. Dat zijn cadmium, chroom, molybdeen, palladium, vanadium, ijzer
en silicium.
Andere metalen moeten worden ondersteund of opgenomen in een geschikte
verdampingsbron, waarvan diverse typen bestaan:

- gloeispiralen van hittevaste materialen met een lage dampdruk om verontrei-
nigingen van het opgebrachte metaal te voorkomen. Hiervoor komen in aan-
merking de metalen wolfraam en tantaal en voor metalen, die verdampen
beneden 1000 ˚C, ook platina, ijzer en nikkel.
De te verdampen metalen kunnen hierop eventueel langs galvanische weg
worden opgebracht. De materiaalhoeveelheid, die ze kunnen bevatten is
klein, maximaal 1 g.

- schuitjes of bootjes van metalen met een hoog smelpunt, eventueel bedekt
met een keramische laag, zoals aluminiumoxide of berylliumoxide.
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- kroezen, gemaakt van metalen met een hoog smeltpunt, al dan niet bedekt
met een keramische coating, voorts keramische kroezen gemaakt van beryl-
liumoxide, aluminiumoxide, silliciumdioxide en andere materialen, zoals
boriumnitride. Deze kroezen kunnen enige tientallen grammen metaal
bevatten.

- in het geheel geen houder, wanneer het te verdampen materiaal in een elek-
tromagnetisch veld zwevend wordt gehouden. Deze laatste methode wordt
gebruikt als men een zeer zuiver neerslag wil verkrijgen.

10.2.1.2 VERHITTINGSMETHODEN

Het te verdampen metaal kan op een aantal manieren worden verhit:

- weerstandsverhitting van gloeidraden, schuitjes en metalen kroezen

- stralingsverwarming door gloeidraden rondom keramische kroezen

- hoogfrequentverhitting van metaal dat zich in een keramische kroes bevindt.
De energie werkt hier direct in op het te verhitten metaal

- elektronenstraalverhitting, waarvan diverse varianten bestaan om de elektro-
nenbundel te versnellen en op het te verdampen materiaal te richten

- levitatieverhitting, zonder kroes, waarbij het materiaal elektromagnetisch
zwevend wordt gehouden en tegelijk hoogfrequent wordt verhit

- zeer snelle (explosieve) verhitting door middel van :
- laserstraling
- condensatorontlading.

10.2.1.3 MATERIAALTOEVOER

De materiaaltoevoer in de vacuümruimte kan chargegewijs zijn en continu:

- chargegewijs
- van één verdampingsbron
- van twee (of meer) verdampingsbronnen voor het neerslaan van legerin-

gen of voor meerlagencoatings

- semi-continu, van het te verdampen materiaal wordt periodiek een aange-
paste hoeveelheid in het schuitje of in de kroes gebracht vanuit een voor-
raad, die zich reeds in de vacuümruimte bevindt

- continu, ook flashverdamping genoemd, wanneer continu een hoeveelheid
materiaal uit een voorraadhoeveelheid in de vacuümruimte wordt verdampt.
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10.2.1.4 BEPERKINGEN BIJ OPDAMPEN VAN METALEN IN VACUÜM

Evenals elke andere oppervlaktetechniek kent ook het in vacuüm opdampen
van metalen een aantal beperkingen:

- het op te brengen metaal moet bij de gegeven temperatuur en het heersende
vacuüm kunnen verdampen

- een diep vacuüm is nodig om voldoende vrije weglengte van de atomen van
het verdampte metaal te waarborgen, zodat de metaalatomen maar weinig
botsen met achtergebleven gasmoleculen

- de aangebrachte (meestal zeer dunne) lagen zijn mechanisch zwak en moe-
ten bijvoorbeeld voor sierdoeleinden door een blanke lak worden
beschermd

- dikke lagen vragen een langdurige behandeling; de opdampsnelheid ligt tus-
sen 0,3 en 35 µm per uur

- dikke lagen vertonen soms inwendige spanningen
- inwendige holten en spleten worden niet gecoat; opdampen is een ‘line of

sight’ techniek
- de afmetingen van de te behandelen voorwerpen worden beperkt door de

beschikbare ruimte in de vacuümkamer
- ophangrekken mogen het vacuüm niet verstoren en ze mogen niet reageren

met het opgedampte metaal.

10.2.2 SPUTTEREN

In een niet al te diep vacuüm, 10-1 Pa voor diodesputteren en 1,0-0,01 Pa
voor triodesputteren, veroorzaakt een elektrisch veld van 1-5 kV ionisatie van
het aanwezige gas. Er ontstaat een glimontlading, waarbij de (negatieve) elek-
tronen zich naar de anode begeven en de positieve ionen naar de kathode.
Deze gasionen zijn de sputterionen, die de kathode, welke bestaat uit het te
eroderen materiaal, bombarderen. De uit de kathode vrijgemaakte metaalato-
men slaan vervolgens neer op het soms verwarmde substraat.
Als men geen chemische reactie met de vrijgemaakte metaalatomen wenst en
een zuiver metaal of een zuiver metallische legering wil aanbrengen, kiest
men als sputtergas een edelgas met relatief zware ionen, vaak argon.
Door het substraat korte tijd kathodisch te schakelen kan men het oppervlak
ook een laatste reiniging geven (etsen) door het ionenbombardement.

Naast de beschreven methoden van direct sputteren zijn er nog enige andere
sputtermethoden:

- hoogfrequent sputteren, dat wordt gebruikt voor niet-geleidende materialen
- reactief sputteren, waarbij een reactief gas aanwezig is, dat met de metaal-

atomen reageert, zodat een metaalverbinding wordt afgescheiden
- plasma-oxidatie of gasanodiseren, waarbij op het metaaloppervlak een oxide

wordt gevormd.

Deze drie methoden komen ter sprake in 10.3.1.
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10.2.2.1 APPARATUUR VOOR SPUTTEREN

Er zijn vier belangrijke uitvoeringen van spuitapparatuur:

- gelijkstroom diodesputteren, waarbij zich in de vacuümkamer twee elektro-
den bevinden. Het evaporant is de kathode (-) en het substraat anode (+). 
De spanning tussen kathode en anode bedraagt meestal 2-4 kV. Dit proces is
vooral geschikt voor metalen en legeringen, die onder de sputteromstandig-
heden stabiel zijn

- hoogfrequent diodesputteren, waarbij de elektroden verbonden zijn met een
hoogfrequentgenerator die een hoogfrequente wisselspanning levert, waar-
door een veel grotere afscheidingssnelheid wordt verkregen

- triodesputteren, waarbij het substraat als een aparte kathode in het plasma is
geplaatst, dat zich vormt tussen een wolfraam gloeidraad, die bij 2400 ˚C
elektronen levert en een anode. Bovendien bevindt zich in dit geheel een
spoel, die een magneetveld superponeert op het elektrische veld

- magnetronsputteren, zowel met gelijkstroom als met een hoogfrequente wis-
selstroom, waarbij het substraat op of bij een permanente magneet is
geplaatst, waardoor een elektronenbombardement en ongewenste verhitting
worden voorkomen, omdat de elektronen worden afgebogen. Het proces is
daardoor geschikt voor gehard staal.

10.2.2.2 METALEN VOOR SPUTTEREN

Tabel 10.2 geeft een overzicht van metalen en legeringen die voor sputteren in
aanmerking komen.

10.2.3 ION PLATING

Ionplating is een proces, dat een aantal karakteristieken van opdampen en
sputteren in zich verenigt, zie tabel 10.2.
De verhitting van het te verdampen materiaal kan op dezelfde manieren
plaatsvinden als bij opdampen, door weerstandverhitting, door elektronen-
straalverhitting en door hoogfrequentverhitting.
In principe kunnen alle metalen door ion plating worden opgebracht, die ook
in vacuüm kunnen worden opgedampt.
De methode is jonger dan de andere genoemde processen, zodat daar nog niet
zoveel ervaring mee is opgedaan.

10.2.4 PVD, PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION

De term PVD wordt gegeven aan een aantal processen, waarbij een metaal of
een legering door een zuiver fysisch proces op een substraat wordt aange-
bracht vanuit de gasfase. PVD is dus geen afzonderlijk proces op zich.
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De in dit hoofdstuk besproken processen: opdampen van metalen (10.2.1),
sputteren (10.2.2) en ion plating (10.2.3) zijn alle PVD-processen.

10.2.5 CVD, CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION

Het karakteristieke van CVD is dat er tijdens het aanbrengen van een deklaag
op het substraat chemische reacties plaatsvinden van gassen, die aan de vor-
ming van de deklaag bijdragen.
Het is een thermochemisch proces dat gebaseerd is op chemische reacties van
gassen, die vluchtige chemische bestanddelen bevatten van het materiaal dat
moet worden neergeslagen op het substraat.
De chemische reactie kan ook met het substraat zelf plaatsvinden. Het aantal
mogelijke chemische reacties in de gasfase is tamelijk groot, vandaar dat CVD
een ruim toepassingsgebied kent.
Men kan metalen en legeringen neerslaan, maar ook chemische verbindingen.
Wij beperken ons hier tot het neerslaan van metalen en legeringen. Voor het
afscheiden van metaalverbindingen met het CVD-proces wordt verwezen naar
10.3.4.

De meest voorkomende methode voor CVD-processen is het verdampen van
een chemische verbinding in een afzonderlijke verdamper, waarna deze damp
eventueel gemengd met andere gassen in een kamer wordt gebracht waarin
zich het gereinigde, voorverwarmde substraat bevindt. Lucht is in deze ruimte
vervangen door niet-reactieve gassen, zoals argon of helium. Het proces wordt
uitgevoerd bij atmosferische druk of bij een lichte onderdruk, 10-103 Pa 
(-10-1 tot 10 torr).
Bij het neerslaan van metaal kan het gas, dat door verdamping wordt gevormd,
bestaan uit een metaalverbinding alléén of een metaalverbinding met reage-
rende gassen.

Voor het afscheiden van metalen en legeringen zijn de volgende chemische
principes in gebruik:

- ontleden, ook bekend als pyrolyse, waarbij metaalverbindingen, zoals hydri-
den, carbonylen en organometaalverbindingen alleen door verhitting wor-
den ontleed. De temperatuur bedraagt daarbij enige honderden graden
Celsius.

- andere metaalverbindingen, zoals halogeniden en sommige oxiden ontleden
bij veel hogere temperaturen (hoger dan 1000 ˚C).

- reductiemethoden, waarbij metaalhalogeniden worden verhit in aanwezig-
heid van waterstof of dampen van reactieve metalen, zoals kwik of zink, die
als reductiemiddel kunnen dienen.

- uitwisseling door reactie van het gasmengsel met het substraat, waarbij
metaal wordt vrijgemaakt.
Er kan ook een reactie plaatsvinden van het gasmengsel met metalen, zoals
aluminium, calcium of magnesium, die eerst in vacuüm op het substraat zijn
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aangebracht en die als reductiemiddel kunnen dienen.
De hoge temperaturen, die bij sommige metaalafscheidingsprocessen gebruikt
worden, leiden ertoe dat diffusie optreedt, zodat de laag niet op het substraat
wordt afgescheiden, maar dat er een legering wordt gevormd. Tabel 10.4 geeft
een overzicht van de metalen en hun legeringen die met de CVD-methode
kunnen worden aangebracht.

10.2.5.1 BEPERKINGEN VAN HET CVD-PROCES

Het CVD-proces wordt beperkt door een aantal factoren, zoals:

- de beschikbaarheid van chemische verbindingen als bron voor het materiaal
dat moet worden neergeslagen

- de eis dat de chemische verbindingen geschikt zijn als bron voor het materi-
aal dat moet worden neergeslagen

- de eis dat de chemische verbindingen stabiel zijn tot ze de hoge tempera-
tuur bereiken van het voorverwarmde substraat

- de afmetingen van de reactiekamer.

TABEL 10.3 Verschillen en overeenkomsten tussen opdampen, 
sputteren en ion plating

Opdampen Sputteren Ion plating

vacuüm diep minder diep kan beide

evaporant elektrisch neutraal kathode anode
verhit niet extra verhit verhit
verdampt erodeert verdampt

1-5% geioniseerd
95-99% verdampt

substraat elektrisch neutraal geaard kathode

spanning geen 1-5 kV 0,5-5 kV
gelijkspanning of gelijkspanning of
hoogfrequente hoogfrequente
wisselspanning wisselspanning

afscheidingssnelheid 0,3-35 µm/h 0,4-120 µm/h 2-12 µm/h
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TABEL 10.4 Metalen en legeringen die met de CVD methode kunnen worden
opgebracht

metaal legering metaal legering

Be Be Rh -
B - Pd -
Mg Mg Ag Ag
Al - Cd -
Si Si In -
Ti Ti Sn -
V V Sb -
Cr Cr Gd Gd
Mn Mn Hf -
Fe Fe W W
Co Co Re Re
Ni Ni Os -
Cu Cu Ir -
Zn - Pt -
- Ga Au -
Ge - Hg -
As - Pb Pb
Zr Zr Bi -
Nb Nb Po -
Mo Mo Th Th
Ru Ru Pa -

10.2.6 IONENIMPLANTATIE

Ionenimplantatie vindt plaats door een amorfe of gekristalliseerde vaste stof te
bombarderen met versnelde ionen, waardoor deze in het oppervlak worden
ingebracht.
Het proces vindt plaats in vacuüm, 1-0,01 Pa, met sterk uiteenlopende ener-
gieën, die gemeten worden in keV of MeV.

De dikte van de laag, die chemisch wordt veranderd door er vreemde ionen in
te brengen, bedraagt meestal niet meer dan enige micrometers, maar bij som-
mige substraten kan de in samenstelling veranderde laag wel 100-200 µm dik
zijn.

Het proces is afhankelijk van een aantal factoren:

- de energie van de ionenbundel
- de intensiteit van de ionenbundel
- het atoomnummer van het ion (bepaalt of dit ‘zwaar’ of licht is)
- de atoomradius
- de ionenpotentiaal
- de structuur van het substraat
- de temperatuur van het substraat.
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Er zijn tal van apparaten ontwikkeld om ionen te vormen en te versnellen.

Vrijwel alle elementen, metalen, niet-metalen en edele gassen kunnen door
ionenimplantatie in een oppervlak worden gebracht.
Daarop zijn slechts weinig uitzonderingen.

Als materiaalbronnen voor de ionen kunnen worden gebruikt de elementen
zelf, hun halogeniden, oxiden, sulfiden, hydriden en soortgelijke verbindingen
en soms ook mengsels van de oxiden met bijvoorbeeld tetrachloorkoolstof.

Naarmate de ionen zwaarder zijn oefenen zij op het substraat een sputtereffect
uit, dat tot beschadiging kan leiden.
Door de elastische botsingen treden voorts inwendige spanningen in de opper-
vlaktelaag op, die soms door een achteraf uitgevoerde warmtebehandeling
kunnen worden opgeheven. Bij metalen met een hoog smeltpunt, zoals som-
mige platinametalen en wolfraam, heeft een warmtebehandeling weinig effect.
Bovendien moet men erop bedacht zijn, dat door deze warmtebehandeling
diffusieverschijnselen kunnen optreden, waardoor de geïmplanteerde ionen
zich naar dieper gelegen lagen gaan bewegen, zodat het implantatie-effect
wordt ‘verdund’.

Sommige ingebrachte gassen kunnen door een warmtebehandeling weer wor-
den uitgedreven.

Ionenimplantatie is ook onder andere namen bekend, zoals doping.
Met deze term bedoelt men echter soms ook een diffusieverschijnsel, omdat
men bij de term ‘doping’ meer denkt aan het resultaat dan aan de werkwijze.

10.3 IN VACUÜM AFSCHEIDEN VAN NIET-METALEN

Ook niet-metalen kunnen in vacuümprocessen worden opgebracht, evenals
verbindingen.
De vacuümprocessen, 10.2 t/m 10.2.6, die hier weer ter sprake komen, maar
nu voor niet-metalen zijn:

- opdampen
- sputteren
- ion plating
- CVD methoden
- ionenimplantatie.

De eerste drie worden bij de metalen samengevat onder de naam PVD,
Physical Vapour Deposition.
Bij niet-metalen en verbindingen treden echter vaak chemische processen op,
zodat de naam PVD hier niet van toepassing is.
Daarnaast wordt in dit hoofstuk een andere techniek uitvoerig besproken,
CVD, Chemical Vapour Deposition, waarmee een groot aantal nieuwe
opbrengprocessen aan het te bestaande arsenaal is toegevoegd.
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10.3.1 OPDAMPEN

Het opdampen van niet-metalen geschiedt in principe op dezelfde manier als
beschreven in 10.2.1; het op te brengen element wordt in een vacuümkamer
verhit en tot verdampen gebracht, waarna het neerslaat op de te behandelen
metaaloppervlakken (en op de wanden van de vacuümkamer).
Soms wordt tijdens of na het opdampen het substraat verwarmd, waardoor dif-
fusie, legeringsvorming of een chemische reactie optreedt. In andere gevallen
zal men dit juist zoveel mogelijk vermijden.
Chemische elementen die op deze wijze kunnen worden opgebracht, zijn bij-
eengebracht in tabel 10.5.

Wanneer men bij opdampen twee verhitte bronnen gebruikt met verschillende
te verdampen materialen kan men daarna het volgende bereiken:

- legeringsvorming
- neerslag in twee lagen
- een mengsel
- een chemische verbinding (metallisch).

Een andere mogelijkheid is reactief opdampen.
Het restgas in de vacuümkamer, meestal een inert gas, zoals helium of argon,
wordt dan vervangen door een gas dat met de evaporant reageert.
Dat kan zijn zuurstof voor oxidevorming, stikstof voor nitridevorming, een
koolstofverbinding, zoals methaan voor carbidevorming en een zwavelverbin-
ding, zoals zwavelwaterstof, voor sulfidevorming.
Eventueel kunnen ook gasvormige verbindingen van selenium of tellurium
worden gebruikt.
De gevormde verbindingen slaan dan op het substraat neer.

De gassen reageren dus niet met het (koele) substraat, maar met de verhitte
verdampte elementen, meestal metalen.

10.3.2 SPUTTEREN

Met reactief sputteren kan men, evenals bij reactief opdampen metaalverbin-
dingen, zoals carbiden, oxiden, nitriden, sulfiden, seleniden of telluriden
afscheiden.
Ook hier wordt dan het inerte gas in de reactiekamer vervangen door reactief
gas, zoals beschreven bij reactief opdampen.

Een andere techniek is plasma-oxidatie, waarbij men in een zuurstofatmosfeer
(bij onderdruk) in een glimontlading zuurstof gedurende enige seconden kan
laten inwerken op het substraat. Men krijgt dan een dunne oxidefilm.
Legt men een anodische potentiaal aan het substraat, tot 1000 V, dan ontstaat
er een veel dikkere oxidelaag. Men spreekt dan van gasanodiseren of juister
van plasma-anodisch oxideren.
Dit proces, dat meer tijd vergt, is voor aluminium en silicium in gebruik.
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10.3.3 ION PLATING

Met ion plating, zijn tot nu toe, in vergelijking met de andere vacuümproces-
sen, slechts een gering aantal niet-metallische materialen opgebracht.
Dat wordt zonder twijfel veroorzaakt door het feit dat ion plating een proces
van betrekkelijk recente datum is. Er zijn geen theoretische redenen, waarom
ook niet met ion plating een veel groter aantal niet-metallische materialen kan
worden opgebracht.

10.3.4 CVD PROCESSEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN METAALVERBINDINGEN

Voor het aanbrengen van metaalverbindingen kan men uitgaan van carbiden,
nitriden, boriden, siliciden en oxiden als eerste bestanddeel, die na een reac-
tieve atmosfeer van chloriden, fluoriden, bromiden, jodiden, carbonyls,
organometallische verbindingen, waterstof en koolwaterstoffen tot de gewenste
reactie kunnen worden gebracht.
Waterstof wordt vaak extra toegevoegd als reductiemiddel.
De reagerende bestanddelen moeten bestand zijn tegen de toegepaste tempe-
raturen, die kunnen uiteenlopen van minder dan 200 ˚C tot boven 800 ˚C.
In toenemende mate gebruikt men dan plasma ondersteunde afscheiding
(PACVD), vooral voor de dunnere lagen die in de micro-elektronica in gebruik
zijn.

10.3.5 IONENIMPLANTATIE

Ionenimplantatie is in principe mogelijk met alle elementen uit het periodiek
systeem. Dat dit met enige elementen nog niet gerealiseerd is vindt zijn oor-
zaak meer in praktische redenen, dan dat het technisch niet zou kunnen.
Met ionenimplantatie worden ionen van het gewenste element met kracht in
het metaaloppervlak geschoten. Daarbij kunnen lagen ontstaan die wel 
100-200 µm dik zijn.
Van deze processen is heel bekend geworden het ionitreren, het enige proces
naast gasnitreren dat een zuivere nitreerlaag, met alleen ingebrachte stikstof
levert.

10.4 TOEPASSINGEN VAN VACUÜM AFGESCHEIDEN NIET-METALEN

Enige veel gebruikte toepassingen van in vacuüm afgescheiden niet-metalen
zijn hieronder weergegeven.

10.4.1 SILICIUMMONOXIDE

Een opgedampte laag die momenteel voor het bedekken van metalen van
belang is, is siliciummonoxide, dat op ruime schaal gebruikt wordt voor het
beschermen van glanzende delen van ruimtevaartuigen, omdat hierdoor een
betere bescherming wordt verkregen tegen meteorietstof. Ook voor het
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beschermen van opgedampte aluminium spiegels wordt opdampen van sili-
ciummonoxide toegepast in plaats van boorzuur anodiseren.

10.4.2 SLIJTVASTE LAGEN

TiN deklagen worden momenteel op vrijwel alle hardmetalen verspannende
gereedschappen aangebracht om de standtijd (levensduur) te verlengen en de
wrijving en daardoor het energieverbruik te verminderen.
Het proces wordt ook toegepast voor het aanbrengen van decoratieve, goud-
kleurige slijtvaste lagen op horlogekasten en armbanden (echter niet zo mooi
als goud).

Naast TiN zijn diverse andere slijtvaste lagen in ontwikkeling, zowel aange-
bracht via CVD als PVD technieken.
Een aantal van deze lagen kan ook langs andere weg, bijvoorbeeld door diffu-
siebewerkingen, zie hoofdstuk 7, of door een gesmolten zoutbadbehandeling
worden verkregen.

10.4.3 SELENIUM

Het opdampen van seleen, meestal op een ondergrond van aluminium wordt
toegepast bij de fabricage van gelijkrichterplaten voor seleengelijkrichters.
Bovendien dient een opgedampte seleenlaag als beelddrager bij elektrostati-
sche fotocopieerprocédés (xerografie).

10.4.4 DIAMANTACHTIGE DEKLAGEN

Diamantachtige deklagen zijn dunne koolstofhoudende amorfe deklagen met
als voornaamste eigenschappen een hoge hardheid en een lage wrijvingscoëf-
ficiënt, wat resulteert in een uitstekende slijtvastheid.
Bovendien hebben deze deklagen een lage oppervlakteruwheid en ze zijn
chemisch inert. Door hun lage oppervlakte-energie hebben ze een uitgespro-
ken antikleef gedrag. De standaarddikte van deze deklagen bevindt zich tussen
2 en 4 µm.
Door het inbrengen van andere elementen in de Diamond Like Coatings, =
DLC-basisstructuur kunnen andere typen coatings met specifieke eigenschap-
pen verkregen worden. Daar waar DLC-coatings de beste slijtageweerstand
bieden door hun extreem hoge hardheid, vertonen andere coatings een lagere
restspanning, een nog lagere wrijving, een beter antikleef gedrag en een hoge-
re temperatuursvastheid.
Deze deklagen worden aangebracht via een plasma-ondersteund CVD (chemi-
cal vapour deposition) proces waarbij de temperatuur van de substraten tijdens
de afzetting lager blijft dan 200 ˚C.
Zowel geleidende als niet-geleidende substraten met sterk variërende afmetin-
gen en vormen kunnen door middel van deze technologie homogeen worden
bedekt.
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TABEL 10.5 Niet-metallische elementen, die voor vacuümtechnieken op
metaaloppervlakken kunnen worden aangebracht

Opdampen Sputteren Ion plating Ionenimplantatie

B B - alle
- C C niet-metalen
Si Si Si
As As -
Se Se -
Te Te -

TABEL 10.6 Metalen, waarvan chemische verbindingen kunnen worden 
opgedampt door reactief opdampen, reactief sputteren en 
ion plating.

Reactief opdampen Reactief sputteren Ion plating
Li Li -
Be Be -
B B -
Na Na -
Mg Mg -

Al Al -
Si Si -
K - -
Ca Ca -
Ti Ti Ti

V V V

Cr Cr Cr
Mn Mn -
Fe Fe -
Co - -

Ni Ni -
Cu Cu -
Zn Zn Zn
Ga Ga -
Ge Ge -

- As -
Sr Sr -
Y Y -
Zr Zr Zr
Nb Nb -
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Mo Mo Mo
Rh - -
Pd Pd -
Ag Ag -
Cd Cd -

In In -
Sn Sn -
Sb - -
Cs - -
Ba Ba -

La La -
ZE*) ZE Pr en Nd
Hf Hf Hf
Ta Ta -
W W -

Re - -
Os - -
Ir - -
Pt Pt -
Au - -

Hg - -
Tl - -
Pb Pb -
Bi Bi -
Th - -

U U -
Pu Pu -

*) ZE = zeldzame aardmetalen.
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TABEL 10.7 Niet-metalen, die door ionenimplantatie in metaaloppervlakken 
kunnen worden ingebracht met hun voornaamste ionenbronnen

EG*) EG
H H, H2O, H2S
F F, NaF en andere fluoriden
Cl Cl, NaCl en andere chloriden
Br Br
J J, KJ
O O2, CO2
S S, SO2, H2S, CS3, COS, SCl2, ZnS en andere sulfiden
Se Se, SeO2, H2Se, ZnSe en andere seleniden
Te Te, TeO2, TeCl2, TeF6, ZnTe en andere telluriden
N N
P P, PCl2, PBr2, PH3
As As, As2O3, AsCl3, AsH3, Cd3As2 en andere arseniden
C CO, CO2, CS2, CCl4, CaCO3 en andere carbonaten
Si Si, SiCl4, SiH4, SiS4

*) EG = edele gassen.
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