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Reaktívne iónové leptanie

Blog ElÚ SAV: Noc, keď výskumníci ožívajú

Trendom posledných desaťročí je
neustále zmenšovanie elektronických
zariadení. Miniatúrne polovodičové
prvky a obvody, či už sú kombinované s mikro-elektro-mechanickými
(MEMS) prvkami alebo nie, vyžadujú
zvládnutie rôznych techník mikroobrábania. Prevažne sú to techniky prevzaté z výrobných procesov samotných integrovaných obvodov. Okrem
fotolitografie, epitaxného rastu alebo
nanášania tenkých vrstiev a ich dopovania, je potrebné ďalším spôsobom
upravovať rôzne časti prvku, aby
získal požadovaný tvar
a bola zabezpečená jeho funkčnosť
tak, ako bol pôvodne navrhnutý.
Takéto úpravy, či už sú rázneho
charakteru alebo sotva badateľné, je
možné realizovať leptaním materiálov v rôznych etapách výroby prvku.
Leptaním rozumieme odstraňovanie
zvoleného materiálu v menších či
väčších množstvách.

S festivalmi sa na Slovensku akoby
vrece roztrhlo. A jeden takýto festival
sa ušiel aj nám, vedcom. Ide o udalosť, ktorá sa koná každoročne a my
sme, samozrejme, nesmeli chýbať.
O čo ide? Je ňou verejná prehliadka
rôznych vedeckých a technických
inštitúcií, ktorá sa koná v rôznych
kútoch Slovenska, ktoré majú blízko
k vede (Bratislava, Banská Bystrica,
Žilina, Košice a Tatranská Lomnica). Noc výskumníkov je paralelne
organizovaná v 33 štátoch Európy.
Mottom je: „Výskumníci sú medzi
nami“ (Researchers are among us).
Hlavným cieľom je priblížiť verejnosti,
ako vyzerá každodenná práca vedca,
čomu sa v súčasnosti vedci na Slovensku venujú, čo ich motivuje, a že vedci
na Slovensku naozaj existujú a sú
z mäsa a kostí.

napísali Jaroslav Dzuba a Gabriel Vanko

Vzhľadom na obsah plazmy môže byť
leptanie spôsobené rôznymi mechanizmami a výsledkom je rôzna anizotropia
(smerovosť) a selektivita (preferencia
leptania jedného materiálu voči inému)
leptania. Pri fyzikálnom plazmatickom leptani dochádza k silnému bombardovaniu
leptaného povrchu iónmi plazmy a výsledkom je často nízka selektivita, no vysoká
anizotropia leptania. Znamená to, že často
sú narúšané aj povrchy materiálu, ktoré
leptať nechceme, prípadne sa rýchlo poškodí maska zakrývajúca tieto časti štruktúry. Na druhej strane je leptanie rýchle
a dosahuje vysokú smerovosť bez nežiaduceho podleptania krycej masky. Suché
leptanie môže mať ale aj prevažne chemický charakter, daný povrchovou reakciou
plynu s leptanou štruktúrou. Tento proces
je často izotrópny, teda materiál je leptaný
vo všetkých smeroch, a môže byť vysoko
selektívny. Je teda možné leptať iba požadované materiály. Kombináciou oboch
týchto a ďalších prídavných procesov je
však možné dosiahnuť kontrolovateľnú
anizotropiu leptania zároveň s dobrou
selektivitou.
Výsledkom hlbokého reaktívneho iónového leptania sú najčastejšie otvory rôznych
tvarov s rôznym pomerom hĺbky a šírky,
ale tiež mostíky, nosníky alebo membrány.
Okrem objemového mikroobrábania je

samozrejme možné suché leptanie využiť
tiež na povrchové obrábanie tenkých
vrstiev, známe napríklad aj ako mesa
izolačné leptanie. RIE proces sa tak stáva
univerzálnou metódou na opracovanie
materiálov. Veľkú väčšinu parametrov
suchého leptania môžeme kontrolovať.
Je možné nastaviť požadované prietoky
plynov tvoriacich plazmu a tiež kontrolovať
elektrické pole vo vnútri leptacieho reaktora. V závislosti na nastavených parametroch je možné dosiahnuť rôzne rýchlosti
a profily leptania. Na Elektrotechnickom
ústave Slovenskej akadémie vied prevádzkujeme RIE zariadenie Oxford Instruments (na obrázku vľavo dole). Leptajú sa
materiály tvoriace substráty pre nanášanie
tenkých vrstiev, teda prevažne kremík.
No možné je leptať aj odolnejšie materiálové systémy ako napr. AlGaN/GaN
(obrázok z rastrovacieho elektrónového
mikroskopu vpravo dole), ktoré dnes
tvoria základ moderných vysokovýkonných
tranzistorov a senzoriky, ktorá v špeciálnych prípadoch postupne z trhu vytlačí
bežné kremíkové prvky. Štúdium suchého
plazmatického leptania progresívnych materiálov je tak veľmi zaujímavým vedným
odborom, ktorý stále poskytuje široké
možnosti skúmania a je dnes prakticky
neoddeliteľnou súčasťou vývoja akýchkoľvek moderných elektronických a MEMS
prvkov.
Zariadenie na reaktívne iónové leptanie spoločnosti Oxford Instruments bolo na Elektrotechnickom ústave zakúpené vďaka projektu
Centrum aplikovaného výskumu nových
materiálov a transferu technológií, ITMS kód
26240220088.

Náš Elektrotechnický ústav SAV sa tohto
festivalu zúčastňuje od začiatkov konania
Noci výskumníkov. Tento rok to bola naša
už v poradí deviata účasť. Festival sa konal
na rôznych miestach v Bratislave (Stará
tržnica, V-klub, SNM - Prírodovedecké
múzeum, Dom umenia, Bienale ilustrácii
Bratislava 2015 a Nu Spirit Club). Všetci
záujemcovia nás mohli nájsť v Starej tržnici
v Bratislave a menšej miere aj v múzeu.
V Starej tržnici sme boli súčasťou
70 vedeckých stánkov z rôznych oblastí
vedy a techniky. Tá je na takúto slávnosť
ako stvorená. Je priestranná, svetlá
a vzdušná a vďaka návštevníkom plná
pulzujúceho života.
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Návštevníkov bolo neúrekom. Boli rôznych
vekových kategórií od najmenších detí
v kočiaroch po dôchodcov. Pre každého
vedca je preto veľká výzva nájsť spoločnú
reč so všetkými, ktorým naša práca nie je
ukradnutá a prišli nás pozrieť
a niekedy aj potrápiť zvedavými otázkami.
Tento rok nám počasie veľmi neprialo,
avšak na účasti to nebolo príliš badať. Je
super vedieť, že naša práca ľuďom nie je
ľahostajná.
Náš stánok prezentoval dve oblasti výskumu, ktorým sa venujeme v rámci nášho
zamerania. Konkrétne išlo o supravodivosť
a III-V polovodiče. Kolegovia zo supravodivosti to majú ťažké a ľahké zároveň.
Vysvetliť všetkým ľuďom, čo je to supravodivosť, je pomerne náročné. Našťastie,
vďaka levitujúcej guľôčke a kvapalnému
dusíku je aj nemožné možné. Vidieť detské
oči plné prekvapenia a nadšenia, keď vidia
bielu guľôčku (YBCO supravodič) uháňajúcu po “magnetickej trati“ je na nezaplatenie. Práve vďaka deťom sa vždy utvrdím
v tom, že byť vedcom je poslanie a nie
zamestnanie.
Ďalšou ukážkou z našej kuchyne boli III-V
polovodiče. Konkrétne sme návštevníkom
predvádzali vysoko výkonové tranzistory
na báze GaN (nitrid gália) a tandemové
slnečné články na báze GaAs (arzenid
gália). Hádam všetci sme už počuli slovo
tranzistor, veď ich denne nosíme so sebou
v mobiloch, notebookoch a podobne.
Avšak vidieť takýto tranzistor sa vlastné oči
a dozvedieť sa viac o ich príprave, vlastnostiach a fungovaní bolo možné vďaka
mojej kolegyni RNDr. Dagmar Gregušovej,
DrSc. (na obr. vľavo). Fotovoltaické články
zaujali hlavne najmenších. Pravdepodobne to bolo spôsobené ukážkou vo forme
vrtuľníka, ktorý mal na ramenách vrtule
slnečné články, ktoré sa vďaka „umelému
slnku“ (osvetleniu vo forme žiarovky) podarilo roztočiť. V tej chvíli nebola žiarovka
jediná vec, ktorá svietila pri našom stole
(na obr. vpravo). Starším záujemcom sme
potom prezentovali prípravu a vlastnosti
tandemových slnečných článkov a význam
použitia solárneho koncentrátora vo forme Fresnelovej šošovky.
A ešte postrehy z Noci výskumníkov 2015.
V názve podujatia je síce slovo noc, ale je
to celodenná akcia, ktorá sa koná vždy
v posledný piatok v septembri. Slovo
„waw“ bolo hádam najčastejšie vyjadrenie nadšenia počas ukážky fotovoltaiky
pomocou solárneho vrtuľníka. A nakoniec,
že levitácia a tekutý dusík sú nesmrteľné
ukážky pre všetky vekové kategórie.

napísala Agáta Laurenčíková
nafotil Filip Gucmann

Vo výrobnom procese MEMS prvkov
na Elektrotechnickom ústave sú využívané
rôzne spôsoby mikroobrábania. Okrem
mokrého chemického leptania materiálov
v rôznych roztokoch je často využívané
tzv. suché leptanie. Ide o objemové, teda
hlboké obrábanie mikroštruktúr technikou reaktívneho iónového leptania, po anglicky reactive ion etching (RIE). Napriek
odlišnému a veľmi zložitému princípu
fungovania oproti mokrému leptaniu, je
pomocou RIE možné dosiahnuť skutočne
dobrú kontrolovateľnosť. Suché leptanie
je sériou postupného odstraňovania
objemu materiálu pomocou interakcie
s plynnou zmesou. Ako množstvo iných
mikroelektronických výrobných procesov,
aj suché leptanie využíva prítomnosť
plazmy.

Plazma je vybudená vo forme elektrického
tlejivého výboja v leptacej komore za nízkeho tlaku plynu a prítomnosti silného
elektrického poľa. Tu je umiestnená vzorka, ktorú chceme leptaním tvarovať. Do
komory sa vkladá špeciálnym podávačom
z priestoru mimo leptacej komory. Po vybudení plazmy sú jej častice nasmerované
ku vzorke a následnou reakciou je materiál
leptaný.

Noc výskumníkov 2015 – Festival vedy

Ak vás náš výskum zaujal a nepodarilo sa
vám prísť na Noc výskumníkov, nebuďte
smutní. Máme pre vás jedinečnú príležitosť navštíviť nás počas každoročnej akcie
Deň otvorených dverí (DOD). Tento rok sa
bude konať 10. novembra 2015 v rámci
Európskeho týždňa vedy a techniky. DOD
je výnimočný hlavne tým, že je možné
uvidieť a dozvedieť sa oveľa viac ako
počas Noci výskumníkov. Môžete osobne
vstúpiť do našich laboratórií, ktoré sú alfou
a omegou pri našom vedeckom bádaní.
Osobne vám ručím za to, že určite neoľutujete. V prípade záujmu nás kontaktujte
cez naše weby. Do skorého videnia.

Dvojstránka vzniká v spolupráci
s Elektrotechnickým ústavom
Slovenskej akadémie vied.

Nájdete nás na:
http://www.elu.sav.sk
https://www.facebook.com/elusav
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