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ALD Workshop

@ IMEC, Leuven, BE

Jednou z nesporných výhod doktorandského štúdia je možnosť cestovať.
Pracovný postup vo vedeckých kruhoch je nasledovný:
1. navrhnem si experiment, 2. zrealizujem ho, 3. poviem o ňom ostatným.
Pozrime sa bližšie na bod 3. a podrobme ho jemnejšiemu deleniu:
3a. napíšem vedecký článok o tom, čo
som urobil a pošlem ho do vhodného
časopisu na zverejnenie,
3b. pozriem sa, kde sa najbližšie koná
vedecká konferencia, ktorej nosná
téma má niečo spoločné s mojou
prácou.
A tu začína zábava.
Študujem na Elektrotechnickom ústave
SAV. Na PhD. štúdium som nastúpil minulý
september po inžinierskom štúdiu na
KME, po novom na Ústave elektroniky a
fotoniky, na FEI-ke. Zhruba okolo môjho
nástupu nám na ústav priviezli a nainštalovali zariadenie, ktoré dokáže nanášať
kovové či oxidové vrstvy s reguláciou po
jednotlivých atomárnych vrstvách – ALD.
V rámci prvých experimentov sme sa
rozhodli vyšetriť prvotné fázy rastu oxidu
hlinitého (Al2O3) na rôznych podložkách.
Zjednodušene povedané, rástli sme Al2O3
s rôznymi hrúbkami, počnúc 0.1 nm, končiac niekde okolo 20 nm.

Až kým sme sa neodlepili vo Viedni od
zeme, tak vo mne panoval iracionálny
nekľud. Karol, ako skúsený rutinér, počas
letu pracoval na počítači a letecké starosti
prenechal pilotovi.

Leuven sa nachádza asi pol hodinu vlakom
od Brusselu. Je to príjemné malé mestečko s budovami z neomietnutých červených
pálených tehál a kilometrami cyklistických
chodníkov. Za tie dva dni som pochopil, že
zrážka s cyklistom musí byť pre tamojších
rezidentov úplne bežná vec, pretože tam
sa bicykluje celé mesto. Krásna idea zelenej a fyzicky prívetivej mestskej prepravy, z
ktorej by sme si mohli brať príklad.
Po večernej kontrole kvality miestnych
pivovarov nasledoval spánok, raňajky a
presun na leuvenskú perifériu, kde sa
nachádza miesto konania ALD Workshopu
– IMEC (Interuniversity Microelectronics
Centre) – svetoznáme výskumné centrum
v oblasti mikroelektroniky, presnejšie jeho
belgické ústredie.
Počas našej dvoj aj kúsok dňovej návštevy
sme absolvovali v IMECu niekoľko prednáškových blokov známych odborníkov, čo
mi umožnilo pozerať sa na našu technológiu z novej perspektívy a spoznať, s čím sa
potýkajú výskumní pracovníci vo svete.
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Keďže naše výsledky boli pomerne zaujímavé, prišiel za mnou môj vedúci Karol
Frӧhlich s ponukou participácie na spomínanom workshope v Belgicku. Naša účasť
bola podmienená vedeckým príspevkom,
ktorým by sme prezentovali našu aktuálnu
prácu. Prebehol týždeň a príspevok dostal
formu asi meter vysokého plagátu. Všetky
prerekvizity splnené, môžeme letieť.

Pristáli sme v európskom hlavnom meste,
Brusseli. Všade už panovala predvianočná
nálada, čo sa dalo ľahko dedukovať podľa
stromčeka na hlavnom námestí.

september

Nanášanie

Približne v tom istom čase, ale tisíc
kilometrov severozápadne, prebiehali
v Belgickom meste Leuven prípravy na
malú dvojdňovú konferenciu s názvom
ALD Workshop zameranú presne na tú
techniku rastu tenkých vrstiev, ktorú sme
si nedávno začali na našom pracovisku
osvojovať.

Úprimne, nikdy predtým som nevyužil
lietadlo ako dopravný prostriedok. Hoci
viem, že lietanie je štatisticky nízko riziková
forma transportu, k čomu prispievajú aj
desiatky predletových kontrol či precíznosť
výroby jednotlivých dielcov v leteckom
priemysle, novembrové počasie mi pokoj v
duši rozhodne nepridávalo.
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Po plánovanom programe sme mali voľno,
ktoré sme opäť investovali do kontroly
kvality miestnych pivovarov. Mohli sme
spokojne konštatovať, že sa od večera do
večera nič nezmenilo. Jedno doobedie
som strávil túlaním sa po leuvenskom
centre a jediné, čo mi vtedy chýbalo, bol
poriadny fotoaparát. Mesto sa objektívu
priam ponúka.
Po poslednom bloku prednášok mňa aj
Karola čakala už len cesta na letisko a
návrat domov. Let som absolvoval ako
skúsený rutinér a letecké starosti som
prenechal pilotovi.
Vedci sú super. Dá a s nimi rozprávať o
práci, vymieňať poznatky a inteligentne
zabávať. Neviem, kde vznikla tá “mad
scientist” predstava o vlasatom chlapíkovi
v bielom plášti bezprízorne sa potulujúc
po univerzitných chodbách, ale ja som
ju rozhodne nezažil. Čo som zažil, bol
okrem zaujímavej konferencie aj fajn výlet
do krajiny, kde som doteraz nebol a som
presvedčený, že toto nebol počas môjho
štúdia ojedinelý prípad.

Nanášanie po atómových vrstvách (po
anglicky atomic layer deposition, ALD) je
technológia prípravy tenkých vrstiev, ktorá
bola vyvinutá koncom 20. storočia. Princíp
nanášania po atómových vrstvách objavili
a rozvinuli nezávisle na seba výskumníci
v bývalom Sovietskom zväze a Fínsku v 60tych a 70-tych rokoch minulého storočia.
Zatiaľ čo rozvoj tejto technológie v bývalom Sovietskom zväze ustal, vo Fínsku
zažila metóda ALD nebývalý rozvoj. Ešte
aj dnes sa Fínsko uznáva ako Mekka ALD
technológie. V 90-tych rokoch 20. storočia
prišla veľká príležitosť pre ALD. V kremíkovej CMOS technológii sa pre izoláciu
hradla tranzistorov a pre mikrokondenzátory DRAM pamätí používal SiO2. V
dôsledku zmenšovania rozmerov týchto
súčiastok sa objavila potreba náhrady
SiO2 vrstiev dielektrickou vrstvou s vyššou
permitivitou. Ukázalo sa, že nanášanie
po atómových vrstvách je najvhodnejšia
technológia, ktorá spĺňa všetky požiadavky kladené na prípravu veľmi tenkých
dielektrických vrstiev s vysokou permitivitou. V roku 2007 firma Intel uviedla do
výroby 45 nm nód CMOS technológie, kde
je hradlo izolované tenkou vrstvou HfO2
pripravenou technológiou ALD. Takisto
sa dnes ALD používa pri príprave DRAM
pamätí s typickým rozmerom 36 nm. Pre
budúce CMOS tranzistory a DRAM pamäte
sa v kremíkovej technológii počíta práve
s ALD technológiou.
Nanášanie po atómových vrstvách je
chemický proces určovaný adsorpciou reakčných zložiek na povrchu podložky. ALD
prebieha pri nízkych teplotách (100 – 400
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1. prísun východzích chemických látok
(prekurzorov), adsorpcia monoatomárnej
vrstvy na povrchu podložky,
2. premývanie reakčného priestoru inertným plynom, odstránenie prebytočných
prekurzorov,
3. prísun reakčného plynu, ktorý rozloží
východzie látky, usadené na povrchu
podložky, vytvorí sa jedna atómová vrstva
filmu,
4. premývanie reakčného priestoru
inertným plynom, odstránenie produktov
reakcie.
Adsorpcia práve monoatomárnej vrstvy
v prvom kroku je dôležitý samoobmedzujúci princíp ALD. Spomenuté štyri kroky
tvoria jeden ALD cyklus. Opakovaním
určitého počtu cyklov môžeme pripraviť
tenký film s presnosťou hrúbky jednej
atómovej vrstvy.
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V súčasnosti sa na tomto zariadení pripravujú tenké vrstvy pre nové typy pamätí na
základe odporového prepínania, pre izoláciu a pasiváciu tranzistorov na báze GaN
a pre štruktúry na báze grafénu. Pre prácu
na tomto zariadení a na využívanie ALD
vrstiev v mikroelektronike hľadáme nových
doktorandov a diplomantov. Témy prác
nájdete na webstránke elu.sav.sk v časti
PhD štúdium alebo na našom Facebooku
facebook.com/elusav.
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2. krok: premývanie
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3. krok: tvorba atómovej vrstvy

Dvojstránka vzniká v spolupráci
s Elektrotechnickým ústavom
Slovenskej akadémie vied.

V rámci štrukturálnych fondov EÚ sme na
Elektrotechnický ústav dostali ALD zariadenie TFS 200 od firmy Beneq (Fínsko).
Je to jediné zariadenie na Slovensku, kde
je možné pripravovať vrstvy a štruktúry
pomocou ALD technológie. V zariadení je
možné pripravovať tenké vrstvy na malých
laboratórnych vzorkách, ale aj na Si podložkách s priemerom 200 mm.

Klasickým príkladom nanášania po atómových vrstvách je príprava tenkých vrstiev
Al2O3. Jednotlivé kroky pri raste Al2O3
pomocou ALD sú zobrazené na obrázku.
Ako prekurzor sa používa trimetylhliník
Al(CH3)3. V prvom kroku je prekurzor
vpustený do reakčného priestoru. Teplota
a tlak v reakčnom priestore sú nastavené
tak, že na povrchu vzorky sa usadí práve
monoatomárna vrstva tejto východzej látky. Prebytok prekurzora je prúdom plynu
unášaný mimo reakčný priestor. V ďalšom
kroku je celý reakčný priestor premytý
inertným plynom. Keď sa v ďalšom kroku

1. krok: adsorpcia na povrchu

Al

vpustia do reaktora vodné pary, trimetylhliník, usadený na povrhu podložky
sa rozloží a vznikne na povrchu monoatomárna vrstva oxidu hliníka. Vedľajšie
produkty reakcie, ako metán a vodík, sa
odstránia v nasledovnom kroku prúdom
inertného plynu. Týmto procesom je možné pripravovať tenké vrstvy rôznych oxidov
(Al2O3, HfO2, ZrO2, TiO2), nitridov (TiN,
TaN) a tiež kovov (Pt, Ru). ALD sa vyznačuje
prípravou tenkých vrstiev s presnou kontrolou hrúbky pri nízkych teplotách a na
3-rozmerné povrchy, ako napr. drážky
alebo diery s rozmerom rádove 100 nm
a hĺbkou až niekoľko mikrometrov. Toto sú
požiadavky na technológiu pre elektronické súčiastky 21. storočia.

°C) a nízkych tlakoch. Samotné nanášanie
sa dá rozdeliť do štyroch krokov:
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4. krok: premývanie
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