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W artykule przedstawiono urządzenie i sposoby domieszkowania warstw wierzchnich materiałów jonami pierwiastków 
gazowych oraz atomami ciał stałych. Zestaw aparatury pomiarowej pozwala określić rezystancję warstwy zmodyfikowanej. 
Komputerowe stanowisko umożliwia określenie zmiany właściwości modyfikowanych powierzchni styków łączników przy 
dokonywaniu wielokrotnych cykli łączeniowych.

Wstęp
Implantacja jonowa do materiału o określonym 

składzie chemicznym innych pierwiastków 
(powstawanie stopu) lub zaistnienie reakcji 
chemicznej pomiędzy nimi powoduje zmianę 
właściwości mechanicznych (twardości, odporności 
na ścieranie), elektrycznych (rezystywności 
materiału, zdolności inicjowania i zanikania łuku 
elektrycznego pomiędzy elektrodami), chemicznych 
(podatność na korozję) oraz tribologicznych 
materiału jako całości lub jego powierzchni [1].

Istnieją również inne sposoby domieszkowania 
wykorzystujące metodę implantacji jonowej danego 
pierwiastka do warstwy wierzchniej próbki materiału. 
Domieszkowane jony mogą tworzyć z podłożem 
związki chemiczne np. azotki miedzi, itp. Stosowane 
jest dynamiczne mieszanie jonowe, które polega na 
wprowadzeniu do wierzchniej warstwy 
modyfikowanej próbki atomów innego pierwiastka 
rozpylonych z powierzchni tarczy wiązką jonów 
pierwiastka gazowego padającego na tę 
powierzchnię. Umożliwia to domieszkowanie atomów 
pierwiastków, które nie wchodzą w reakcję 
chemiczną z materiałem podłoża np. przy 
domieszkowaniu wolframu do miedzi.

Ilość wprowadzonych domieszek oraz głębokość 
ich wnikania (implantacji) zależą od właściwości 
(masy atomowej) materiału domieszkowanego i 
domieszkującego, energii jonów, gęstości prądu 
jonowego i czasu trwania procesu domieszkowania, 
zdolności jonowego rozpylania materiału. Na skutek 
przenikania jonów lub atomów do materiału nie 
występuje wyraźna granica rozdziału pomiędzy 
materiałem domieszkowanym i domieszkującym, a 
od określonej głębokości ilość materiału 
domieszkowanego zwiększa się w kierunku 
powierzchni próbki. Przy odpowiedniej dawce 
implantacji na powierzchni próbki może powstać 
warstwa materiału domieszkującego [2, 3].

W dalszej części artykułu przedstawione zostanie 
urządzenie do domieszkowania jonowego 
materiałów i dwa stanowiska do określania zmian 
właściwości elektrycznych modyfikowanych 
materiałów oraz badania łączników niskiego 
napięcia.

Implantator MKPCz-99
Implantator MKPCz-99 do domieszkowania ciał 

stałych [4, 5, 6] posiada źródło jonów pierwiastków 
gazowych do implantacji metali; główną komorę, w 
której można domieszkować próbki materiału, 
umieszczone na obrotowym uchwycie chłodzonym 
wodą oraz dodatkowo specjalną komorą tarczową do 

umieszczania próbek zaopatrzoną w pułapkę 
azotową do wychwytywania pary oleju. Zawór 
próżniowy pozwala na utrzymanie próżni w komorze 
głównej podczas wymiany próbek. Ponieważ 
objętość komory tarczowej wynosi około 1dcm3, 
dlatego w krótkim czasie można uzyskać wymaganą 
próżnię po otwarciu zaworu próżniowego, co 
sprawia, że bardziej efektywnie wykorzystywany jest 
czas pracy implantatora [6]. Ponieważ izolowana 
komora tarczowa stanowi tzw. cylinder Faraday`a, 
umożliwia to dokładny pomiar wartości prądu 
jonowego wiązki padającej na próbkę, eliminując 
udział prądu elektronów wtórnych. Urządzenie 
pozwala uzyskać energię jonów o wartości do 150 
keV, natężenie prądu jonowego – do 2 mA, gęstość 
prądu jonowego – do 20 µA/cm2, obszar naświetlania 
w komorze głównej o przekroju kołowym – 20 ÷ 50 
cm2 i komorze tarczowej – ok. 20 cm2. 
Niejednorodność rozkładu gęstości prądu jonowego 
na powierzchni tarczy jest ≤10%, a ciśnienie w 
komorze roboczej – <10-9 Tr [4].

Budowa próżniowej komory tarczowej umożliwia 
również domieszkowanie atomów dowolnych metali. 
W tym celu z blachy materiału domieszkującego 
wykonuje się ścięty stożek o określonym kącie 
nachylenia φ (rys.1) [7].

Rys. 1. Uchwyt próbek ze źródłem atomów: 1 – korpus 
uchwytu, 2 – próbka, 3 – uchwyt próbki, 4 – materiał 
rozpylany w kształcie ściętego stożka, 5 – wiązka 
implantujących jonów, 6 – wiązka rozpylanych atomów,, 
φ – kąt pomiędzy powierzchnią rozpylanego materiału 
ii powierzchnią próbki

Część wiązki jonów 5 rozpyla domieszkujący 
materiał 4, którego atomy 6 padają na powierzchnię 
próbki 2 i wnikają do niej. Pozostała część wiązki 
jonów 5 padając bezpośrednio na próbkę powoduje 
wbijanie atomów osadzonych na powierzchni próbki. 
Zachodzi wówczas tzw. dynamiczne mieszanie 
jonowe. Występuje tutaj jednoczesne rozpylanie 
substancji znajdującej się na powierzchni próbki
wiązką jonów padającą bezpośrednio na próbkę.
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Możliwe jest również domieszkowanie warstwy 
wierzchniej materiału próbki w sposób przedstawiony 

na rysunku 2 [8].
Rys. 2. Schemat źródła atomów nanoszonej warstwy i 
uchwyt próbek: 1 – mocowanie stożka; 2 – stożek z cienkiej 
blachy nanoszonego materiału, 3 – rurka – oś obracania 
próbki, służąca do jej chłodzenia wodą bieżącą; 4 – próbka; 
5 – uchwyt próbki; 6 – wiązka jonów; 7 – wybite atomy

Próbka 4 umieszczona jest po stronie źródła 
atomów. Wówczas część wiązki jonów 6 rozpyla 
materiał domieszkujący stożka i atomy tego 
pierwiastka osiadają na powierzchni próbki i 
jednocześnie, posiadając określona energię 
kinetyczną, mieszają się z materiałem próbki. 
Ponieważ wiązka jonów nie pada bezpośrednio na 
powierzchnie próbki rozpylanie nanoszonego
materiału jest nieznaczne.

Jeżeli na powierzchni wewnętrznej stożka 
umieścimy symetrycznie rozłożone paski z folii 
różnych materiałów, wówczas powierzchnia próbki 
będzie modyfikowana zestawem atomów tych 
pierwiastków, czyli występuje implantacja 
wieloskladnikowa.

Tarcza (uchwyt), na której mocowane są próbki, 
jest chłodzona wodą i domieszkowanie następuje w 
temperaturze niższej od temperatury wrzenia wody. 
Obracając próbkę w osi pionowej o 180° można 
dokonać oczyszczenia powierzchni próbki wiązką 
jonów.

Aparatura pomiarowa
Dla określania zmiany właściwości elektrycznych 

modyfikowanych jonowo powierzchni materiałów 
stykowych wykorzystano stanowisko, którego 
schemat przedstawiono na rysunku 3 [9, 10].

Rys. 3. Układ do pomiaru spadku napięcia: 1 – próbka 
badanego materiału, 2 – ruchoma elektroda probiercza, 3 –
element izolujący, 4 – źródło prądu stałego, 5 – czujnik 
tensometryczny, 6 – miernik siły (F – kierunek działania siły,
mV – miliwoltomierz, A – amperomierz, R – rezystor 
ograniczający)

Stanowisko pozwala dokonywać pomiaru spadku 
napięcia na zestyku badana próbka 2 i ruchoma 
elektroda probiercza 1 w zależności od siły nacisku F 
elektrody probierczej na próbkę. Porównanie 

wartości spadków napięcia dla próbek 
zmodyfikowanych różnymi pierwiastkami przy 
założonej wartości prądu stałego pozwala określić 
rezystancję przejścia (rezystancję modyfikowanej 
warstwy), a przy rosnącej sile nacisku elektrody 
zmianę rezystancji przejścia spowodowanej 
wzrastającą powierzchnią styczności elektrody 
probierczej i badanej próbki. Wielkość powierzchni 
styku zależy również od twardości zmodyfikowanej
powierzchni próbki.

Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość 
określenia optymalnego składu domieszkowanych 
materiałów w celu osiągnięcia szukanych 
właściwości powierzchni elementów aparatów 
służących do wielokrotnego załączania obwodów 
elektrycznych. Tymi elementami są styki w 
łącznikach.

Przy wyłączaniu napięcia, podczas rozchodzenia 
się styków łącznika pomiędzy nimi powstaje łuk 
elektryczny o wysokiej temperaturze, następuje 
nagrzanie styków oraz degradacja ich powierzchni 
wywołana topieniem się powierzchni styków i 
parowaniem materiału. Inicjowanie i zanikanie łuku 
zależy od składu chemicznego powierzchni, który 
można zmieniać modyfikując ją jonowo lub 
domieszkując atomami innych pierwiastków, a tym 
samym zmieniając czas palenia się łuku i jego 
energię.

Rysunek 4 przedstawia schemat stanowiska 
badawczego, które pozwala rejestrować spadki 
napięcia na zestyku przy zamkniętym styku dla 
każdego cyklu pracy łącznika (załącz-wyłącz), oraz 
temperaturę styków [11]. Rejestracja przebiegu 
napięcia i prądu w poszczególnych cyklach 
łączeniowych pozwala wyznaczyć energię łuku 
elektrycznego występującego pomiędzy stykami. 
Komputerowa rejestracja wymienionych wielkości 
umożliwia dokonanie analizy zmiany właściwości 
powierzchni styków, stopień ich degradacji i określić 
liczbę cykli poprawnej pracy łącznika.

Rys. 4. Układ komputerowego stanowiska do badania 
łączników. 1 – zasilanie, 2 – elektromagnes I, 3 – badany 
łącznik, 4 – elektromagnes II, 5 – przekaźnik czasowy, 6 –
miliwoltomierz, 7 – miernik temperatury, 8 – obciążenie, 9 –
komputer PC rejestrujący temperaturę ii spadek napięcia, 
10, 11 –  dźwignie, 12 – oscyloskop

W celu wyeliminowania oddziaływania 
środowiska na prace łączników istnieje możliwość 
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umieszczenia badanego łącznika w komorze z 
gazem szlachetnym.

Podsumowanie
Przedstawiony zestaw urządzeń do 

domieszkowania przewodzących materiałów 
elektrotechnicznych umożliwia modyfikację warstwy 
wierzchniej próbki jonami pierwiastków gazowych i 
atomami pierwiastków ciał stałych, poprzez ich 
wnikanie do materiału. Ten rodzaj modyfikacji nie 
powoduje występowania granicy pomiędzy 
materiałem modyfikowanym a domieszkującym. 
Stosując określone jony lub atomy pierwiastków 
można uzyskać warstwę wierzchnią o odpowiednich 
właściwościach elektrycznych, mechanicznych, 
odporność na korozję oraz na oddziaływanie łuku 
elektrycznego. Pomiar rezystancji warstwy 
modyfikowanej materiału umożliwia dobór materiału 
domieszkującego i parametrów implantacji styków 
wykonanych z modyfikowanego materiału. 
Komputerowe stanowisko do badania łączników 
umożliwia określenie zmian właściwości powierzchni 
styków podczas ich pracy w warunkach eksploatacji.
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ION DOPING OF SURFACE LAYERS IN CONDUCTING ELECTRICAL MATERIALS
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The presented article gives basic component elements of an implanter MKPCz-99, its parameters and methods for doping 
surface layers of conducting electrical materials. The discussed device makes possible to dope the materials with ions of 
gaseous elements. At the application of cones made of solid-element sheets it is also possible to perform doping with atoms 
that do not chemically react with the modified material.

By performing voltage drop measurements with a specialized circuit between a movable testing electrode and the modified 
sample the dependence of transition resistance on pressure force of the testing electrode on the sample can be determined. 
The testing can be performed at the current passage of a determined value for surfaces modified with ions of gaseous elements 
or atoms of solid elements. 

A computer stand for switch testing makes possible to measure temperature of switch contacts and voltage drop at the 
contacts and thereby to determine contact resistance of a switch depending on the number of switching cycles (ON-OFF). 
Pattern recording of current and voltage at the switch contacts and the application of an adequate computer software makes 
possible to determine the value of energy between fixed and moving contacts at their getting apart. In order to eliminate action 
of the environment onto the switch operation measurements can be performed at placing the tested switch together with the 
driving system in an atmosphere of noble gas like argon.  
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В работе представлены устройство и способы легирования приповерхностных слоев ионами газов и атомами 
твердых тел. Комплекс измерительной аппаратуры позволяет определить сопротивление модифицированных слоев. 
Управляемое компьютером измерительное устройство обеспечивает регистрацию изменения свойств 
модифицированных поверхностей контактов выключателей при многократно повторяющихся выключениях и 
включениях.


