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ROZPRAŠOVACIE USPORIADANIE A SPÔSOB ROZPRAŠOVANIA PRE
OPTIMALIZOVANÉ ROZDELENIE TOKU ENERGIE
Opis
[0001]Tento vynález sa týka usporiadania a spôsobu

nanášania PVD

systémov vrstiev pomocou katódového rozprašovania, nazývaného tiež
anglickým termínom sputtering. Tento vynález zahŕňa použitie impulzov
s vysokou hustotou výkonu pre magnetrónový výboj a optimálne rozdelenie
toku energie do niekoľkých magnetrónových zložiek nanášacieho zariadenia.
Doterajší stav techniky
[0002]V procesoch nanášania pomocou rozprašovania sa všeobecne aspoň
jeden terč, ktorý je zapojený ako katóda, bombarduje iónami z plazmy, čo vedie
k vyrážaniu materiálu z terča. Ióny sa obvykle urýchľujú smerom k povrchu
terča pomocou elektrického poľa. Okrem toho je spravidla za terčom zapojeným
ako katóda usporiadané ďalšie magnetické pole, aby boli elektróny v plazme
nútené prechádzať špirálovú dráhu a krúžili nad povrchom terča, ktorý má byť
rozprašovaný. Pritom sa značne zvýši počet kolízií na elektrón, takže sa
dosiahne vyššia ionizácia nad povrchom terča aspoň v určitej oblasti, čo vedie k
zvýšenému rozprašovaciemu vyrážaniu na terči (ďalej nazývanom tiež
rozprašovací terč alebo rozprašovacia katóda) priamo pod touto oblasťou. Pri
tom vznikajú erózne priekopy typické pre magnetrónové rozprašovanie a
oblasť, v ktorej elektróny krúžia, tzn. nad vznikajúcimi eróznymi priekopami, sa
anglicky nazýva racetrack.
[0003]Metóda HiPIMS, angl. High Power Impulse Sputtering, predstavuje
zvláštny druh rozprašovania resp. magnetrónového rozprašovania. Používa sa
pri nej vysoká až veľmi vysoká hustota rozprašovacieho výkonu (ďalej
označovaná tiež ako hustota výkonu). Použitie vysokej hustoty rozprašovacieho
výkonu je sprevádzané vysokou hustotou prúdu, ktorá vedie k ionizácii
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rozprašovaného materiálu. O procesoch HiPIMS sa hovorí od hustoty
rozprašovacieho výkonu vyššej než 300 W/cm2 alebo od hustoty prúdu vyššej
než 0,5 A/cm2. U bežného magnetrónového rozprašovania dosahuje hustota
výkonu hodnoty nižšie než 100 W/cm2. Plocha je pritom u magnetrónu
definovaná oblasťou racetrack, ktorá je odborníkovi v danom odbore známa.
[0004]V tejto súvislosti je potom treba chápať hustoty výkonu (hustoty
rozprašovacieho výkonu) 100 W/cm2 alebo vyššie, s výhodou 300 W/cm2 alebo
vyššie, ako vysoké hustoty výkonu.
[0005]Aby sa zabránilo prehrievaniu rozprašovaného materiálu terča, obvykle
nazývaného tiež rozprašovací terč, pri procesoch rozprašovania, pri ktorých sa
používajú takéto vysoké hustoty výkonu, s výhodou v prípade metódy HiPIMS,
musí byť hustota rozprašovacieho výkonu aplikovaná pulzne. V dokumente
EP2272080B1 je opísané pulzné používanie hustoty rozprašovacieho výkonu.
Za týmto účelom sa na vysoké napätie nabíja kondenzátor a cez spínač sa
pripája

k magnetrónu.

V dôsledku

vysokého

napätia

a

prítomnosti

rozprašovacieho plynu sa zapáli magnetrónový výboj a rozprašovací prúd sa
zvyšuje tak dlho, dokiaľ kondenzátor dokáže udržať napätie. Pomocou tohto
spôsobu, opísaného v dokumente EP2272080B1, môžu byť generované
rozprašovacie impulzy o dĺžke od 10 μs až približne do 200 μs. V dokumentoch
DE102011018363 A1

a

US 2014/248100A1

sú

opísané

rozprašovacie

usporiadania a spôsoby, pri ktorých sa na katódy sekvenčne a pulzne aplikuje
kombinovaný výkon niekoľkých generátorov.
[0006]V dokumente WO/2012/143091 je opísaný spôsob poskytovania hustôt
rozprašovacieho výkonu aplikovaných sekvenčne na niekoľko rozprašovacích
terčov, Ti. Navrhuje sa rozdeliť katódu na čiastkové katódy izolované od seba,
alebo používať miesto jednej katódy niekoľko katód a aplikovať definovaný
rozprašovací výkon na tieto čiastkové katódy resp. katódy sekvenčne po sebe
takým spôsobom, aby mohli byť napájané výkonovými impulzmi. V tejto
súvislosti je rozprašovacím výkonom ten výkon, ktorý je poskytovaný
používaným výkonovým napájacím zariadením. V tomto prípade sa pre väčší
počet katód alebo čiastkových katód Ti (v tomto prípade T1, T2, T3, T4, T5 a T6)
používa jeden generátor G rozprašovacieho výkonu, pričom impulzy hustoty
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výkonu sa postupne aplikujú na tieto čiastkové katódy Ti bez prerušenia odberu
výkonu z generátora G rozprašovacieho výkonu, pričom sa na každú čiastkovú
katódu Ti v príslušnej dobe impulzu ti aplikuje jeden impulz hustoty výkonu, ako
je načrtnuté napríklad na obrázku 1 pre nepretržité poskytovanie výkonu
generátorom G výkonu po dobu 2 periód (2 T). Hustota rozprašovacieho výkonu
(alebo, ako už bolo uvedené vyššie, nazývaná tiež proste hustota výkonu) sa
v takom prípade stanoví z výkonu P generátora, vydeleného plochou oblasti
racetrack na príslušnej rozprašovacej katóde Ti. Stredný odoberaný výkon, t.j.
stredný rozprašovací výkon rozprašovacej katódy, Pavi, (napr. v kW) vyplýva
z hustoty rozprašovacieho výkonu (napr. v kW/cm)2 x plocha oblasti racetrack
na príslušnej rozprašovacej katóde (napr. v cm2) x doba zapnutia (napr. v s) x
spínacia frekvencia (napr. v s-1).
[0007]V tejto súvislosti sa „dobou zapnutia“ rozumie doba pôsobenia
výkonového impulzu na rozprašovaciu katódu, t.j. doba ti impulzu u príslušnej
rozprašovacej katódy Ti, a spínacia frekvencia je definovaná ako 1/T.
[0008]Pokiaľ sa používa počet N > 2 rozprašovacích katód Ti a každá
rozprašovacia katóda Ti sa prevádzkuje v opakujúcej sa sekvencii s dobou
trvania sekvencie rovnou perióde T s rovnakým, s výhodou konštantným
rozprašovacím výkonom P z generátora G výkonu (v tomto zmysle zvaným tiež
pulzný výkon P), pričom pulzný výkon sa aplikuje postupne na každú
rozprašovaciu katódu Ti, pokiaľ možno bez časového oneskorenia, a pričom
každá doba ti impulzu, počas ktorej sa pulzný výkon aplikuje na príslušnú
rozprašovaciu katódu, má rovnakú dĺžku, potom to vedie k nasledujúcemu
rozprašovaciemu

výkonu

odoberanému

rozprašovacou

katódou

Ti,

t.j. strednému rozprašovaciemu výkonu pre každú rozprašovaciu katódu Pavi:
kde
Pavi =

stredný rozprašovací výkon na každú rozprašovaciu katódu

P=

výkon generátora

N=

počet rozprašovacích katód

[0009]V prípade nerovnakých dôb impulzov pre rozprašovacie katódy (t1 ≠ t2…),
ale inak rovnakého prevádzkového režimu (t.j. inak s napájaním rozprašovacích
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katód Ti v opakujúcej sa sekvencii s dobou trvania frekvencie rovnajúcej sa
perióde T, bez prerušovania s výhodou konštantného rozprašovacieho výkonu
z generátora a bez časového oneskorenia medzi aplikáciou pulzného výkonu
na príslušnej rozprašovacej katóde počas jednej periódy T), platia nasledujúce
vzťahy:

kde
Pavi = stredný rozprašovací výkon príslušnej rozprašovacej katódy
ti =

doba zapnutia (doba impulzu) príslušnej rozprašovacej katódy

T=

doba trvania príslušnej opakujúcej sa sekvencie

F=

frekvencia, s ktorou sa opakujúca sekvencia opakuje

[0010]Indexom i

sa

rozumie

každá

jednotlivá

rozprašovacia

katóda

rozprašovacieho usporiadania, tzn., keď rozprašovacie usporiadanie obsahuje
N katód, potom i nadobúda hodnoty 1, 2, 3,… až N.
[0011]Proces HiPIMS sa s výhodou používa ku generovaniu ionizovanej
materiálovej pary

z materiálu, ktorý má byť rozprašovaný, a k vytváraniu

tenkých vrstiev pripojením záporného predpätia (angl. bias) na substrát. Stupeň
ionizácie ionizovanej pary materiálu závisí na hustote prúdu, alebo v tomto
prípade, na hustote rozprašovacieho výkonu magnetrónového výboja. Je tiež
známe, že v prípade vysokej ionizácie rozprašovaných častíc dochádza k
prúdeniu iónov späť do rozprašovacieho terča (t.j. k rozprašovacej katóde), a
tým k zníženiu rýchlosti nanášania.
[0012]Na obrázku 2 je znázornený priebeh špecifickej rýchlosti nanášania
v μm/KW·h v závislosti na aplikovanej hustote rozprašovacieho výkonu. Na
špecifickú rýchlosť nanášania je možno pozerať ako na rýchlosť nanášania pre
daný stredný rozprašovací výkon, pretože je definovaná hrúbkou vrstvy za
jednotku času (napr. doba nanášania) pre stredný rozprašovací výkon, pričom
stredný rozprašovací výkon je zase definovaný hustotou rozprašovacieho
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výkonu x plochou oblasti racetrack pre každú rozprašovaciu katódu, ako je
vidieť na obr. 6:
kde
Rspezif._i =

špecifická rýchlosť nanášania v µm/kW·h

R=

rýchlosť nanášania v μm/h

Pavi =

stredný rozprašovací výkon príslušnej rozprašovacej katódy

[0013]Dáta na obrázku 2 boli merané na titánovom výboji (t.j. na
rozprašovacom výboji s titánom ako materiálom rozprašovacej katódy). V tomto
príklade

špecifická

rýchlosť

nanášania

v dôsledku

zvýšenia

hustoty

rozprašovacieho výkonu z 500 W/cm2 na 1800 W/cm2 klesá na približne
polovicu (približne zo 6,5 µm/kW·h približne na 3,5 µ/kW·h). To znamená, že pri
nanášacích procesoch s vyššou hustotou rozprašovacieho výkonu sa dosahuje
nižšia produktivita.
[0014]Ako je opísané v dokumente WO/2012/143091 a ako je zrejmé z rovnice
Eq. 1, pri použití výkonových impulzov, ktoré sú aplikované sekvenčne a
časovo rovnomerne na niekoľko rozprašovacích katód v postupnosti jednej po
druhej, je stredný rozprašovací výkon na rozprašovaciu katódu určený
rozprašovacím

výkonom

(zvaným

tiež

pulzný

výkon),

použitým

na

rozprašovacom generátore alebo na zariadení pre napájanie výkonom, a
počtom zapojených rozprašovacích katód. To zase znamená, že výkon P
použitý na generátore G výkonu je možné znížiť, aby sa zámerne dosiahlo
zníženie hustoty rozprašovacieho výkonu, aby sa tak zvýšila špecifická rýchlosť
nanášania tým, že sa pritom nutne zníži stredný rozprašovací výkon pre každú
rozprašovaciu katódu Pavi, keď inak všetky ostatné nastavené parametre
usporiadania

zostanú

rovnaké

(bez

zmeny).

Pritom

však

dochádza

k rozporuplnej situácii, že hoci sa má rýchlosť nanášania pre stredný
rozprašovací výkon v dôsledku použitia nižšej hustoty rozprašovacieho výkonu
podľa výpočtov zvýšiť, vlastný stredný rozprašovací výkon pre každú
rozprašovaciu katódu sa znižuje, a preto týmto spôsobom nemožno dosiahnuť
zvýšenie produktivity. To bude názornejšie vysvetlené s odkazom na obrázok 3.
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[0015]Obrázok 3 znázorňuje priebeh rýchlosti nanášania v závislosti na hustote
rozprašovacieho výkonu podľa usporiadania so 6 čiastkovými katódami, ako je
znázornené na obr. 1, pri zohľadnení špecifickej rýchlosti nanášania titánu
v závislosti na hustote rozprašovacieho výkonu, pokiaľ sa mení len pulzný
výkon P použitý na generátore výkonu, aby sa tým dosiahla zmena hustoty
rozprašovacieho výkonu (pre každú rozprašovaciu katódu). V tomto prípade je
jasne vidieť, že pri znížení hustoty rozprašovacieho výkonu prostredníctvom
zníženia pulzného výkonu P v takom usporiadaní HiPIMS klesne stredný
rozprašovací výkon natoľko výrazne, že poklesne tiež špecifická rýchlosť
nanášania, pretože samotná rýchlosť nanášania klesá výraznejšie než stredný
rozprašovací výkon.
[0016]Problematické pritom je tiež to, že v dôsledku nízkej flexibility pre
nastavenie hustoty výkonu (a s tým tiež stupňa ionizácie) takého usporiadania
HiPIMS je k dispozícii tiež nízka flexibilita pre nanášanie vrstiev s rôznymi
vlastnosťami vrstiev, pretože mnoho vlastností vrstiev je ovplyvňované hustotou
rozprašovacieho výkonu a stupňom ionizácie, ktorý navyše závisí tiež na
materiáli terča. Okrem toho je u takého usporiadania veľmi ťažké optimalizovať
rýchlosť nanášania vo vzťahu k rozprašovaciemu výkonu využívanom na
generátore výkonu za účelom zvýšenia produktivity.
Úloha vynálezu
[0017]Úlohou predkladaného vynálezu je potom poskytnúť rozprašovacie
usporiadanie a spôsob vykonávania nanášacích procesov pomocou pulzného
rozprašovania, s výhodou pomocou rozprašovania prostredníctvom impulzov
s vysokou hustotou výkonu resp. pomocou metódy HiPIMS, ktorý umožní meniť
hustotu rozprašovacieho výkonu, bez toho aby to malo za následok stratu
produktivity.
Riešenie úlohy podľa predkladaného vynálezu
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[0018]Uvedený cieľ sa dosiahne tým, že podľa tohto vynálezu je poskytnuté
rozprašovacie usporiadanie s prepojenými generátormi Gj rozprašovacieho
výkonu, z ktorých každý poskytuje pulzný výkon Pj.
[0019]Predkladaný vynález sa týka rozprašovacieho usporiadania, vákuového
nanášacieho systému a metódy

vykonávania spôsobu nanášania HiPIMS,

pričom uvedené rozprašovacie usporiadanie má aspoň dve rôzne možnosti
zapojenia, pričom prepnutím na druhú možnosť zapojenia, pri

zároveň

prevádzkovaných dvoch oddelených rozprašovacích čiastkových usporiadaní
s vysokými výkonovými impulzmi, sa dosiahne zvýšenie produktivity.
Tento vynález bude podrobne vysvetlený na základe nasledujúcich príkladov:
[0020]Nejaký počet N rozprašovacích katód Ti má byť spojený s nejakým
počtom n rozprašovacích generátorov Gj (ďalej tiež označovaných ako
generátory rozprašovacieho výkonu), aby sa dosiahlo to, že výsledok
Pavi = P x ti / T predstavuje optimum alebo maximum pre všetky hodnoty
výkonu P, ktoré určujú hustotu rozprašovacieho výkonu, pričom výkon P
v tomto príklade je definovaný ako súčet výkonov Pj podávaných príslušnými
generátormi výkonu:
[0021]Na obr. 4a je ako príklad znázornené rozprašovacie usporiadanie podľa
tohto vynálezu, ktoré obsahuje prepojené rozprašovacie generátory Gj.
Príslušné časové rozdelenie rozprašovacích výkonových impulzov ti je pre toto
rozprašovacie usporiadanie znázornené na obrázku 4b, pričom:
Pj =

rozprašovací výkon, ktorý príslušným generátorom Gj výkonu, na obr. 4
je napríklad n rovné 6, t.j. koeficient j sa v tomto príklade mení od 1 do 6

Sbj = mostíkový spínač pre spínanie výkonového výstupu Pj príslušného
generátora Gj výkonu
Spi = pulzný spínač pre sekvenčné napájanie príslušnej rozprašovacej
katódy Ti (pre sekvenčné aplikovanie rozprašovacieho výkonu na
príslušnej rozprašovacej katóde Ti), na obr. 4 je napríklad N rovné 6, t.j.
koeficient j sa v tomto príklade mení od 1 do 6, pričom každá
rozprašovacia katóda Ti je napájaná rozprašovacím výkonom P, ktorý
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v tomto prípade zodpovedá súčtu výkonových výstupov generátorov
výkonu, tzn.
[0022]V rozprašovacom usporiadaní znázornenom na obrázku 4a je výkonový
výstup 6 rozprašovacích generátorov logicky prepojený pomocou mostíkových
spínačov tak, aby bol poskytovaný celkový rozprašovací výkon P, ktorý
zodpovedá súčtu výkonových výstupov Pj príslušných generátorov Gj výkonu
(tzn.

,

Prostredníctvom

pre

n=6

generovania

potom
sekvencie

P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6).
impulzov,

napríklad

pomocou

riadených spínačov Sp1 až Sp6 IGBT, môže byť generovaná sekvencia
výkonových impulzov, ako je znázornené na obr. 4b. Jednotlivé výkonové
impulzy majú pritom pulzný výkon (amplitúdu) P. Uvedených niekoľko
generátorov výkonu je prevádzkovaných bez prerušenia.
[0023]Pri rovnakej dobe impulzu, t.j. ti = ti+1 (v tomto príklade potom
t1=t2=t3=t4=t5=t6) a rovnakom výkonovom výstupe jednotlivých generátorov
výkonu, t.j. P1=P2=P3=P4=P5=P6 platí:

[0024]Na obr. 5a, b je znázornené rovnaké rozprašovacie usporiadanie podľa
tohto vynálezu ako na obr. 4, avšak v ďalšom zapojení mostíkových spínačov
podľa tohto vynálezu, v ktorom sú rozprašovacie katódy prevádzkované v
dvoch oddelených rozprašovacích čiastkových usporiadaniach.
[0025]Ako je vidieť na obr. 5a, otvorením mostíkového spínača Sb3 sa
generátory výkonu logicky prepoja do dvoch skupín, tzn. v tomto príklade sa tri
z generátorov výkonu (G1, G2 a G3) sa logicky prepoja v nejakom prvom
čiastkovom usporiadaní A tak, aby poskytovali nejaký prvý pulzný výkon
PA = P1+P2+P3, a ostatné tri generátory výkonu (G4, G5, G6) v nejakom druhom
čiastkovom usporiadaní B tak, aby poskytovali nejaký druhý pulzný výkon
PB = P4+P5+P6. Podobne sa zakaždým tri z rozprašovacích katód sprístupnia
pre prvé čiastkové usporiadanie a ostatní tri rozprašovacie katódy pre druhé
čiastkové usporiadanie takým spôsobom, aby napríklad rozprašovacie katódy
T1, T2 a T3 boli pulzne a sekvenčne napájané prvým pulzným výkonom PA a
ostatné tri rozprašovacie katódy T4, T5 a T6 druhým pulzným výkonom PB.
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[0026]Spínanie spínačov Sp1 až Sp3 a Sp4 až Sp6 typu IGBT potom môže
týmto spôsobom prebiehať v úplne oddelených pulzných sekvenciách alebo
synchrónnych pulzných sekvenciách s rovnakými alebo rôznymi dobami ti
impulzov a tiež s rovnakými alebo rôznymi periódami TA a TB. Je potrebné si
uvedomiť, že pulzné výkony PA = P1+P2+P3 a PB = P4+P5+P6 sú menšie než
celkový pulzný výkon P = P1+P2+P3+P4+P5+P6. V dôsledku toho sa pri zapojení
do dvoch čiastkových usporiadaní, ako je znázornené na obrázku 5, na
rozprašovacie katódy Ti aplikuje menšia hustota rozprašovacieho výkonu na
každú rozprašovaciu katódu v porovnaní so zapojením rozprašovacieho
usporiadania, ako je znázornené na obrázku 4. Stredný rozprašovací
výkon Pavi na každú rozprašovaciu katódu v čiastkovom usporiadaní na
obrázku 5 však zostává rovnaký ako v rozprašovacom usporiadaní na
obrázku 4.
[0027]Podľa tohto vynálezu je potom podľa poznatku z obrázku 2 celková
rýchlosť nanášania pri zapojení týchto dvoch čiastkových usporiadaní vyššia
než pri zapojení do jediného rozprašovacieho usporiadania, ako na obrázku 4.
[0028]Pri rovnakej dobe ti impulzu jednotlivých výkonových impulzov Pj na
jednotlivých rozprašovacích katódach Ti (t.j. pri t1=t2=t3=t4=t5=t6) a rovnakom
výstupnom výkone jednotlivých generátorov Gi výkonu (P1=P2=P3=P4=P5=P6)
platí:

Pulzný výkon v čiastkovom usporiadaní A a B = PA=PB = 3 * Pj
[0029]Obrázok 6a, b znázorňuje tretie účelné zapojenie rozprašovacieho
usporiadania podľa tohto vynálezu, ktoré môže byť podľa tohto vynálezu
zapojené rovnako ako už na obrázku 4 a na obrázku 5. Pri tomto nastavení sú
otvorené všetky mostíkové spínače. Každá rozprašovacia katóda Ti je priradená
jednému generátoru výkonu. Rozprašovací výkon Pc pre každú rozprašovaciu
katódu Ti potom zodpovedá Pj. Hustota rozprašovacieho výkonu sa tak ďalej
zníži. Stredný rozprašovací výkon je však rovnaký ako v zapojeniach na obr. 4
a 5, ktoré už boli formou príkladu predstavené vyššie. Podľa poznatku, ako je
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znázornené na obr. 2, je pri tomto treťom zapojení rýchlosť nanášania vyššia v
porovnaní s rýchlosťami z nastavení na obr. 4 a obr. 5.
[0030]Pri rovnakom výkone Pj jednotlivých generátorov (Gj) platí:
Pav=Pj
pulzný výkon = PC=Pj
[0031]Z predchádzajúcich opisov založených na rozprašovacom usporiadaní 6
rozprašovacích generátorov a 6 terčov (rozprašovacích katód) podľa tohto
vynálezu môže odborník v danom odbore ľahko odvodiť rozšírenie na počet n
generátorov a tiež na počet N rozprašovacích katód, u ktorých n≠6 a/alebo N≠6.
Príklady pre rýchlosti nanášania:
[0032]Na obr. 7 je znázornený nárast rýchlosti nanášania pri prepnutí
rozprašovacieho usporiadania podľa tohto vynálezu zo zapojenia na obrázku 4
na zapojenie na obrázku 5. K rozprašovacím katódam boli podľa nastavení
v príkladoch na obr. 4 a obr. 5 pripojené rôzne rozprašovacie materiály a boli
nanášané príslušné vrstvy.
[0033]Hustota rozprašovacieho výkonu pritom v prípade zapojenia podľa obr. 4
činila 1800 W/cm2 a v prípade zapojenia podľa obr. 5 činila 900 W/cm2. Stredný
rozprašovací výkon bol v oboch prípadoch rovnaký. Pre všetky rozprašovacie
materiály sa podarilo zistiť zvýšenie rýchlosti nanášania, ako je znázornené na
obr. 7. Pokiaľ by sa bola hustota výkonu v rozprašovacom usporiadaní so
zapojením podľa obr. 4 znížila tým, že by sa znížil pulzný výkon P, bola by sa
tiež rýchlosť nanášania znížila prakticky až na polovicu a tým by nedošlo
k žiadnemu zvýšeniu rýchlosti nanášania, a teda ani k zvýšeniu produktivity.
Legenda k obrázkom:
[0034]


Obrázok 1 znázorňuje časové rozdelenie výkonových impulzov (tiež
nazývaných

rozprašovacie

impulzy)

s pulzným

výkonom P

v rozprašovacom usporiadaní so šiestimi čiastkovými katódami (tiež
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nazývanými rozprašovacie katódy) T1 až T6. Výkonové impulzy sú
aplikované sekvenčne po sebe na šesť čiastkových katód bez prerušenia
odberu výkonu z rozprašovacieho generátora G, pričom t1 je doba
impulzu pre výkonový impulz aplikovaný počas periódy T na prvú
čiastkovú katódu T1, a podobne t2 je doba impulzu pre výkonový impulz
aplikovaný počas rovnakej periódy T na druhú čiastkovú katódu T2 a tak
ďalej, pričom doba ti impulzu, kde v tomto príklade i = 1 až 6, bola
zvolená

tak,

aby

t1 = t2 = t3 = t4 =t5 = t6.

Časová

postupnosť

odovzdávania rozprašovacieho výkonu z jedného terča (rozprašovacej
katódy v tomto kontexte) na druhý prebieha, ako už bolo uvedené vyššie,
z pohľadu generátora bez prerušenia dodávaného výkonu P. Sekvencia
t1 až t6 sa opakuje s periódou T a prebieha z pohľadu generátora
rovnako bez prerušenia. V príklade na obr. 1 sú doby t1 až t6 impulzov
znázornené ako rovnako dlhé. Každá doba ti impulzu čiastkovej katódy Ti
môže byť nastavená individuálne.


Obrázok 2 znázorňuje priebeh špecifickej rýchlosti nanášania titánom
v závislosti na hustote rozprašovacieho výkonu.



Obrázok 3 znázorňuje priebeh rýchlosti nanášania v závislosti na hustote
rozprašovacieho výkonu podľa rozprašovacieho usporiadania so 6
čiastkovými katódami, ako je znázornené na obr. 1, so zohľadnením
špecifickej

rýchlosti

nanášania

titánom

v závislosti

na

hustote

rozprašovacieho výkonu.


Obrázok 4

(obsahuje

rozprašovacieho
s prepojenými

obr. 4a

usporiadania

rozprašovacími

a

4b)

podľa

znázorňuje

uskuitočnenie

predkladaného

generátormi

podľa

tohto

vynálezu
vynálezu

(obr. 4a), ktoré sú logicky zapojené tak, aby umožňovali príslušné,
časové rozdelenie impulzov rozprašovacieho výkonu, pričom pulzný
výkon je zakaždým P = P1+P2+P3+P4+P5+P6 a rozprašovacie výkonové
impulzy

sa

aplikujú

na

príslušné

čiastkové

katódy

Ti

počas

zodpovedajúcej doby ti impulzu, tzn. na čiastkovú katódu T1 počas doby
t1 impulzu, na čiastkovú katódu T2 počas doby t2 impulzu, atď. (obr. 4b).
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Obrázok 5 (obsahuje obr. 5a a 5b) znázorňuje rovnaké uskutočnenie
rozprašovacieho usporiadania podľa predkladaného vynálezu ako na
obr. 4, ale v ďalšom zapojení podľa tohto vynálezu (obr. 5a), ktoré
umožňuje prevádzkovať toto rozprašovacie usporiadanie zároveň v
dvoch rôznych rozprašovacích čiastkových usporiadaniach A a B.
Obr. 5b znázorňuje príslušné časové rozdelenie výkonových impulzov v
rozprašovacích čiastkových usporiadaniach, pričom výkon v čiastkovom
usporiadaní A je PA=P1+P2+P3 a výkon v čiastkovom usporiadaní B je
PB=P4+P5+P6.



Obrázok 6 (obsahuje obr. 6a a 6b) znázorňuje rovnaké uskutočnenie
rozprašovacieho usporiadania podľa predkladaného vynálezu ako na
obr. 4 a obr. 5, ale v ďalšom zapojení podľa tohto vynálezu (obr. 6a), v
ktorom už nie sú generované žiadne výkonové impulzy, ale príslušné
rozprašovacie katódy sú oddelene kontinuálne napájané výkonom
príslušných generátorov G1 až G6 rozprašovacieho výkonu, ako je
znázornené na obr. 6b.



Obrázok 7

znázorňuje

nárast

rýchlosti

nanášania

pri

prepnutí

rozprašovacieho usporiadania podľa tohto vynálezu zo zapojenia na
obr. 4 na zapojenie na obr. 5.
Predkladaný vynález konkrétne opisuje:
[0035]
─

Rozprašovacie usporiadanie s nejakým počtom N rozprašovacích katód
alebo čiastkových katód Ti, kde i = 1 až N, a nejakým počtom n generátorov
Gj rozprašovacieho výkonu, kde j = 1 až n, pričom N je celé číslo a N ≥ 2, a
n je rovnako celé číslo a n ≥ 2, pričom toto rozprašovacie usporiadanie
zahŕňa

mostíkové

spínače Sbj

pre

spínanie

výkonového

výstupu Pj

príslušného generátora Gj rozprašovacieho výkonu, a pulzné spínače Spi
pre rozdeľovanie príslušných výkonových výstupov Pj na príslušné
rozprašovacie
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zostavené tak, aby mohlo byť prevádzkované aspoň v dvoch rôznych
možnostiach zapojenia, pričom:
o

v prvom variante zapojenia môžu byť príslušné výkonové výstupy Pj
uvedených

n

generátorov Gj

rozprašovacieho

výkonu

logicky

prepojené pomocou mostíkových spínačov tak, aby bol poskytovaný
taký

celkový

rozprašovací

výkon

P, ktorý

výkonových výstupov Pj, tzn.
prostredníctvom

generovania

zodpovedá súčtu

, a pričom za prevádzky je
sekvencie

impulzov

príslušnými

pulznými spínačmi generovaná sekvencia výkonových impulzov
s pulzným výkonom P a sekvenčnou periódou T, pričom sú za
prevádzky jednotlivé výkonové impulzy časovo rozdeľované na
príslušné rozprašovacie katódy Ti, a pričom je za prevádzky
zakaždým niektorá rozprašovacia katóda napájaná po nejakú dobu ti
impulzu a perióda T zodpovedá súčtu týchto dôb impulzov, tzn.
,a
o

v druhom variante zapojenia sú rozprašovacie katódy zapojené do
aspoň dvoch oddelených rozprašovacích čiastkových usporiadaní A a
B, pričom pre prevádzku rozprašovacích čiastkových usporiadaní sú
pomocou mostíkových spínačov logicky prepojené výkonové výstupy
zakaždým nejakého počtu nA rozprašovacích generátorov a nejakého
počtu nB rozprašovacích generátorov tak, aby bol poskytovaný
nejaký prvý pulzný výkon
,
prostredníctvom

kde

a nejaký druhý pulzný výkon

nA + nB = n,

príslušného

a

pričom

generovania

za

prevádzky

sekvencie

je

impulzov

príslušnými pulznými spínačmi generovaná zakaždým nejaká prvá
sekvencia

výkonových

impulzov

s pulzným

výkonom PA

a

sekvenčnou periódou TA a nejaká druhá sekvencia výkonových
impulzov s pulzným výkonom PB a sekvenčnou periódou TB, pričom
sú za prevádzky jednotlivé výkonové impulzy časovo rozdeľované na
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rozprašovacie

katódy

príslušných

rozprašovacích

čiastkových

usporiadaní, pričom NA zodpovedá počtu rozprašovacích katód
prvého rozprašovacieho čiastkového usporiadania A a NB zodpovedá
počtu rozprašovacích katód druhého rozprašovacieho čiastkového
usporiadania B, a NA + NB = N, a pričom sekvenčná perióda TA
zodpovedá súčtu dôb impulzov pre rozprašovacie katódy prvého
rozprašovacieho čiastkového usporiadania A a sekvenčná perióda TB
zodpovedá súčtu dôb impulzov pre rozprašovacie katódy druhého
rozprašovacieho čiastkového usporiadania B, tzn.

─

a

Vákuový nanášací systém s rozprašovacím usporiadaním, ako je opísané
vyššie, pričom uvedené rozprašovacie usporiadanie je zostavené takým
spôsobom, aby počas vykonávania rozprašovacej metódy mohli byť
používané impulzy o vysokom výkone, ktoré umožňujú použitie vysokých
hustôt rozprašovacieho výkonu 100 W/cm2 alebo vyšších, s výhodou
300 W/cm2 alebo vyšších.

─

Vákuový nanášací systém, ako je opísané vyššie, v ktorom s výhodou N = n.

─

Vákuový nanášací systém, ako je opísané vyššie, v ktorom s výhodou PA =
PB.

─

Vákuový nanášací systém, ako je opísané vyššie, v ktorom s výhodou P =
PA + PB

─

Vákuový nanášací systém, ako je opísané vyššie, v ktorom s výhodou NA =
NB a/alebo nA = nB.

─

Spôsob nanášania substrátov pomocou metódy HiPIMS, pričom sa metóda
HiPIMS vykonáva vo vákuovom nanášacom systéme, ako napríklad
v jednom z vyššie opísaných vákuových nanášacích systémov podľa tohto
vynálezu.

─

Spôsob, ako je opísané vyššie, pričom sa aspoň za účelom nanášania
vrstvy pomocou metódy HiPIMS rozprašovacie usporiadanie prepne

[0036]
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na

variant

zapojenia

s aspoň

dvoma

rozprašovacími

čiastkovými

usporiadaniami, pričom sa dosiahne zvýšenie rýchlosti nanášania v
porovnaní s metódou HiPIMS, ktorá by sa vykonávala s rozprašovacím
usporiadaním v nejakom prvom variante zapojenia.
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Rozprašovacie usporiadanie, pričom toto rozprašovacie usporiadanie

obsahuje niekoľko N rozprašovacích katód alebo čiastkových katód Ti, kde i = 1
až N, a niekoľko n generátorov Gj rozprašovacieho výkonu, kde j = 1 až n,
pričom N je celé číslo a N ≥ 2, a n je rovnako celé číslo a n ≥ 2, pričom toto
rozprašovacie usporiadanie zahŕňa mostíkové spínače Sbj pre spínanie
výkonového výstupu Pj príslušného generátora Gj rozprašovacieho výkonu, a
pulzné spínače Spi pre rozdeľovanie príslušných výkonových výstupov Pj na
príslušné rozprašovacie katódy T, pričom je toto rozprašovacie usporiadanie
zostavené tak, aby mohlo byť prevádzkované aspoň v dvoch rôznych
možnostiach zapojenia, pričom:
- v prvom variante zapojenia sú príslušné výkonové výstupy Pj uvedených n
generátorov Gj

rozprašovacieho

výkonu

logicky

prepojené

pomocou

mostíkových spínačov tak, aby bol poskytovaný celkový rozprašovací výkon P,
ktorý zodpovedá súčtu výkonových výstupov Pj, tzn.

, a pričom za

prevádzky je prostredníctvom generovania sekvencie impulzov príslušnými
pulznými spínačmi generovaná sekvencia výkonových impulzov s pulzným
výkonom P a sekvenčnou periódou T, pričom sú za prevádzky jednotlivé
výkonové impulzy časovo rozdeľované na príslušné rozprašovacie katódy Ti, a
pričom je za prevádzky zakaždým niektorá rozprašovacia katóda napájaná po
nejakú dobu ti impulzu a perióda T zodpovedá súčtu týchto dôb impulzov,
tzn.

,a

vyznačujúce sa tým, že
- v druhom variante zapojenia sú rozprašovacie katódy zapojené do aspoň
dvoch oddelených rozprašovacích čiastkových usporiadaní A a B, pričom pre
prevádzku rozprašovacích čiastkových usporiadaní sú pomocou mostíkových
spínačov logicky prepojené zakaždým výkonové výstupy niekoľkých nA
rozprašovacích generátorov a niekoľkých nB rozprašovacích generátorov tak,
EP 3 375 006

HÖRMANN &PARTNERS s.r.o.

www.htpatent.sk

39177/H

17

aby bol poskytovaný prvý pulzný výkon

a druhý pulzný výkon

, kde nA + nB = n, a pričom za prevádzky je prostredníctvom
príslušného generovania sekvencie impulzov príslušnými pulznými spínačmi
generovaná zakaždým

prvá sekvencia výkonových impulzov s pulzným

výkonom PA a sekvenčnou periódou TA a

druhá sekvencia výkonových

impulzov s pulzným výkonom PB a sekvenčnou periódou TB, pričom sú za
prevádzky jednotlivé výkonové impulzy časovo rozdeľované na rozprašovacie
katódy príslušných rozprašovacích čiastkových usporiadaní, pričom NA
zodpovedá počtu rozprašovacích katód prvého rozprašovacieho čiastkového
usporiadania A a NB zodpovedá počtu rozprašovacích katód druhého
rozprašovacieho čiastkového usporiadania B, a NA + NB = N, a pričom
sekvenčná perióda TA zodpovedá súčtu dôb impulzov pre rozprašovacie katódy
prvého rozprašovacieho čiastkového usporiadania A a sekvenčná perióda TB
zodpovedá

súčtu

dôb

impulzov

pre

rozprašovacie

rozprašovacieho čiastkového usporiadania B, tzn.

2.

katódy

druhého

a

Vákuový nanášací systém s rozprašovacím usporiadaním podľa nároku

1, vyznačujúci sa tým, že rozprašovacie usporiadanie je zostavené takým
spôsobom, aby počas vykonávania rozprašovacej metódy mohli byť používané
impulzy o vysokom výkone, ktoré umožňujú použitie vysokých hustôt
rozprašovacieho výkonu 100 W/cm2 alebo vyšších, s výhodou 300 W/cm2 alebo
vyšších.
3.

Vákuový nanášací systém podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým,

že N = n.
4.

Vákuový nanášací systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3,

vyznačujúci sa tým, že PA = PB.
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5.

Vákuový nanášací systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4,

vyznačujúci sa tým, že P = PA + PB.
6.

Vákuový nanášací systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5,

vyznačujúci sa tým, že NA = NB a/alebo nA = nB.
7.

Spôsob

nanášania substrátov pomocou metódy HiPIMS, pričom sa

metóda HiPIMS vykonáva vo vákuovom nanášacom systéme pomocou
rozprašovacieho

usporiadania,

pričom

toto

rozprašovacie

usporiadanie

obsahuje niekoľko N rozprašovacích katód alebo čiastkových katód Ti,
kde i = 1 až N,

a

niekoľko n

generátorov

Gj

rozprašovacieho

výkonu,

kde j = 1 až n, vyznačujúci sa tým, že N je celé číslo a N ≥ 2, a n je rovnako
celé číslo a n ≥ 2, pričom toto rozprašovacie usporiadanie zahŕňa mostíkové
spínače Sbj pre spínanie výkonového výstupu Pj príslušného generátora Gj
rozprašovacieho výkonu, a pulzné spínače Spi pre rozdeľovanie príslušných
výkonových výstupov Pj na príslušné rozprašovacie katódy T, pričom je toto
rozprašovacie usporiadanie zostavené tak, aby mohlo byť prevádzkované
aspoň v dvoch rôznych možnostiach zapojenia, pričom:
- v prvom variante zapojenia môžu byť príslušné výkonové výstupy Pj
uvedených n generátorov Gj rozprašovacieho výkonu logicky prepojené
pomocou mostíkových spínačov tak, aby bol poskytovaný taký celkový
rozprašovací výkon P, ktorý zodpovedá súčtu výkonových výstupov Pj,
tzn.

, a pričom sa prostredníctvom generovania sekvencie

impulzov príslušnými pulznými spínačmi generuje sekvencia výkonových
impulzov s pulzným výkonom P a sekvenčnou periódou T, pričom sú jednotlivé
výkonové impulzy časovo rozdeľované na príslušné rozprašovacie katódy Ti,
pričom sa zakaždým niektorá rozprašovacia katóda napája po nejakú dobu ti
impulzu a perióda T zodpovedá súčtu týchto dôb impulzov, tzn.

, a

vyznačujúci sa tým, že
- v druhom variante zapojenia sú rozprašovacie katódy zapojené do aspoň
dvoch oddelených rozprašovacích čiastkových usporiadaní A a B, pričom pre
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prevádzku rozprašovacích čiastkových usporiadaní sa pomocou mostíkových
spínačov

logicky prepoja

zakaždým

výkonové

výstupy niekoľkých

nA

rozprašovacích generátorov a niekoľkých nB rozprašovacích generátorov tak,
aby bol poskytovaný prvý pulzný výkon

a druhý pulzný výkon

, kde nA + nB = n, a pričom sa prostredníctvom príslušného
generovania sekvencie impulzov príslušnými pulznými spínačmi generuje
zakaždým prvá sekvencia výkonových impulzov s pulzným výkonom PA a
sekvenčnou periódou TA, a druhá sekvencia výkonových impulzov s pulzným
výkonom PB a sekvenčnou periódou TB, pričom sa jednotlivé výkonové impulzy
časovo

rozdeľujú

na rozprašovacie

katódy

príslušných rozprašovacích

čiastkových usporiadaní, pričom NA zodpovedá počtu rozprašovacích katód
prvého rozprašovacieho čiastkového usporiadania A a NB zodpovedá počtu
rozprašovacích katód druhého rozprašovacieho čiastkového usporiadania B, a
NA + NB = N, a pričom sekvenčná perióda TA zodpovedá súčtu dôb impulzov
pre rozprašovacie katódy prvého rozprašovacieho čiastkového usporiadania A
a sekvenčná perióda TB zodpovedá súčtu dôb impulzov pre rozprašovacie
katódy druhého rozprašovacieho čiastkového usporiadania B, tzn.

8.

a

Spôsob podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že aspoň za účelom

nanášania vrstvy pomocou metódy HiPIMS sa rozprašovacie usporiadanie
prepne na variant zapojenia s aspoň dvoma rozprašovacími čiastkovými
usporiadaniami, pričom sa dosiahne zvýšenie rýchlosti nanášania v porovnaní
s metódou HiPIMS, ktorá by sa vykonávala s rozprašovacím usporiadaním v
prvom variante zapojenia.
9.

Spôsob podľa nároku 7 alebo 8, vyznačujúci sa tým, že rozprašovacie

usporiadanie je zostavené takým spôsobom, aby sa počas vykonávania
rozprašovacej metódy mohli používať impulzy o vysokom výkone, ktoré
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umožňujú použitie vysokých hustôt rozprašovacieho výkonu 100 W/cm2 alebo
vyšších, s výhodou 300 W/cm2 alebo vyšších.
10.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 9, vyznačujúci sa tým, že

N = n.

11.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 10, vyznačujúci sa tým, že

PA= PB.
12.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 11, vyznačujúci sa tým, že

P = PA + PB.
13.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 12, vyznačujúci sa tým, že

NA = NB a/alebo nA = nB.
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Preklad textov na výkresoch:
Figur 1
doba trvania poskytovania výkonu P generátorom G výkonu
Figur 2
špecifická rýchlosť nanášania v [μm / kW·h]
hustota rozprašovacieho výkonu [W/cm2]
Figur 3
rýchlosť nanášania v [μm / h]
hustota rozprašovacieho výkonu [W/cm2]
Figur 4a
sekvencia impulzov
Figur 4b
doba trvania poskytovania výkonu P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6
prostredníctvom generátorov G1 až G6 výkonu
Figur 5a
sekvencia impulzov

Figur 5b
doba trvania poskytovania výkonu PA = P1 + P2 + P3
prostredníctvom generátorov G4 až G6 výkonu
doba trvania poskytovania výkonu PB = P4 + P5 + P6
prostredníctvom generátorov G4 až G6 výkonu
Figur 6b
časové poskytovanie príslušného výkonu P1 až P6
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prostredníctvom generátorov G1 až G6 výkonu pre príslušné rozprašovacie
katódy T1 až T6
Figur 7
zvýšenie rýchlosti nanášania* [%]
titán (Ti)
titán /kremík (TiSi 70/30)
titán /kremík (TiSi 75/25)
titán /hliník (TiAl 50/50)
titán /hliník (TiAl 40/60)
titán /hliník/kremík (TiAlSi 45/45/10)
hliník/chróm (AlCr 70/30)
chróm (Cr)
materiál rozprašovacích katód
*pri prepínaní rozprašovacieho usporiadania zo zapojenia na obr. 4 na
zapojenie na obr. 5 podľa tohto vynálezu
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