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5. VÉKONYRÉTEG TECHNOLÓGIÁK 

Definíció: vékonyréteg az anyag olyan megjelenési formája, melynél valamilyen 
lényeges fizikai sajátság tekintetében az egyik térbeli irány kitüntetett 
szerepet játszik [1]. 

Kialakulás: 
felületi gócok képzıdése majd növekedése 
 

 
Vékonyréteg növekedésének fázisai [1] 

 

A vékonyrétegek készítésére számos módszert dolgoztak ki. Ebben a fejezetben a 
vákuumpárologtatással (gızölés) és a (katód)porlasztással foglalkozunk. Ezek az 
eljárások a gızök fizikai módszerekkel történı elıállításának (physical vapour 
deposition, PVD) tágabb körébe tartoznak. 

A PVD eljárásoknál lejátszódó folyamatok 3 szakaszra bonthatók: 

• a részecskék keltése 

• a részecskék transzportja a forrástól a szubsztrátumig 

• a részecskék kölcsönhatása a szubsztrátummal, a réteg kialakulása. 

A részfolyamatok különböznek a gızölésnél és a porlasztásnál. Mindkét eljárásnál 
közös az a körülmény, hogy a szubsztrát hımérséklete alacsony (általában 500 °C 
alatt van) és a nyomás is aránylag alacsony (10-2 Pa-nál kisebb). Ez a két kritérium 
különbözteti meg a PVD eljárásokat a következı fejezetben tárgyalt kémiai 
rétegleválasztási (chemical vapour deposition, CVD) módszerektıl [1-2]. 

 

5.1. Vákuumpárologtatás (gızölés) (evaporation) 

Vákuumgızöléskor a bevonat anyagát magas hımérsékletre hevítve elpárologtatják 
és a bevonandó munkadarab (szubsztrát) felületére csapatják. Az atomok aránylag 
kis termikus energiával lépnek ki az olvadék 
felületérıl és csapódnak a szubsztrátra. A 
tapadás nem különösen jó. A gızölés nagy 
vákuumban megy végbe, ezért a réteg 
aránylag tömör. A fémes vékonyrétegek 
kondenzációjának sebessége jellegzetesen 10 - 100 nm/s. A legtöbb gyakorlati 
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esetben polikristályos bevonat keletkezik, melynek morfológiája számos tényezıtıl, 
fıleg a szubsztrát hımérsékletének Ts (K) és a bevonat olvadáspontjának Tm (K) 
arányától függ. 

Egykristályos hordozón egykristályos rétegek alakíthatók ki (epitaxia) bizonyos 
feltételek teljesülése esetén (magas hımérséklet, tiszta felület, a hordozó és a 
kialakuló réteg kristályszerkezetének hasonlósága, csak kis eltérés a 
rácsállandóban, stb). Alacsony hımérsékleteken a gócképzıdés elkerülhetı, igy 
amorf rétegek készíthetık. 

 
Alapok: 

a) a párolgás, mint dinamikus egyensúly leírható a Clausius-Clapeyron egyenlettel: 
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b) párolgási sebesség: 
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Megjegyzés: A gyakorlatban megvalósuló  esetekben a vákuumgızölés nem 
egyensúlyi körülmények között történik, ezért a fenti egyenletek tájékoztató 
adatokat szolgáltatnak. Egyensúlyt megközelítı feltételek az ún. Knudsen 
cellákban alakíthatók ki (lásd molekulasugaras epitaxia).  

c) az elemek gıznyomása adott hımérsékleten jelentısen (8-10 nagyságrenddel 
is) különbözhet; 

az ötvözetek izzításakor egyes alkotók szelektív párolgása következhet be;  

a vegyületek egy része változatlan összetételben párolog, másoknál bomlás lép 
fel. 

Felhasználás: 
A vákuumgızölést fıleg fém vékonyrétegek elıállítására használják, de oxid, nitrid 
és egyéb vegyület vékonyrétegeket is készítenek ipari méretekben. Ötvözet 
vékonyrétegek gızölésére gyakran több forrás szükséges, mivel a tiszta fémek 
gıznyomása adott hımérsékleten több nagyságrenddel különbözhet és ez 
meghiúsíthatja kívánt összetételő réteg egyetlen forrásból történı elıállítását. A 
szubsztrát anyaga sokféle lehet: fém, félvezetı, kerámia, mőanyag, papír stb. 

A vákuumgızölés több iparágban – különösen az optikai és félvezetı eszközök 
gyártásában – kulcsszerepet játszik.  
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Berendezések 
A vákuumgızölı berendezések fıleg a gızölı forrás és a vákuumrendszer fajtájában 
különböznek. Az elrendezés elvi vázlata a következı: 

 
Gızölı források: 

a) ellenállásfőtés [2] 

 
Hátrány: szennyezıdés a csónak anyagából; ötvözıdés 

b) elektronsugaras források [2] 

 

Elıny: nincs szennyezıdés a tégelybıl, magas hımérséklet érhetı el. 

Munkakamra és vákuumrendszer: 

a) egyszerő: 

• olajdiffúziós szivattyú kifagyasztóval (10-5 torr) 
• ionizációs vákuummérı 
• ellenállásfőtéső forrás 
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• a szubsztrát főtése 
• vastagságmérés 

 

Schematic drawing of an evaporation-condensation system. (A) Bell jar, (B) substrate 
holder with heater, (C) mask, (D) shutter, (E) window, (F) diffusion pump, (G) evaporation 
source, (H) main valve, (I) cooling baffle, (J) diffusion pump, (K,L) mechanical pumps. 

b) korszerő (UHV): 

• a munkakamra kifőthetı (ultra nagy vákuum) 
• olajmentes vákumszivattyú (10-5 torr) 
• maradékgáz mérése (kvadrupól tömegspektrométer) 
• elektronsugaras forrás (esetleg több) 
• ionágyú (a szubsztrát tisztítása ion bombázással) 
• a szubsztrát főthetı és hőthetı.    

c) molekulasugaras epitaxia (molecular beam epitaxy, MBE) 

A vákuumgızölés különleges változatát jelenti a molekula sugaras epitaxia 
(molecular beam epitaxy, MBE), melyet kezdetben fıleg III-V félvezetık (GaAs) 
egykristályos rétegeinek elıállítására fejlesztettek ki [3]. A berendezés 
munkakamrájában (growth chamber) az egyes elemeket külön-külön forrásban 
(source oven) (Knudsen cella vagy effúziós cella) gızölik el, egyensúlyi körülmények 
között. Így az egyes elemek gızölésének sebességét - a létrehozandó réteg 
összetételét – nagyon pontosan lehet szabályozni. 
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Molekulasugaras epitaxiás berendezés munkakamrájának vázlata [4] 

A Knudsen cellák körül cseppfolyós nitrogénnel hőtött csapda van (cooling panel), 
mely távol tartja a mintától a szennyezéseket és egyben javítja a vákuumot. A 
molekulasugár útját takarólemezzel (shutter) lehet megszakítani. A réteg kialakulását 
nagy energiájú elektrondiffrakcióval követik reflexiós üzemmódban (reflection high 
energy electron diffraction, RHEED). A réteg kémiai összetételét pedig Auger 
spektrométerrel folyamatosan ellenırzik. 

A szubsztrátot általában néhány száz °C-os hımérsékleten tartják. A felületre érkezı 
atomok (adatomok) elıször csak gyengén kötıdnek a felületre, azon vándorolnak 
(migráció), végül is tökéletes kétdimenziós elrendezést vesznek fel. A növekedési 
sebesség aránylag lassú, általában 1 monoréteg/s. 

A gızölés ultranagy vákuumban, 5.10-9 mbar-nál jobb, olajgız-mentes vákuumban 
történik. A molekulasugaras berendezések lényeges eleme még az adagoló 
rendszer, mely a szubsztrátumok elıkészítését és cseréjét teszi lehetıvé, a vákuum 
lerontása nélkül. Ezen egység és a különbözı mérési lehetıségek felépítése az 
eljárás céljától függıen (kutatás, gyártás, stb.) változik. Egy komplett berendezés 
vázlatát a következı ábra mutatja. 
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Egy komplett MBE berendezés vázlata [4] 

A molekulasugaras epitaxia elınyei: 

• a paraméterek nagyon pontosan ellenırizhetık (a hordozó hımérséklete, a 
növekedési sebesség, egykristályos rétegnél az orientáció), 

• “tiszta” eljárás, mivel ultranagy vákuumban történik, 
• a réteg kialakulás folyamatosan követhetı [5],  
• nagyon éles átmenettel rendelkezı heteroszerkezetek (változó összetételő 

rétegek) készítésére használható [6] 
• tömeggyártásra alkalmas. 

A molekulasugaras epitaxiát ipari méretekben használják különféle félvezetı 
eszközök, fıleg világító diódák gyártására. A nanotechnológiák területén különleges 
félvezetı heteroszerkezetek, mágneses vékonyrétegek és rétegszerkezetek (GMR), 
valamint egyéb nanoeszközök készítése szempontjából nagy jelentıségő. 

Hazánkban az elsı molekulasugaras epitaxiás berendezést 2003-ban helyezték 
üzembe a KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézetében.  

 
5.2 (Katód)Porlasztás (sputtering) 

A porlasztáson alapuló eljárásoknál a bevonat anyagát tömb alakjában (target) 
nemesgázok ionjaival bombázzák és a target felületérıl kiváltott részecskéket, 
atomokat vagy atomcsoportokat választják le a szubsztrát felületére.  

Ionok és szilárdtestek kölcsönhatásakor többféle folyamat játszódik le:  

• az ionok semlegesítıdnek és rugalmasan visszaverıdnek a felületrıl, 
•  ionok beépülnek a szilárd anyagba (implantáció), 
• az ionok szerkezeti változást okoznak (sugárkárosodás) 
• a becsapódó ionok atomokat vagy atomcsoportokat távolítanak el (porlasztás) 
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• szekunder elektronok lépnek ki a felületrıl, stb. 

Ezek aránya ill. mértéke a becsapódó ion fajtájától, energiájától és a target 
minıségétıl függ (összetétel, kristályszerkezet), stb. 

Porlasztáskor a nemesgáz ionok néhány keV 
energiával csapódnak a targetbe. Egy 
becsapódó ion 1-3 atomot lök  ki a felületbıl. Az 
egyetlen E energiájú ion hatására kilépı atomok 
száma, a porlasztási hozam (S), függ a target 
anyagától, a becsapódó ion energiájától és 
rendszámától. 
 
A porlasztási hozam (S) függése a rendszámtól [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A porlasztási hozam függé-
se a gyorsító feszültségtıl 
Cu esetén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Különbségek vannak a gızölés és a porlasztás között a réteg kialakulás 
mechanizmusában is. A targetbıl távozó atomok, ionok kinetikai energiája 1-40 eV 
körül van, tehát legalább 1 nagyságrenddel nagyobb, mint gızölés esetén. A 
semleges részecskék (atomok, atomcsoportok, molekulák) és ionok nagy energiával 
csapódnak a szubsztrátumba, ezért módosítják annak szerkezetét. A változások a 
réteg jobb tapadását eredményezik. Mivel a réteg kialakulása aránylag rossz 
vákuumban történik, a rétegbe gáz épül be. A porlasztott rétegek általában nem 
olyan tömörek, mint a párologtatottak. 
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Berendezések 

A katódporlasztó berendezések elvi vázlata a következı: 

 
Az ábrán a legegyszerőbb ú.n. diódás elrendezést tüntettük fel. A szubsztrát föld 
potenciálon van, a katódra -2 – ... -5 kV egyenfeszültséget kapcsolnak. A 
munkakamrában a gáz (ált. Ar) nyomása 102-10-1 Pa között van, a ködfénykisülést 
egyenfeszültséggel (DC) vagy nagyfrekvenciás térrel (RF) hozzák létre. Az 
ionbombázás hatására a targetbıl semleges részecskék és szekunder elektronok 
lépnek ki. Utóbbiak a szubsztrátba ütköznek és emelik annak hımérsékletét. Ezt az 
elrendezést ma már csak kísérleti célokra használják, mivel a porlasztás hatásfoka 
kicsi. 

A gyakorlatban arra törekednek, hogy a ködfénykisülést a target közvetlen közelébe 
koncentrálják. Ezt általában a magnetron elrendezéssel érik el. A katód (6) mögé 
elhelyezett mágnes (N S N) erıterében (8) a kisülésben levı elektronok (3) ciklois 
alakú pályán mozognak és ionizálják a gázatomokat. Az elektronok útjuk során 
többször ütköznek a gázatomokkal, ez az ionáram és így a porlasztás sebességének 
jelentıs növekedését eredményezi. A szekunder ionok egy külön anódba (1), nem 
pedig a szubsztrátba (2) ütköznek. A diódás (a) és a magnetronos elrendezés (b) 
közötti különbséget a következı ábra szemlélteti. 

 
Jelölések: 
1: árnyékoló (segéd-anód) 6: katód 
2: szubsztrát 7: katód tartó 
3: elektronok 8: mágneses erıvonalak 
4: gáz-ionok 9: szubsztrát tartó  
5: porlasztott (semleges) részecskék N S N: permanens mágnes 

Napjainkban a magnetron típusú targetek széles választéka kapható a 
kereskedelemben, különbözı katódanyagokból és alakban (kör vagy téglalap alakú 
ú.n. planár magnetronok). Segítségükkel akár több méter széles bevonatok 
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(fényvisszaverı rétegek ablaküvegeken) is készíthetık. A magnetronok egyaránt 
mőködtethetık DC ill. RF plazmával. 

Egy egyszerő katódporlasztó berendezés felépítését a következı ábra mutatja: 
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Vapor Pressures of Elements Melléklet 

 


