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АНОТАЦІЯ 

Гладковський В.В. Властивості хімічно активної плазми ємнісного 

високочастотного розряду в керованих магнітних полях. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. – Інститут ядерних досліджень 

НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. 

У дисертації автором подано результати експериментальних досліджень 

багатокомпонентної плазми високочастотних розрядів у керованих магнітних 

полях. Експериментально досліджено особливості утворення напруги 

автозміщення у високочастотних розрядах схрещених з керованими магнітними 

полями. Приведено результати по залежності напруги автозміщення від ряду 

параметрів розрядів, а саме: тиску газів у робочій камері, роду робочого газу, 

напруженості магнітного поля, швидкості протоку робочих газів та розрядного 

струму. Одержано експериментальні результати по залежності швидкості 

травлення кремнію від напруги автозміщення та керованого зміщення. 

Використано метод емісійної спектроскопії для діагностики плазмового 

середовища при процесах плазмохімічної обробки матеріалів. На основі отриманих 

спектрів випромінювання дано пояснення залежності швидкості травлення від 

напруги автозміщення.  

Метою цих досліджень було вивчення параметрів хімічно активної плазми 

високочастотного ємнісного розряду в керованих магнітних полях та визначення 

їхнього впливу на процес плазмохімічної обробки матеріалів. 

Дисертація складається із вступу, п’ятьох розділів, основних результатів та 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження процесів, які 

відбуваються у багатокомпонентній плазмі високочастотних розрядів. Подаються 

відомості про наукову новизну одержаних результатів та їхнє практичне значення, 
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про особистий внесок здобувача в результати досліджень, про публікації, 

апробацію результатів дисертації, структуру та основний зміст дисертації. 

 Перший розділ дисертації містить відомості про фізичні основи 

високочастотного розряду, основи плазмохімічної обробки матеріалів та методів їх 

діагностики. Розглянуто механізми травлення кремнію у фторвмісній плазмі. 

Зокрема, приведено експериментальні та теоретичні дані про вплив добавки О2 до 

SF6 та CF4 в процесах плазмохімічного травлення. Подані експериментальні дані 

залежності швидкості плазмохімічного травлення матеріалу від просторового 

заряду плазми (напруги автозміщення), а також можливі пояснення даної 

залежності. 

Виконано аналіз методів, що використовуються для діагностики плазми: 

оптична емісійна та абсорбційна спектроскопії, мас-спектрометрія, лазерно-

індукована флуоресценція, зондові методи. Розглянуто їх переваги та недоліки для 

діагностики процесів плазмохімічного травлення. З’ясовано, що високоякісними 

діагностичними методами для контролю процесів плазмохімічного травлення 

являються емісійна спектроскопія та мас-спектрометрія. Дані методи 

використовуються для контролю процесів ПХТ та дозволяють розібратися у 

складних фізико-хімічних процесах, які відбуваються у плазмі. 

 У другому розділі подано основні відомості про експериментальні 

установки, на яких проводилися дослідження з використанням високочастотного 

розряду в керованому магнітному полі. Описані методики досліджень якісного 

складу багатокомпонентної хімічно-активної плазми. Представлено детальні схеми 

експериментальних установок, які дозволяють досліджувати плазмохімічні 

процеси. Описані методики, що використовувалися для аналізу поверхні 

оброблених зразків після плазмохімічного травлення. 

 Третій розділ містить результати експериментальних досліджень на 

плазмохімічних реакторах циліндричного та планарного типів з керованим 

магнітним полем по дослідженню особливостей поведінки негативної напруги 

автозміщення. Представлено результати досліджень поведінки негативної напруги 
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автозміщення від величини напруженості магнітного поля для різних газів, що 

використовуються в плазмохімічних процесах: SF6, Н2, Ar, CF4 та CН4. 

У даному розділі також містяться дослідження поведінки негативної напруги 

автозміщення в залежності від зміни тиску при різних конфігураціях магнітного 

поля для циліндричного ПХР при ВЧ розряді в гексафториді сірки. Приведено 

залежності негативної напруги автозміщення від тиску при різних вихідних 

потужностях генератора для планарного ПХР при ВЧ розряді в Н2, Ar, CF4 та CН4. 

 У четвертому розділі приведено результати досліджень залежності 

швидкості травлення від величини напруженості магнітного поля на ПХР. 

Показано, що в діапазоні напруженості магнітного поля від 0 до 1,2 × 104 А/м 

швидкість травлення зростає. Виконано дослідження по залежності швидкості та 

анізотропії травлення при тиску 0,001 Тор від напруженості магнітного поля та 

постійній негативній напрузі керованого зміщення 60 В. З ростом негативної 

напруги автозміщення від 0 до 350 В було виявлено зменшення швидкості 

травлення з 2,3 мкм/хв до 1 мкм/хв при незмінних параметрах розряду: Ір = 8 А, Н 

= 12·× 103  А/м, Р = 0,04 Тор. 

Для вирішення завдання глибинного анізотропного травлення найбільш 

підходить режим травлення кремнію в суміші гексафториду сірки з 10% О2 в 

плазмохімічному реакторі з низькою енергією хімічно активних іонів. Отримано 

глибини травлення 1 мкм SiO2 та кремнію 100 мкм без пошкодження захисної 

маски товщиною 0,4 мкм. При цьому досягнуто травлення кремнію з 

максимальною анізотропією (10), що дозволяє отримати практично вертикальні 

стінки. 

У даному розділі також подані експериментальні дослідження залежності 

швидкості травлення від величини негативної напруги керованого зміщення. 

Отримані результати вказують на сильне забруднення поверхні зразків кремнію 

конструкційними матеріалами ПХР. Це в свою чергу вказує на те, що ріст напруги 

автозміщення чи керованого зміщення призводить до розпорошення робочих 

елементів камери плазмохімічного реактора. 
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 П’ятий розділ дисертації містить результати досліджень зміни емісійного 

спектру плазми в залежності від величини керованої напруги негативного 

зміщення. З’ясовано, що зі спектрів випромінювання при високих напругах 

негативного зміщення зникають лінії збуджених атомів, які належать продуктам 

дисоціації робочих газів. При цьому з'являються інтенсивні лінії випромінювання, 

що належать збудженим атомам матеріалів, з яких виготовлений робочий електрод. 

Це свідчить про те, що відбувається інтенсивне розпорошення робочого електрода. 

Даний ефект призводить до різкого зниження швидкості травлення матеріалу.  

Також в даному розділі приведено результати досліджень динаміки основних 

фрагментів молекули SF6 в залежності від зміни вмісту O2 в об’ємі камери ПХР. 

Встановлено, що на мас-спектрограмах спостерігається практично лінійне 

зменшення інтенсивності радикалів SF5
+ та SF3

+ із збільшенням кількості кисню в 

розряді. Спостерігається ріст інтенсивності НF+ зі збільшенням вмісту O2 в камері 

реактора, що може вказувати на збільшення концентрації атомарного фтору. 

 У висновках подано основні результати та висновки до роботи: 

1. Було показано, що величину напруги автозміщення в плазмохімічних реакторах 

з керованим магнітним полем можна регулювати з допомогою зміни 

інтенсивності та конфігурації магнітного поля. У ВЧЄ розряді в керованому 

магнітну полі спостерігаються суттєві відмінності в утворенні негативної 

напруги автозміщення в порівнянні з розрядами без магнітних полів.  

2. Встановлено зменшення швидкості травлення кремнію при збільшенні величини 

негативної напруги зміщення при незмінних інших умовах розрядів. Таку 

поведінку швидкості травлення пояснено через механізм блокування 

оброблюваної поверхні елементами конструкцій ПХР, внаслідок їхнього 

розпорошення. 

3. Встановлений лінійний механізм травлення, в рамках якого пояснено, що 

швидкості травлення кремнію лінійно збільшується з ростом напруженості 

магнітного поля.  

4. Вперше вивчена зміна спектрів випромінювання плазми ВЧЄ розряду в 

залежності від напруги керованого зміщення. Встановлено, що з ростом 
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величини негативної напруги автозміщення понад 200 В на спектрах 

випромінювання плазми з'являються лінії збуджених атомів металів. При цьому 

лінії молекулярних смуг та атомарних ліній, які належать продуктам дисоціації 

робочого газу, практично не спостерігаються.  

5. Показано, що напруга автозміщення також відіграє важливу роль в формуванні 

текстури поверхні оброблюваних матеріалів. Після обробки кремнію при 

високих напругах зміщення спостерігається значна шорсткість поверхні, яка 

зменшується із зменшенням величини напруги автозміщення. 

6. Визначені найбільш ефективні режими для травлення, як кремнію, так і інших 

напівпровідникових матеріалів. Для мінімізації забруднення оброблюваних 

матеріалів елементами конструкцій ПХР слід проводити травлення при 

негативних напругах зміщення менших 200 В. 

7. Виявлено утворення поверхневого блістерінгу на поверхні алюмінію в результаті 

його обробки низькоенергетичними іонами водню з енергією 250 еВ та 

температурі додаткового нагріву 300 оС. При цьому спостерігається збільшення 

концентрації водню по глибині в оброблюваних зразках алюмінію. В основі 

утворення блістерінгу та збільшення концентрації водню можуть лежати декілька 

механізмів, наприклад: дифузія водню в полях напружень прихованих дефектів 

(пошкоджень), хімічна абсорбція, фізична абсорбція і т.п. Слід відзначити, що 

саме наявність додаткового нагріву зразків, відповідає за проявлення ефекту 

блістерінгу та росту концентрації водню в зразках. 

 

Додатки містять графіки залежності напруги автозміщення та струму 

розряду від тиску (Додаток А) та список публікацій здобувача за темою дисертації 

та відомості про апробацію результатів дисертації (Додаток В). 

 

Ключові слова: плазма, плазмохімічне травлення, анізотропія, швидкість 

травлення, емісійна спектроскопія, мас-спектрометрія, високочастотний розряд, 

напруга автозміщення, напруга зміщення.   



7 

SUMMARY 

Hladkovskyi V.V. Properties of the chemically active plasma of capacitive high-

frequency discharge in controlled magnetic fields.– Qualification scientific work on 

the rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of physical and mathematical sciences in 

specialty 01.04.08 – plasma physics. -Institute for Nuclear Research of the National 

Academy of Sciences of Ukraine; Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The author presents in his thesis the results of experimental investigations of 

multicomponent plasma high-frequency discharges in the controllable magnetic fields. 

The peculiarities of the behavior of the self-bias voltage in high-frequency discharges 

with controlled magnetic fields were researched experimentally. Results are given on the 

dependence of the self -bias voltage on the parameters of discharges, such as: gas pressure 

in the working chamber, type of working gas, magnetic field strength, flow rate of the 

working gases and discharge current. Experimental results for the dependence of the 

etching rate of silicon on the voltage of self bias and bias have been obtained. The method 

of emission spectroscopy was used to diagnose the plasma environment during plasma 

chemical processing of materials. Explanation was given of one of the possible 

dependence of the rate of etching of the voltage bias based on the obtained emission 

spectra. Various methods of solid-state diagnostics of the surface of the processed 

materials were used, the results of which correlate with the results of spectroscopic 

observations. The influence of oxygen additions to the main working gas on the process 

of plasma-chemical etching was investigated. The dependence of anisotropy and etching 

rate on the amount of oxygen in the mixture with SF6 gas is shown.  

The aim of this research was investigate the parameters of the chemically active 

plasma of high-frequency capacitive discharge in controlled magnetic fields and the 

determination of the influence of discharge parameters on the process of plasma-chemical 

treatment of materials. 

The thesis consists of an introduction, five chapters, the main results and 

conclusions, list of sources and applications. 
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The introduction substantiates the relevance of the study of processes occurring 

in a multi-component plasma of high-frequency discharges. Information of the scientific 

novelty of the results obtained and their practical significance, the individual contribution 

of the applicant in the research results, the publication, testing of the results of the 

dissertation, the structure and the main content of the dissertation are presented.  

The first section of the dissertation contains of information about the physical 

basis of high-frequency discharge, the basis of plasmachemical treatment of materials and 

methods for their diagnosis. The mechanisms of etching of silicon in fluorine-containing 

plasma are considered. In particular, the experimental and theoretical data on the 

influence of the O2 additive on SF6 and CF4 in plasma-chemical etching are presented. 

Experimental data on the dependence of the rate of plasmachemical etching of a material 

on the spatial charge of a plasma (self-bias voltage) and possible explanations of this 

dependence are given. 

The analysis of the methods used for plasma diagnostics was performed: optical 

emission and absorption spectroscopy, mass spectrometry, laser-induced fluorescence, 

probe methods. Their advantages and disadvantages for the diagnostics of plasma-

chemical digestion were considered. It was found out that emission spectroscopy and 

mass spectrometry are high-quality diagnostic methods for control of plasma-chemical 

digestion processes. These methods are used to control PCT processes and allow you to 

understand complex physical and chemical processes occurring in plasma. 

 In the second section provides basic information about experimental installations, 

in which researches were conducted using high-frequency discharge in a controlled 

magnetic field. The methods of research of qualitative composition of multicomponent 

chemically active plasma are described. The detailed schemes of experimental 

installations which allow to investigate plasmochemical processes are presented. The 

techniques described were used to analyze the surface of the treated samples after 

plasmachemical etching. 

 The third section contains of the results of experimental researches on 

plasmochemical reactors of cylindrical and planar types with a controlled magnetic field 

for the study of the peculiarities of the behavior of the negative self-bias voltage. The 
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results of research on the behavior of the negative self-bias voltage from the magnitude 

of the magnetic field intensity for different gases (SF6, H2, Ar, CF4 and CH4) used in 

plasmochemical processes are presented. 

This section also contains of the study of the behavior of the negative self-bias 

voltage, depending on the pressure variation at various configurations of the magnetic 

field for the cylindrical PCR at the RF discharge in sulfur hexafluoride. The dependences 

of the negative self-bias voltage on the pressure at different output capacities of the 

generator for planar PCR at RF discharge in H2, Ar, CF4 and CH4 are presented. 

 In the fourth section the results of researches on the dependence of the rate of 

etching on the magnitude of the magnetic field intensity on the PCR are given. It has been 

shown that the rate of etching increases from 1 µm / min to 1.6 µm / min in the range of 

magnetic field intensity from 0 to 1.2 × 104 A / m. Researches on the dependence of the 

rate and anisotropy of etching at a pressure of 0.001 Tor on the magnetic field strength 

and a constant negative self-bias voltage of the controlled displacement of 60 V was 

performed. The decrease in the rate of etching from 2.3 µm / min to 1    µm / min with 

the growth of negative self-bias voltage from 0 to 350 V at unchanged discharge 

parameters: Id = 8 A, H = 12 × 103 A / m, P = 0.04 Tor was discovered The most suitable 

method is the etching of silicon in a mixture of sulfur hexafluoride with 10% O2 in a 

plasma-chemical reactor with low energy of chemically active ions to solve the problem 

of deep anisotropic digestion. Digestion depths of 1 µm of SiO2 and silicon of 100 µm 

without damage to a protective mask of 0.4 µm thickness were obtained. In this case, it 

was achieved etching of silicon with anisotropy 10, which allows to obtain almost vertical 

walls. 

In this section experimental researches of the dependence of the rate of etching on 

the magnitude of the negative self-bias voltage are given. The results obtained show 

strong contamination of the surface of silicon samples by structural materials of PCR. 

This, in turn, indicates that the growth of the self-bias voltage or controlled displacement 

leads to the sputtering of the working elements of the chamber of the plasma-chemical 

reactor. 
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The fifth section of the dissertation contains of the results of investigations of 

changes in the emission spectrum of plasma, depending on the magnitude of the 

controlled negative bias voltage. It was found that the lines of excited atoms that belong 

to the products of the dissociation of working gases disappear from the radiation spectra 

at high negative bias voltages. In this case, the intensive emission lines belonging to the 

excited atoms of materials from which the working electrode is made appear. This 

indicates that there is an intense sputtering of the working electrode. This effect leads to 

a sharp decrease in the rate of etching the material. 

Also in this section, the results of research of the dynamics of the main fragments 

of the SF6 molecule, depending on the change in the content of O2 in the volume of the 

PCR chamber are shown. It has been established that on mass spectrographs there is 

practically a linear decrease in the intensity of the radicals SF5
+ and SF3

+ with an increase 

in the amount of oxygen in the discharge. An increase in the intensity of HF+ is observed 

with an increase in the content of O2 in the reactor chamber, which may indicate an 

increase in the concentration of atomic fluorine. 

The conclusions give the main results and conclusions to the work: 

1. It was shown that the value of the self-bias voltage in plasma-chemical reactors with a 

controlled magnetic field can be adjusted by changing the intensity and configuration 

of the magnetic field. Significant differences in the formation of the negative self-bias 

voltage are observed in RFC discharges in a controlled magnetic field in comparison 

with discharges non-magnetic fields. 

2. The decrease in the rate of etching of silicon with an increase in the magnitude of the 

negative bias voltage at unchanged other discharge conditions is established. This 

behavior of the rate of digestion is explained by the mechanism of blocking the treated 

surface, due to the sputtering of elements of the construction of PCR. 

3. The linear mechanism of etching was established, in which it is explained that the rates 

of etching of silicon linearly increases with the increase in the intensity of the magnetic 

field. 

4. For the first time, the change in the spectra of the radiation of the plasma of the RFC 

discharge was research, depending on the voltage of the controlled displacement. It is 
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established that with the growth of the negative voltage of autosaving more than 200 

V, the lines of excited metal atoms appear on the spectra of plasma radiation. In this 

case, the lines of molecular bands and atomic lines, which belong to the products of 

dissociation of the working gas, are practically not observed. 

5. It is shown that the self-bias voltage also plays an important role in the formation of the 

texture of the surface of the materials being processed. After the tretment of silicon at 

high bias voltages, a significant surface roughness is observed, which decreases with a 

decrease in the value of the self-bias voltage. 

6. The most effective regimes for etching both silicon and other semiconductor materials 

are determined. To minimize the contamination of treated materials with elements of 

PCR designs, digestion should be carried out at negative bias voltages below 200 V. 

7. The formation of surface blastering on the surface of aluminum as a result of its tretment 

by low-energy hydrogen ions with energy of 250 eV and a temperature of additional 

heating of 300 oC was revealed. At the same time there is an increase in the 

concentration of hydrogen in depth in the processed samples of aluminum. Several 

mechanisms may lie in the formation of blastering and increase in hydrogen 

concentration, for example: diffusion of hydrogen in fields of tension of hidden defects 

(damage), chemical absorption, physical absorption, etc. It should be noted that it is 

precisely the presence of additional heating of samples that is responsible for showing 

the effect of blistering and the growth of hydrogen concentration in the samples. 

 

The appendices contain graphs of the dependence of the treated material with metal 

atoms that do not forand the discharge current on the pressure (Appendix A) and the list 

of publications by the applicant on the topic of the dissertation and information of the 

approbation of the results of the dissertation (Appendix B). 

 

Key words: plasma, plasma-chemical etching, anisotropy, etching rate, emission 

spectroscopy, mass spectrometry, high-frequency discharges, selfbias voltage, bias 

voltage.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Плазмохімічні технології обробки матеріалів знаходять 

все більш широке практичне використання в технологічних процесах виготовлення 

виробів мікроелектроніки, силових приладів, мікромеханіки, обчислювальної, 

НВЧ- техніки, та ін. [1]. Проте фізико-хімічні процеси, які відбуваються у 

плазмохімічних реакторах, вивчені недостатньо. Це пов’язано зі складністю 

діагностики процесів, які проходять в хімічно активній багатокомпонентній плазмі. 

При дослідженні оптичних спектрів плазми вдається ототожнити тільки найбільш 

інтенсивні лінії, які належать збудженим атомам, та молекулярні смуги, які 

співвідносять до спектрів добре вивчених молекул [2]. При розрядах у хімічно 

активній плазмі часто відбуваються хімічні реакції, які неможливі при звичайних 

хімічних процесах. Тому в таблицях молекулярних спектрів відсутні довжини 

хвиль смуг оптичних спектрів молекул, особливо трьох- та багатоатомних, які 

утворюються при складних плазмохімічних процесах у високочастотних розрядах 

з керованими магнітними полями. Наприклад, при травленні кремнію у 

фторвмісній плазмі (SF6) утворюються такі молекули, як SF5, SF4, SF3, SF3О, SF2О2, 

SF2О, SFО і т.п., не враховуючи продуктів реакцій фтору з кремнієм та сполук сірки 

з киснем, які були виявлені при мас-спектрометричних дослідженнях [3]. 

Молекулярні оптичні спектри більшості з цих складних сполук не достатньо 

вивчені або відсутні в існуючих таблицях молекулярних спектрів. 

Недостатньо вивчене питання впливу керованого магнітного поля (КМП) на 

параметри багатокомпонентної хімічно активної плазми, яка використовується для 

плазмохімічної обробки матеріалів. Одним із найбільш важливих електричних 

параметрів такої плазми являється постійна напруга автозміщення. Відомо, що у 

розрядах без магнітних полів постійна складова напруги автозміщення приблизно 

рівна амплітуді змінної ВЧ напруги і визначає середню енергію іонів, які 

взаємодіють з оброблюваним матеріалом [4,5]. Не вивчено, як впливають 

конфігурації та величини керованих магнітних полів на напругу автозміщення, а 

також як впливає напруга автозміщення на процеси травлення матеріалів. Мало 
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досліджено питання впливу цих параметрів на такі важливі показники 

плазмохімічного травлення, як швидкість травлення, анізотропія та радіаційні 

пошкодження поверхні оброблюваних матеріалів. 

З огляду на вищесказане, дослідження процесів які спостерігаються при 

високочастотних розрядах в керованих магнітних полях на сьогодні є актуальною 

задачею як для фізики, так і для технології. Оскільки отримані результати 

доповнять існуючі теорії та розширять фізичне розуміння утворення негативної 

напруги автозміщення, та впливу на її величину зовнішніх керованих магнітних 

полів. Поряд з цим це дасть змогу вирішити актуальну проблему технології 

плазмохімічного травлення, а саме підвищити якість та керованість даного процесу 

в плазмі високочастотного розряду низького тиску з використанням КМП. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.    

Дисертаційна робота виконувалась у рамках науково-дослідних тем, що 

проводилися у відділі фізики плазми та плазмових технологій Інституту ядерних 

досліджень НАН України, в рамках виконання планових бюджетних науково-

дослідних робіт: 

- № державної реєстрації 0111U001941 «Дослідження фізичних процесів у 

низькотемпературній плазмі високочастотних та дугових розрядів з магнітними 

полями в газах і парах металів» (2010-2015 рр). 

- № державної реєстрації 0115U004252 «Дослідження механізмів генерації 

плазми, транспортних та хвильових процесів в плазмі електричних розрядів у парах 

металів, газових і конденсованих середовищах» (2015-2020 рр). 

- № державної реєстрації 0116U007563 «Дослідження впливу взаємодії іонів 

водню та його ізотопів з конструкційними матеріалами, які використовуються в 

ядерній енергетиці» (2016-2018 рр). 

Метою роботи є дослідження параметрів хімічно активної плазми 

високочастотного ємнісного розряду в керованих магнітних полях та визначення 

їхнього впливу на процес плазмохімічної обробки матеріалів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 
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- дослідити процес формування напруги автозміщення у високочастотному 

розряді та вплив величини та конфігурацій КМП, та інших параметрів 

розряду на її величину;  

- визначити як впливають режими обробок на компонентний склад хімічно 

активної плазми високочастотного розряду в SF6, CF4, CCl4;  

- дослідити процеси анізотропного плазмохімічного травлення 

напівпровідникових матеріалів у високочастотному ємнісному (ВЧЄ) розряді 

з керованим магнітним полем;  

- визначити вплив параметрів ВЧЄ розряду на швидкість плазмохімічного 

травлення кремнію; 

Об’єкт досліджень – багатокомпонентна хімічно активна плазма, яка 

створюється високочастотним ємнісним розрядом у зовнішньому керованому 

магнітному полі. 

Предмет досліджень – електричні параметри багатокомпонентної хімічно 

активної плазми в керованому магнітному полі та їхній вплив на плазмохімічні 

процеси обробки матеріалів. 

У роботі було використано наступні методи досліджень.  

Для досліджень плазмового середовища та плазмохімічних процесів, які 

відбуваються у плазмохімічних реакторах, були використані наступні методи 

досліджень: електрофізичні дослідження ВЧ розрядів у нейтральних та хімічно 

активних газах та їх сумішах у керованих магнітних полях, емісійна спектроскопія, 

мас-спектрометрія. 

Для досліджень матеріалів, що зазнали плазмохімічної обробки, були 

використані наступні методи досліджень: растрова електронна мікроскопія, 

оптична мікроскопія, рентгеноспектральний аналіз, вторинна-іонна мас-

спектрометрія. 

Обґрунтованість та достовірність результатів та висновків.  

Достовірність наукових висновків та результатів дисертаційної роботи 

забезпечується використанням надійних сучасних спектроскопічних та мас-

спектрометричних діагностик, а також узгодження результатів, отриманих із 
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застосуванням різних незалежних дослідних методик та відтворюваністю 

отриманих результатів. 

Наукова новизна результатів, отриманих у ході виконання 

дисертаційної роботи, полягає в наступному: 

1. Вперше продемонстрована висока ефективність використання керованих 

магнітних полів та їхньої конфігурації для управління параметрами плазми 

(напругою автозміщення) та параметрами процесу плазмохімічного травлення 

матеріалів. 

2. Встановлено, що у ВЧ ємнісному розряді при накладанні пробкового магнітного 

поля, перпендикулярного до електричного, спостерігається зменшення величини 

негативної напруги автозміщення. При накладанні дивергентного магнітного 

поля спостерігається збільшення величини напруги автозміщення відносно 

величини без магнітного поля. 

3. Запропоновано пояснення механізму ефекту зменшення швидкості травлення 

кремнію з ростом величини негативної напруги автозміщення. Він полягає в 

блокуванні поверхні оброблюваного матеріалу атомами металів, внаслідок 

розпорошення конструкції ПХР. 

4. Експериментально виявлено, що поведінка анізотропії травлення кремнію від 

напруженості магнітного поля, описує дві характерні особливості. При 

напруженості магнітного поля до 4·× 103 А/м показник анізотропії досягає 

найбільшого значення, подальше збільшенні напруженості поля призводить до 

зменшення показника анізотропії. 

5. Показано, що відбувається значна зміна емісійного спектру випромінювання 

плазми та поява інтенсивних ліній збуджених атомів металів на спектрах при 

напругах автозміщення на активному електроді понад 200 В.  

6. Отримано анізотропію профілю травлення кремнію близько 10 при глибинному 

травленні кремнію до 100 мкм, при низьких енергіях хімічно активних іонів в 

діапазоні тисків 10-4 – 10-3 Тор у високочастотному ємнісному розряді з 

керованим магнітним полем.  
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Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному: 

Отримані в дисертації, експериментальні дані можуть бути використані для 

подальшої розробки фізико-технічних засад ВЧЄ розрядів, модернізації існуючих 

та конструювання нових плазмохімічних реакторів з використанням керованих 

магнітних полів. При розробці нових технологій плазмохімічного травлення 

матеріалів вони можуть бути використані для підвищення анізотропії, зменшення 

радіаційних пошкоджень та забруднень оброблюваних матеріалів елементами 

конструкцій реактора, підвищення якості та керованості процесу плазмохімічного 

травлення. 

Отримані результати вже використовуються у проекті № Р9903 «Створення 

універсальних тестових платформ для досліджень та розробки детекторів 

іонізуючого випромінювання для використань в медицині» Українського науково-

технологічного центру, з метою виготовлення нових типів мікростріпових 

металевих детекторів для реєстрації іонізуючого випромінювання. 

Результати можуть бути використані для швидкісного низькоенергетичного 

плазмохімічного травлення кремнію необхідного при виготовленні сонячних 

елементів, а також для вдосконалення технології високошвидкісного анізотропного 

плазмохімічного травлення кремнію, яка актуальна при розробці та виготовленні 

приладів нічного бачення, високовольтних перемикаючих силових транзисторів, 

НВЧ p-i-n діодів та інших силових приладів. 

Результати дисертації можуть бути використані для виготовлення продукції 

в інших лабораторіях України ДП «ДержККБ «Луч» (м. Київ), ВАТ «ЦКБ Ритм» 

(м. Чернівці), Вінницький ламповий завод (м. Вінниця), ІНП НАН України                

(м. Київ), ДП НДІ «ОРІОН» (м. Київ). 

Особистий внесок здобувача. Дисертант брав безпосередню участь у 

підготовці та проведенні експериментальних досліджень, здійснював обробку, 

порівняльний аналіз та інтерпретацію отриманих експериментальних результатів 

спільно з науковим керівником. Встановлював механізми взаємодії компонентів 

плазми з оброблюваним матеріалом. Дисертанту належить значний внесок у 
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підготовку та написання наукових статей і матеріалів конференцій опублікованих 

за темою дисертаційного дослідження. 

Особистий внесок автора полягає: 

у роботі [1] – досліджував формування напруги автозміщення в 

плазмохімічних реакторах з керованим магнітним полем. Визначено вплив 

величини та конфігурації магнітного поля та інших параметрів розряду на 

керування негативною напругою автозміщення; 

у роботі [2] – вивчав вплив негативної напруги автозміщення на швидкість 

плазмохімічного травлення матеріалу з використанням методик емісійної 

спектроскопії та рентгеноспектрального аналізу. Запропоновано механізм ефекту 

зменшення швидкості травлення кремнію з ростом величини негативної напруги 

автозміщення. Він полягає в блокуванні поверхні оброблюваного матеріалу 

компонентами конструкції ПХР. Сформульовано відповідні висновки та 

рекомендації щодо плазмохімічної обробки матеріалів; 

у роботі [3] – досліджував вплив відсоткового вмісту кисню на еволюцію 

основних хімічно активних радикалів газових сумішей SF6/O2, CF4/O2, C3F8/O2, 

сформульовані відповідні висновки; 

у роботі [4] –  проводив дослідження емісійних властивостей хімічно 

активної плазми ССl4 при різних значення негативної напруги зміщення. Було 

показано, що з ростом величини напруги зміщення спостерігається суттєві зміни 

спектрів випромінювання хімічно активної плазми. Показано, що при високих 

значеннях негативної напруги зміщення на емісійних спектрах з’являються лінії 

атомів металів, внаслідок розпорошення конструкцій плазмохімічного реактора 

при високих напругах автозміщення; 

у роботі [5] – досліджував вплив вмісту кисню у суміші з гексафторидом 

сірки на швидкість та анізотропію плазмохімічного травлення. Досліджував вплив 

величини напруженості магнітного поля на вищезгадані параметри 

плазмохімічного травлення матеріалів.  
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у роботі [6] – досліджував вплив низькоенергетичних іонів водню на 

структуру поверхні вольфраму. Показано, що відбувається зменшення оксидів 

вольфраму, внаслідок їх розпорошення та відновлення у водневій плазмі.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідалися на семінарах відділу фізики плазми та плазмових технологій, секції 

Вченої ради з фізики плазми Інституту ядерних досліджень НАН України, а також 

були представлені на таких конференціях: 

• XXII, XXIII, XXIV та XXV Щорічна наукова конференція Інституту ядерних 

досліджень НАН України (Київ, 2015, 2016, 2017, 2018); 

• International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion 

(ICPPCF-2014, ICPPCF-2016) (Kharkiv, Ukraine, 2014, 2016); 

• Международная научно-практическая конференция «Современные 

информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2015, СИЭТ-2017) (Одесса, 

Украина, 2015, 2017); 

• XIII and XIV International conference Plasma electronics and new acceleration 

methods (Kharkiv, Ukraine, 2015, 2018); 

• Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного 

синтезу (Київ, 2015); 

• VI Міжнародна науково-практична конференція «Структурна релаксація в 

твердих тілах» (Вінниця, Україна, 2018). 

Публікації.  

Результати дисертаційної роботи опубліковано в 16 роботах: 6 статтях у 

фахових журналах [6-11], а також в 10 тезах та працях за матеріалами доповідей на 

конференціях [12-21]. Всі публікації виконані у співавторстві. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації 

українською та англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, п’ятьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел з 155 найменуваннями та 

додатків. Повний обсяг дисертації складає 156 сторінок, з яких 112 складають 

основний текст дисертації, у тому числі 63 рисунки і 4 таблиці. У додатках подано 
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рисунки з експериментальними даними та відомості про апробацію результатів 

досліджень. 

Основний зміст роботи 

Дисертація складається із вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження процесів, що 

відбуваються у багатокомпонентній плазмі високочастотних розрядів. Подаються 

відомості про наукову новизну одержаних результатів та їхнє практичне значення, 

про особистий внесок здобувача в результати досліджень, про публікації, 

апробацію результатів дисертації, структуру та основний зміст дисертації. 

 Перший розділ дисертації містить відомості про фізичні основи 

високочастотного розряду, основи плазмохімічної обробки матеріалів та методів їх 

діагностики. Розглянуто механізми травлення кремнію у фторвмісній плазмі. 

Зокрема, приведено експериментальні та теоретичні дані про вплив добавки О2 до 

SF6 та CF4 у процесах плазмохімічного травлення. Приведені експериментальні 

дані по залежності швидкості плазмохімічного травлення матеріалу від напруги 

автозміщення, а також можливі пояснення даної залежності. 

Розглянуто переваги та недоліки методів діагностики процесів 

плазмохімічного травлення. З’ясовано, що високоякісними діагностичними 

методами для контролю процесів плазмохімічного травлення являються емісійна 

спектроскопія та мас-спектрометрія.  

 У другому розділі подано основні відомості про експериментальні 

установки, на яких проводилися дослідження з використанням високочастотного 

розряду у керованому магнітному полі. Описані методики досліджень якісного 

складу багатокомпонентної хімічно активної плазми. Представлено детальні схеми 

експериментальних установок, які дозволяють досліджувати плазмохімічні 

процеси. Описані методики, що використовувалися для аналізу поверхні 

оброблених зразків після плазмохімічного травлення. 

 Третій розділ містить результати досліджень залежності негативної напруги 

автозміщення від основних параметрів розрядної системи, а також від 
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напруженості магнітного поля для різних газів, що використовуються в 

плазмохімічних процесах.  

У даному розділі містяться дослідження залежності негативної напруги 

автозміщення від зміни тиску при різних конфігураціях магнітного поля для 

циліндричного ПХР при ВЧ розряді в гексафториді сірки. Приведено залежності 

негативної напруги автозміщення від тиску при різних вихідних потужностях 

генератора для планарного ПХР при ВЧ розряді в Н2, Ar, CF4 та CН4. 

 У четвертому розділі приведено результати досліджень залежності 

швидкості травлення від величини напруженості магнітного поля на ПХР. 

Показано, що в діапазоні напруженості магнітного поля від 0 до 1,2 × 104 А/м 

швидкість травлення збільшується від 1 мкм/хв до 1,6 мкм/хв.  

У даному розділі також подані експериментальні дослідження залежності 

швидкості травлення від величини негативної напруги керованого зміщення. 

Приведено результати аналізу поверхні оброблених матеріалів з використанням 

РЕМ та ВІМС аналізів. Отримані результати вказують на сильне забруднення 

поверхні зразків кремнію конструкційними матеріалами ПХР при напругах 

зміщення вище 150 В. Показано вплив низькоенергетичних іонів водню на 

конструкційні матеріали при енергії іонів 260 еВ та температурі додаткового 

нагріву 300 оС. Виявлено поверхневий блістерінг у алюмінію. 

 П’ятий розділ дисертації містить результати досліджень зміни емісійного 

спектру плазми у залежності від величини керованої напруги негативного 

зміщення. Приведено результати досліджень еволюції основних фрагментів 

молекули SF6 та CF4 в залежності від зміни вмісту O2 в об’ємі ПХР та результати 

мас-спектрометричних досліджень ПХТ процесу кремнію в SF6. 

 У висновках подано основні результати та висновки до роботи. 

Додатки містять графіки залежності напруги автозміщення та струму 

розряду від тиску (Додаток А) та список публікацій здобувача за темою дисертації 

та відомості про апробацію результатів дисертації (Додаток В). 
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Розділ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

У даному розділі наведено літературний огляд основних напрямків 

використання плазмохімічних технологій. Проаналізовано механізм травлення 

кремнію у фторвмісному середовищі. Досліджено вплив кисню на процес 

травлення кремнію в CF4 та SF6 газових сумішах. З’ясовано найбільш поширені 

методики діагностики плазмового середовища та можливість їх використання для 

плазмохімічних процесів травлення.  

 

1.1. Високочастотний ємнісний розряд  

 

У багатьох технологічних процесах при виробництві елементів 

мікроелектроніки в даний час широко використовуються процеси, що відбуваються 

у низькотемпературній нерівноважній плазмі, джерелом якої досить часто є 

високочастотні розряди (ВЧ) у різних газових сумішах.  

При роботі з ВЧ розрядом використовують два способи зв’язку джерела 

високочастотної енергії з розрядом. Перший спосіб утворення ВЧ розряду являє 

собою розміщення діелектричної розрядної камери в середині котушки 

індуктивності. Такий розряд називається індукційним, в його основі лежить явище 

електромагнітної індукції [22,23].  

При другому способі – ВЧ поле прикладається до електродів, які знаходяться 

в контакті з плазмою або ізольовані від плазми. Під дією високочастотного 

електричного поля електрони здійснюють коливальні рухи. Іони, в зв’язку з 

великою масою, практично залишаються нерухомими і не беруть участі у 

коливальному русі. Прискорюючись у даному полі електрони взаємодіють з 

молекулами газу та іонізують його [22-25]. Даний тип розряду отримав назву ВЧ 

ємнісного розряду.  

Коли електрони покидають міжелектродну область, вони перестають брати 

участь у коливальному русі й рекомбінують на поверхні стінок розрядної камери. 
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Для зменшення втрат електронів на стінках розрядної камери раціональним є 

використання зовнішніх магнітних полів, що дозволяє зменшити дифузію 

електронів на поверхню стінок [26], а також, як показано в роботах [27,28] 

використання магнітного поля збільшує ступінь іонізації робочого газу за рахунок 

збільшення поглинання ВЧ потужності плазмою. 

При накладанні магнітного поля на розрядну систему, рух електронів 

потрібно розглядати у двох напрямках: в поздовжньому та поперечному. У 

магнітному полі поздовжній рух заряджених частинок залишається вільним (див. 

рів. 1.1), при відсутності інших сил:  

 || = 13 т (1.1) 

де D|| – коефіцієнт дифузії вздовж магнітного поля, λ – довжина вільного пробігу 

зарядженої частинки, vT – швидкість теплового руху. 

Однак у поперечному напрямку заряджені частинки розпочинають рухатися 

по ларморівським орбітам, радіус яких зменшується із ростом напруженості 

магнітного поля, що впливає на коефіцієнт дифузії і зменшує втрати електронів з 

міжелектродної області (рів. 1.2):  

 = ||×  (1.2) 

де D┴ – коефіцієнт дифузії поперек магнітного поля, D|| – коефіцієнт дифузії вздовж 

магнітного поля, (ω×r)2 – параметр замагнічуваності, ω – циклотронна частота, r – 

ларморівський радіус. 

Плазмові реактори, що використовуються для травлення або нанесення 

матеріалів, як правило, працюють на частотах, що лежать в діапазоні від 440 кГц 

до 200 МГц, тобто у радіочастотному діапазоні. Найчастіше використовується 

частота 13,56 МГц, оскільки вона відведена для промислового і медичного 

застосування, інша частина спектру - для телекомунікаційного [29].  

Для збудження ВЧ розряду використовується велика кількість робочих газів 

у діапазоні робочих тисків від 1 мТор до 1 Тор. Концентрація заряджених частинок 

знаходиться в межах від 108 до 1013 см-3. Однією з основних особливостей ВЧЄ 

розряду є відсутність теплової рівноваги між частинками.  
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Більшість систем ВЧ мають узгоджувальний блок, що являє собою змінний 

конденсатор між ВЧ-генератором та плазмою. Його використання пов’язане з 

необхідністю забезпечити максимальну передачу енергії від ВЧ генератора в 

плазму, оскільки вхідний імпеданс розрядної системи повинен дорівнювати 

вихідному імпедансу генератора [30]. Змінюючи ємність конденсатора, змінюють 

ефективний імпеданс навантаження (плазма + конденсатор) і роблять його рівним 

вихідному імпедансу генератора.  

Для електродів рівної площі розподіл потенціалу між електродами 

симетричний. Однак коли площа поверхні заземленого електроду набагато більша, 

ніж площа поверхні активного електроду. Середнє значення падіння напруги на 

активному електроді значно більше, ніж на заземленому електроді великої площі. 

Це призводить до того, що електрод малої площі набуває великого негативного 

відносно землі потенціалу Uазм = −U − U , де U , U  – падіння напруги на 

активному та зеземленому електродах. Даний потенціал називається напругою 

автозміщення і по модулю наближається по величині до амплітуди високочастотної 

напруги [23].  

Важливим фактом утворення напруги автозміщення, є наявність 

конденсатора у зовнішньому електричному колі. Оскільки електрони є більш 

рухливими, ніж іони, вони заряджають ємнісно зв'язаний електрод. Наявність 

конденсатора вводить обмеження на струм, який не може протікати протягом 

одного ВЧ циклу [30]. Іншими словами, загальний потік заряду за ВЧ цикл для обох 

електродів повинен бути рівний нулю. Тому на електроді розвивається негативне 

зміщення постійного струму, оскільки заряд не може бути переданий через 

конденсатор.  

При нерівних площах електродів потенціал плазми відносно заземленого 

електроду набагато менший, ніж потенціал зміщення [30]. Тому потенціал плазми 

можна не брати до уваги.  

При відсутності магнітного поля, згідно з роботами [4,5,23], постійна 

складова напруги автозміщення (Uазм) рівна амплітуді змінної ВЧ напруги і 

визначає середню енергію іонів, які взаємодіють з оброблюваним матеріалом. 
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Як відмічено раніше, негативна напруга автозміщення зростає пропорційно з 

різницею площ активного й заземленого електродів [31]: 

 а
з = з

а  (1.3) 

де S – площа та U – потенціал електроду, 1 ≤ n ≤ 4. Таким чином, змінюючи 

співвідношення площі електродів, можна змінювати напругу автозміщення. 

Але в кожному конкретному реакторі напруга автозміщення також 

збільшується зі збільшенням вкладеної потужності у розряд [32,33] і може 

змінюватися залежно від величини тиску в реакторі та типу використовуваних 

газів, і їх співвідношенні у суміші [33,34]. Якщо зробити величину площі 

заземленого електрода меншу, ніж величина активного електрода, то можна 

одержати на активному електроді позитивну напругу автозміщення, що призведе 

до електронної стимуляції плазмохімічного травлення. Негативним фактором такої 

стимуляції є осадження полімерних плівок, які можуть утворюватися на поверхні 

оброблюваного зразка при травленні технологічних шарів виробів 

мікроелектроніки. Це різко знижує швидкість травлення й призводить до істотної 

неоднорідності травлення. 

Ще однією особливістю ВЧ розрядів є те, що вони можуть горіти у декількох, 

відмінних один від одного, так званих «α» та «γ» режимах, які візуально 

відрізняються характером розподілу інтенсивності світіння по довжині каналу [35]. 

Для α-режиму характерним є те, що електрони отримують енергію у ВЧ полі 

квазінейтральної плазми, при цьому емісія електронів з поверхні електродів не має 

значного впливу на горіння розряду. Область горіння α-режиму обмежена як з боку 

низьких тисків < 0,5 Тор [35,36], так і середніх тисків до 10 Тор [37].  

У γ-режимі іонізація газу відбувається у приелектродних областях. Емісія 

електронів з поверхні електрода сильно впливає на горіння розряду [38,39]. 

Область існування ВЧ розряду в γ-режимі припадає на більш високі тиски >10 Тор 

[37]. При критичному тиску відбувається скачкоподібний перехід α- в γ-режим 

[35,36]. Густина струму в γ-режимі більша на порядок ніж в α-режимі, тому α-

режим називається слабкострумовим, а γ – сильнострумовим. 
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У діапазоні тисків Р ≈ 0,2-0,6 Тор режим слабкого струму в елегазі (SF6) існує 

у більш вузькому діапазоні ВЧ напруги і перехід до режиму з різким зростання ВЧ 

струму відбувається при порівняно невеликому збільшенні ВЧ напруги. Даний 

режим не схожий ні на α-режим, ні на γ-режим, його умовно названо δ-режим або 

дисоціативний режим [40,41].  

 

1.2. Плазмохімічна обробка матеріалів 

 

Плазмові технології знайшли широке застосування у самих різноманітних 

областях науки та промисловості: машинобудування, приладобудування, 

текстильна промисловість, медицина, електроніка, енергетика [42-49].  

Термін травлення використовується для опису процесу, за допомогою якого 

матеріал може бути повністю або локально видаленим з підкладки для проявлення 

рисунків топології схем під час виготовлення мікросхем [50]. Видалення матеріалу 

відбувається у результаті хімічної взаємодії рідкого чи газоподібного травника з 

поверхнею твердого тіла. У якості травника може виступати рідка, парогазова 

суміш або газорозрядна плазма. Виступаючи у якості травника, газорозрядна 

плазма, порівняно з іншими перерахованими методами, проявляє ряд переваг: 

високу анізотропію травлення, керування селективністю, низькі температури 

процесу, відсутність можливих отруйних речовин [51]. 

Найбільш важливим аспектом використання газорозрядної плазми, порівняно 

із традиційними хіміко-технологічними процесами, є її нерівноважність. У 

хімічних реакціях беруть участь частинки, енергія яких перевищує певне значення 

порогової енергії активації реакції [52]. Відповідно до закону Максвелла-

Больцмана в рівноважних умовах на кожен ступінь вільності молекули припадає в 

середньому однакова доля енергії – ½ кТ. Енергетична ефективність хімічних 

реакцій, що відбуваються у нерівноважній плазмі, значно вища, ніж при звичайних 

хімічних реакціях. Це пов’язано з наявністю великої концентрації хімічно активних 

частинок (ХАЧ) у плазмі. При звичайних умовах концентрація хімічно активних 

частинок значно менша [52]. 
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В основі механізму плазмового травлення матеріалів лежить поєднання 

хімічних реакцій на поверхні матеріалу та бомбардування позитивно зарядженими 

іонами. За рахунок цього відбувається очищення оброблюваної поверхні від різних 

забруднень і утворення активних поверхневих центрів, що збільшує ефективність 

хімічних реакцій на поверхні оброблюваного матеріалу.  

Плазмові процеси низького тиску можна класифікувати наступним чином 

[1,53]: плазмохімічне травлення – поверхневі шари матеріалу видаляються за 

рахунок хімічних реакцій між ХАЧ та поверхневими атомами робочого матеріалу; 

іонне травлення – поверхневі шари матеріалу видаляються за рахунок фізичного 

розпорошення; реактивне іонне травлення – поверхневі шари матеріалу 

видаляються за рахунок фізичного розпорошення та хімічних реакцій між ХАЧ та 

поверхневими атомами робочого матеріалу; радикальне травлення – поверхневі 

шари матеріалу видаляються за рахунок гетерогенних хімічних реакцій на границі 

твердої та газоподібної фаз із поверхневими атомами.  

Для кількісної оцінки процесу травлення використовують показники опису 

якості ПХТ [54]: швидкість травлення – параметр керований та стійкий до 

незначних відхилень в умовах обробки (vтр = d / t, де vтр – швидкість травлення,    d 

– величина стравлюваного шару, t – час травлення); однорідність – як на одній 

пластині, так і на різних; селективність – здатність травити тільки потрібний 

матеріал, по відношенню до маски та інших матеріалів підкладки; анізотропія – 

вертикальність профілю травлення (А = vв / vг, де А – анізотропія, vв, vг – швидкість 

травлення у вертикальному та горизонтальному напрямках); пошкодження – будь-

які пошкодження поверхні, що з’являються в результаті обробки.  

Одним із досить важливих параметрів, що може впливати на вище- 

перераховані показники якості процесу, відповідно до рівняння Арреніуса [55], є 

температури підкладки:  

 тр~	 /  (1.4) 

Де vтр – швидкість травлення, Еа – ефективна енергія активації, яка залежить від 

матеріалу; к – стала Больцмана; Т – температура зразка. 
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Селективність травлення одного матеріалу над іншим буде також 

експоненціально залежати від температури відповідно до рівняння 1.4. Підвищення 

температури оброблюваного матеріалу збільшить швидкість травлення, однак 

призведе до погіршення анізотропії процесу.  

Можна виділити наступні умови травлення використавши співвідношення 

температури процесу Тпр та температури випаровування Твп продуктів реакцій [51]. 

На поверхні матеріалу у процесі ПХТ утворюються нелеткі з’єднання, які 

утворюють маску на поверхні оброблюваного матеріалу при Тпр << Твп. 

Утворюються стабільні продукти реакцій, однак низька швидкість їх видалення 

говорить про те, що процес травлення протікає у кінетичній області коли Тпр ≈ Твп. 

Травлення відбувається в основному за рахунок хімічних реакцій. Висока 

швидкість протікання реакцій говорить про те, що процес травлення матеріалу 

протікає у дифузійній області при Тпр >>Твп. 

 

1.2.1. Механізм травлення кремнію у фторвмісному середовищі  
 

Для обробки кремнію практично в усіх випадках найбільш часто 

використовуються гази із вмістом фтору [1,56]: SF6, CF4, BF3, NF3, PF3, PF5, C1F3, 

BrF3, BrF5, IF5, CIF, CF3Br у суміші з іншими газами. Для високоякісного 

проведення процесу ПХТ досить важливим фактором є розуміння хімічних 

процесів, які відбуваються при обробці матеріалу. Заслуговує уваги модель 

протікання хімічних реакцій між атомарним фтором та кремнієм, запропонована 

Флемом та Доннелі [57], яка являє собою послідовне фторування поверхні Si (див. 

рис. 1.1). Перші хімічні реакції можуть протікати двома каналами. По першому 

каналу (рис. 1.1, а) внаслідок реакції кремнію з фтором та розриву зв’язків Si-Si 

відбувається утворення леткого SiF2, а по другому каналу відбувається утворення 

SiF2, зв’язаного з кремнієм і утворення фтористого шару на поверхні останнього.  

Подальші хімічні реакції сприяють утворенню SiF4 (рис. 1.1, б, в), яке може 

відбуватися за рахунок реакції між хемосорбованим шаром SiF2 та атомарним 

фтором, що проникає у шар SiF2, і далі взаємодіє із кремнієм для розриву зв'язків 
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Si-Si. Ймовірність ∈  реакції атома фтору з кремнієм може бути визначена 

наступним співвідношенням [57]:  

 ∈ = 4 14 , (1.5) 

де NA - число Авоградо, ρSi - густина кремнію, MSi - атомна маса кремнію, nF - 

концентрація атомарного фтору, v - середня теплова швидкість та 1/4 nFv - потік 

атомів до поверхні, RSi – швидкість травлення. 

 

Рис. 1.1. Механізм реакції атома фтору з кремнієм, що запропонований Флемом та 

Доннелі [57]. 

 

Дещо іншу модель хімічних реакцій запропонував у своїй роботі Чуанг [58]. 

Вона являє собою бімолекулярні реакції між сполуками SiF2 та SiF3. Даний 

механізм являє собою асоціативну десорбцію [58]: 

Представлені у роботі [59] результати показують, що при взаємодії 

атомарного фтору та кремнію, спостерігається виділення з його поверхні як SiF2, 

так і SiF4, при цьому SiF2 значно більше, ніж SiF4. На основі отриманого результату 

було висунуто припущення, що SiF4 є продуктом газофазної рекомбінації SiFх 

радикалів. Отриманий результат добре узгоджується із роботою [57]. 

При хімічних реакціях фтору з кремнієм у плазмовому середовищі на 

поверхні останнього утворюється хемосорбований шар фтору. Як показано у роботі 
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[58], даний шар існує у різних хімічних станах у залежності від температури 

поверхні. 

Ймовірності реакцій між атомарним фтором та кремнієм для отримання у 

якості продуктів реакції SiF4 та SiF2 визначаються наступними співвідношеннями 

[59]: 

 ∈ = 4 , (1.6) 

та  

 ∈ = 2 , (1.7) 

де NF - потік атомарного фтору до поверхні. 

Для SiF2 дана ймовірність збільшується, коли його молярна частка становить 

0,1 – 0,3 при малих температурах поверхні кремнію [59]. 

Результати дослідження взаємодії атомарного фтору з кремнієм представлені 

у роботі [60]. Показано, що атомарний фтор адсорбується кремнієм і дифундує на 

глибину до декількох моношарів. Коли адсорбція атомарного фтору збільшується, 

продуктом реакцій є SiF4. При адсорбції молекулярного фтору зафіксовано 

утворення SiF2 на поверхні кремнію. При цьому глибина дифузії сягає порядку 

одного моношару поверхні кремнію. 

Кінетика адсорбції фтору отримала пояснення за допомогою дифузійної 

моделі, запропонованої у [61]: 

 = × − , (1.8) 

де ν – потік адсорбованого атомарного фтору, pF - парціальний тиск атомарного 

фтору, k - константа адсорбції та θ - порогове покриття фтором, s – число шарів.  

Якщо θ мале по відношенню до максимального числа шарів (s ), то кінетика 

адсорбції виражається наступним чином: 

 = ×  (1.9) 

З приведеного рівняння видно, що швидкість адсорбції атомарного фтору 

залежить тільки від його парціального тиску. 
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Теоретичні розрахунки компонентів адсорбованого шару від тиску 

приводяться у [62]. Концентрація радикалів SiF в адсорбованому шарі монотонно 

збільшується зі збільшенням тиску. Цей ефект більш виражений при підвищенні 

температури під час травлення Si у плазмі SF6. Ріст концентрації радикалів SiF в 

адсорбованому шарі гальмує процес утворення сполук SiF2 [62].  

У дослідженні, що представлене у роботі [63], демонструється залежність 

швидкості травлення від іонної компоненти. Швидкість травлення збільшується на 

порядок, коли нейтральний потік супроводжується бомбардуванням іонів. 

Зростання швидкості травлення може бути наслідком ряду процесів, що 

відбуваються при іонному бомбардуванні: збільшенні десорбції продуктів 

травлення, іонне розпорошення та активація поверхневих шарів. Також, можуть 

відбуватися іонно індуковані пошкодження кристалічної решітки кремнію, що 

підвищують реактивність між кремнієм та фтором. Іонне бомбардування при 

травленні Si у фторвмісному середовищі може підсилювати адсорбцію реактивних 

нейтралів шляхом очищення хемосорбованої плівки фтору [63]. 

 

1.2.2. Вплив добавок кисню на процес травлення в CF4  

 

У роботі [64] показано, що додавання O2 до CF4 сприяє помітному 

збільшенню концентрації атомарного фтору у плазмі. При ВЧ потужності 200 Вт і 

загальному тиску 0,35 Тор, максимальна концентрація атомарного фтору 

спостерігається при вмісті О2 до 23%. Механізм збільшення концентрації атомів F 

пояснюється за рахунок реакцій кисню та радикалів CF3, що сприяє утворенню CO, 

CO2, COF2 і F. 

Дещо інший механізм протікання хімічних реакцій у газовій фазі 

представлено у роботі [65], у порівнянні із тим, що було запропоновано у роботах 

[64,66]. По-перше, показано, що у реакціях з фрагментами сполуки CF4 участь бере 

в основному атомарний кисень. По-друге, автори вважають, що СО2 утворюється у 

результаті реакцій атомів кисню з COF2. Механізм утворення СО2 в даних роботах 

не обговорюється. Автори роботи [65] прийшли до висновку, що СО є основним 
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продуктом реакцій у плазмі СF4/O2, з подальшою його взаємодією з атомарним 

киснем та фтором, і утворенням відповідно CO2 і COF2.  

Модель для пояснення хімічних реакцій, які відбуваються у плазмі газових 

сумішей CF4 та О2 була запропонована у роботі [67]. Важливе припущення моделі 

є те, що CF2 може бути отриманий у якості первинного продукту дисоціації під час 

електронного удару. Даний процес у 20 разів переважає у порівнянні з процесами, 

що відповідають за утворення CF3. Дана модель добре узгоджується з 

експериментом, хоча деяка невідповідність існує між передбаченими й виміряними 

експериментально значеннями концентрації F2.  

Ще одна модель для розуміння процесу травлення у плазмі CF4 та CF4/O2 

запропонована у роботі [68], отримала назву «модель чорного ящика», вона 

базується на рівнянні балансу вуглецевмісних і фторвмісних сполук. На основі 

даної моделі показано, що рекомбінація фрагментів молекули CF4 може домінувати 

у деяких випадках і бути основним джерелом зменшення хімічно активних сполук 

в об’ємі реактора. 

Дослідження впливу кисню на процес травлення у суміші СF4/O2 показали, 

що додавання у суміш ≥23% O2 призводить до утворення на поверхні кремнію 

хемосорбованого шару кисню, який уповільнює процес травлення [64]. При 

подальшому збільшенні кількості кисню в об’ємі реактора спостерігається 

гістерезисний ефект травлення для заданої концентрації атомарного фтору.  

 Автори роботи [69] показали, що максимуми швидкостей травлення набагато 

менше виражені, ніж у роботі [64], а також, що гістерезисний ефект відсутній або 

дуже незначний. Важливим є припущення, що при відносно високих концентраціях 

О2, спостерігається зменшення середньої енергії електронів, що, відповідно, 

зменшує кількість фрагментацій CF4. Результат отриманий у [70] протирічить 

результату [69], де показано, що добавка О2 до CF4 не змінює функцію розподілу 

електронів по енергіях. 

 Результати числового моделювання процесу травлення у плазмі СF4/O2, які 

представлені у роботі [71], показали зменшення електронної концентрації у ВЧ 

розряді, що пов’язане з додаванням кисню до СF4. Зменшення швидкості травлення 
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спостерігається при концентраціях кисню 25-40%. Одночасно спостерігається 

зменшення концентрації атомарного фтору зі зменшенням концентрації 

електронів.  

Експериментальні результати по залежності швидкості травлення Si та SiO2 

від добавки кисню показано у роботі [72]. Отримані результати повністю 

корелюють із результатами, що були отримані у роботі [64]. Дані експериментів 

показують, що максимальна швидкість травлення для Si спостерігається при 12% 

О2, у той час, як максимальна концентрація атомарного F і максимальна швидкість 

травлення для SiO2 були виявлені ближче до 22 % О2. Результати [73] дещо відмінні 

від раніш приведених. Показано, що пікові значення швидкості травлення та 

інтенсивності випромінювання атомарного фтору спостерігаються при вмісті О2 до 

30%. 

У роботі [74] показано, що під впливом плазми CF4/О2 відбувається 

формування полімерної плівки на поверхні кремнію. Експериментальні результати 

вказують на те, що реакції у плазмі призводять до утворення SixOFy, товщина якої 

змінюється з вмістом О2 у плазмі. Автори вказують на те, що форма кривої 

залежності товщини SixOFy від вмісту O2 дуже схожа на залежність швидкості 

травлення та інтенсивності оптичного випромінювання фтору, яку представлено в 

[64]. Наявність на поверхні сполуки SixOFy свідчить про те, що швидкість 

травлення, як вважають автори роботи [55], обмежується не тільки формуванням 

SiО2. 

 

1.2.3. Вплив добавок кисню на процес травлення в SF6 

 

Кінетика хімічних реакцій та їх продуктів у плазмі SF6/O2 в цілому аналогічна 

CF4/О2. Основною відмінністю є значний вклад процесу дисоціативного 

прилипання електронів у генерацію атомарного фтору та хімічно активних 

частинок [75]. При використанні сумішей кисню й гексафториду сірки для 

травлення кремнію у якості робочих газів у продуктах вихлопу не спостерігається 

фторфосгену (COF2), який присутній у продуктах травлення у суміші CF4/О2 [76]. 



40 

Явище збільшення швидкості травлення при використанні елегазу пов'язано з 

меншою енергією розриву зв'язку S-F (85 ккал / моль (3,7 еВ) [77]) у молекулі SF6, 

у порівнянні зі зв'язком C-F (129 ккал / моль (5,61 еВ) [77]) у молекулі CF4. Тому 

утворюється значно більша кількість атомарного фтору та відбуваються реакції SF6 

з киснем з утворенням оксифторидів, фтору і продуктів реакцій кремнію з фтором 

[3]. 

Для розуміння фізико-хімічних процесів, які відбуваються у плазмі SF6 була 

запропонована глобальна модель [78,79]. Для моделювання процесів хімічної 

кінетики плазми SF6 було використано близько 50 реакцій газової фази та близько 

40 поверхневих реакцій. Показано, що у плазмі SF6 є домінуючими нейтральні 

компоненти SF6, F, F2 і SF4, домінуючим позитивним іоном є SF5
+, а за ним слідує 

SF3
+; домінуючим негативним іоном є F-.  

Перспективність використання суміші SF6/О2 для травлення Si та SiО2 

демонструється у роботі [80]. Можна відзначити, що швидкість травлення кремнію 

у газовій суміші SF6/О2 в 5-10 разів вища, ніж у суміші CF4/О2, а також досить 

висока селективність травлення Si по відношенню до SiО2. Слід відмітити 

аналогічний ефект гістерезису [80,81], який раніше був відзначений для розрядів у 

газовій суміші CF4/О2 [64, 71].  

Максимальна швидкість травлення Si зафіксована при максимальній 

концентрації атомарного F при вмісті О2 близько 20%. Концентрація атомарного F 

у плазмі відповідає двом різним значенням швидкості травлення Si, які залежать 

від вмісту O2. Це пов'язано з утворенням на поверхні плівки SiO2. Оскільки 

атомарний F взаємодіє з SiO2 досить повільно, у порівнянні з Si, то швидкість 

травлення зменшується при високому вмісті кисню [81]. 

У роботі [82] досліджено вплив добавки кисню до SF6 на концентрацію 

активних частинок. При рості долі кисню з 25% до 90% концентрація атомів фтору 

зменшується з 3×1015 см-3 до 1×1014 см-3, концентрація іонів SFх зменшується на три 

порядки, а концентрація атомів кисню зростає з 3×1015 см-3 до 9×1015 см-3. 

Збільшення концентрації атомарного кисню зменшує швидкість травлення 
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внаслідок конкуренції атомарного кисню з фтором у процесі хемосорбції на 

поверхні кремнію. 

У роботах [80,83,84] відзначено, що незначне додавання кисню до SF6 сприяє 

росту концентрації атомарного фтору, і, як наслідок, росту швидкості травлення. 

Розрахунок функції розподілу електронів по енергіях показав, що при цьому 

концентрація електронів у хвості функції росте. Дана зміна функції розподілу може 

бути причиною збільшення швидкості дисоціації SF6 при незначному додаванні 

кисню.  

Авторами роботи [85] було зроблено припущення, що основними вільними 

радикалами, що утворюються у плазмі SF6 є SF5 та SF3. Коли останні два радикали 

мігрують до поверхні оброблюваного матеріалу, вони можуть зазнати 

дисоціативної хемосорбції з утворенням F, SF4 та SF2. Таким чином показано, що 

крім електронного удару у розряді SF6, існує ще одне джерело атомарного фтору.  

У роботі [86] було проведено не тільки дослідження впливу вмісту кисню, а 

й геометрії реактора на швидкість травлення кремнію. Показано, що геометрія 

плазмохімічного реактора має істотний вплив на концентрацію атомарного F, а 

також на анізотропію профілю та швидкість травлення. Показано, що функції 

розподілу електронів по енергіях у плазмі з різними концентраціями кисню є дуже 

подібними, особливо в області високих енергій (~ 10 еВ). Це свідчить про те, що 

функції розподілу електронів по енергіях практично не змінюються при різних 

досліджуваних умовах плазми. 

Результат, отриманий у [87], вказує на те, що додавання кисню до робочого 

газу є важливим фактором впливу на швидкість і профіль травлення. Досягти 

необхідного конусного профілю травлення вдалося при співвідношенні О2/SF6 

10%. Максимум швидкості травлення спостерігався при 15%. Показано, що 

швидкість травлення Si збільшується з ростом робочого тиску SF6. Аналогічний хід 

кривої залежності швидкості травлення від тиску отримано також у роботі [88], але 

при генерації хімічно активної плазми у керованому магнітному полі.  

Порівняння теоретичних розрахунків профілів травлення з 

експериментально отриманими результатами приведено у роботі [89]. Показано, 
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що каскадна десорбція атомарного F та O з поверхні витравлюваного профілю 

істотно впливає на його форму. При вмісті O2 ≥ 10% вся оброблювана поверхня 

повністю пасивується молекулами SiO2. Отримуваний профіль залежить тільки від 

ймовірностей видалення атомів Si, молекул SiF4 та SiO2.  

Ймовірність десорбції молекул SiF4 зменшується при вмісті О2 ≥10%. Це 

явище збільшує час передачі тепла від поверхні до приповерхневого шару та 

основної частини матеріалу. Зниження температури зменшує бічні підтрави 

внаслідок зменшення десорбції утворених молекул SiF4, а іонна складова 

забезпечує травлення у вертикальному напрямку. Таким чином, анізотропія 

травлення кремнію у плазмі SF6/O2 збільшується зі зменшенням температури 

матеріалу [89]. 

При додаванні до SF6 незначної кількості O2 (до 5%) спостерігається 

максимум швидкості травлення [90]. Даний результат відмінний від приведеного у 

роботах [86,87]. У порівнянні з Si швидкість травлення Ge значно зростає при вмісті 

O2 до 46%, а швидкість травлення Si при цьому різко падає. Високий показник 

анізотропії травлення кремнію було отримано при вмісті O2 до 20%.  

У роботі [91] показано еволюцію швидкості травлення Si та Ge у суміші 

SF6/O2. При незначному вмісті O2 до 20% в SF6 швидкість травлення кремнію різко 

зростає й далі залишається постійною до 50% O2. Аналогічна поведінка 

спостерігається для Ge, але швидкість травлення значно менша у порівнянні з Si. 

Коли вміст кисню сягає 50% швидкість травлення Si різко падає, у той час для Ge 

вона зменшується повільно і залишається незначною навіть при 80% О2. 

Дослідження еволюції сигналів SiF3 та GeF3 показало, що швидкість утворення 

GeF4 залишається високою у суміші, збагаченій киснем до 50%, а для SiF4 вона 

швидко падає. Добра кореляція між співвідношенням актинометрії F / Ar і 

концентрацією продуктів травлення SiF4 і GeF4 підтверджує головну роль 

атомарного фтору при травленні кремнію та германію. Показано, що при 

збільшенні вмісту О2 в суміші, спостерігається ріст оксифторидного шару SiOxFy. 

Найчистіша поверхня одержується при 20% О2, для якої зафіксовано мінімальну 

товщину SiOxFy [91]. 
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У роботах [49,92] показано перспективність використання плазми SF6/O2 для 

зміни структури поверхні оброблюваного матеріалу, що підвищує ефективність 

кремнієвих сонячних елементів.  

 

1.2.4. Залежність травлення від напруги автозміщення 

 

У роботах [61,63,93] показано, що швидкість травлення Si та SiО2 пов'язана з 

енергією іонного бомбардування.  

Янг Лі та Мао Мін Чен [94] показали у своїй роботі, що чисто плазмове 

травлення лінійно пропорційне щільності фтору в основному стані, а іонно-

реактивне травлення демонструє залежність від постійної напруги автозміщення на 

електроді. Конкуренція між цими двома механізмами травлення визначає профілі 

травлення кремнію у режимі реактивного іонного травлення.  

Як показано у роботі [95], профіль травлення сильно змінюється в залежності 

від напруги зміщення. Швидкість і анізотропія травлення залежать від напруги 

зміщення на електроді.  

Зниження швидкості травлення кремнію зі збільшенням напруги 

автозміщення є несподіваним результатом, який було отримано у роботі [96]. Один 

із можливих варіантів пояснення, який приводять автори, полягає у тому, що іонне 

бомбардування при високих енергіях викликає асоціативну десорбцію 

непрореагованого фтору, а при низьких енергіях вона сприяє утворенню та 

десорбції SiF4. Приведено також еволюцію концентрації атома F у плазмі в 

залежності від напруги автозміщення. Показано, що при напрузі автозміщення 

вище 150 В відбувається зменшення концентрації атомарного F.  

У роботі [97] також була одержана подібна залежність швидкості травлення 

кремнію від напруги автозміщення, що й у роботі [96]. При значному збільшенні 

негативної напруги автозміщення, при однакових умовах розряду, спостерігається 

зменшення швидкості травлення. Для пояснення даної залежності швидкості 

травлення від напруги зміщення автори [96] висувають припущення, що 
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відбувається розпорошення активного електроду та переосадження його атомів на 

поверхню оброблюваного матеріалу.  

 

1.3. Дослідження хімічно активної плазми 

 

Дослідження механізмів реакцій, які відбуваються у плазмі та на поверхні 

оброблюваних матеріалів спрямоване на вивчення основних фізико-хімічних 

параметрів для оптимізації процесів плазмохімічного травлення чи нанесення 

технологічних шарів. Для аналізу плазми та її взаємодії з поверхнею матеріалів 

використовують різні методи, а саме: оптична емісійна та абсорбційна 

спектроскопії, мас-спектрометрія, лазерно-індукована флуоресценція, зондові 

методи та інші [98-101]. Розглянемо нижче деякі із приведених методів досліджень 

плазмового середовища. 

 

1.3.1. Методи дослідження плазми 

 

Електричний зонд Ленгмюра [102]. Одним із найбільш простих методів 

діагностики плазмового середовища є метод електричних зондів Ленгмюра, який 

став на сьогодні класичним методом. Зондові вимірювання дають можливість 

оцінити температуру та концентрацію електронів у розряді. Оцінка цих параметрів 

розряду є вкрай важливою, оскільки саме електрони відповідають за передачу 

енергії ВЧ поля хімічно активним частинкам внаслідок непружних зіткнень з 

нейтральними молекулами. 

Електричний зонд на перший погляд конструктивно є достатньо простим. 

Такий зонд являє собою ізольовану дротинку, яка з’єднана з джерелом постійної 

напруги та електричною системою, що дозволяє фіксувати струм, тобто 

міліамперметром та осцилографом. Проте при всій простоті конструкції зонда та 

вимірювальної схеми, інтерпретація отриманих результатів є досить складною 

задачею [102].  
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Теорія електричних зондів Ленгмюра використовується для досліджень 

розрядів низьких тисків. У таких умовах довжина вільного пробігу електронів 

переважає діаметр зонда, а розподіл електронів по енергіях є максвелівським. 

Електронний струм визначається з наступного співвідношення [51]:  

 = −14 8 ф
 (1.10) 

де ne – повна концентрація електронів, Tе – температура електронів, А – площа 

поверхні зонду, Vф – напруга зміщення на зондові, me та е – маса та заряд електрона.  

До переваг, так як і до недоліків, зондових методів можна віднести 

можливість проводити оцінку тільки локальних параметрів плазми. Слід також 

відзначити, що проведення точних зондових вимірювань у плазмі технологічних 

газів, які широко використовуються для процесів ПХТ (CHF3, C3F8, C4F8, SF6 та ін.), 

є досить складною задачею через утворення непровідних плівок на поверхні зонда. 

Окрім того, дана методика не дає можливості визначити компонентний склад 

плазми і основні параметри хімічно активної плазми. 

До недоліків при роботі із зондами можна віднести те, що матеріали, з яких 

вони виготовлені (молібден або вольфрам), досить швидко стравлюються у хімічно 

активній плазмі, що призводить до некоректності отриманого результату 

вимірювань. 

НВЧ діагностика [101]. Діагностика плазми за допомогою 

електромагнітного випромінювання надвисоких частот (НВЧ) відбувається за 

рахунок взаємодії з нею електромагнітної хвилі від зовнішнього джерела або за 

характеристиками НВЧ випромінювання самої плазми. Найбільш широко 

застосовується методика визначення щільності плазми вздовж напрямку 

поширення хвилі по вимірюванню зсуву фази НВЧ випромінювання. У плазмі 

хвиля набуває додаткового фазового зсуву у порівнянні з її поширенням у вакуумі, 

оскільки показник заломлення плазми є відмінним від одиниці. Показник 

заломлення плазми також залежить від її щільності та температури, тому вимір 

фазового зсуву НВЧ хвилі дозволяє визначити ці параметри. Якщо плазма буде 

знаходитись у магнітному полі, то показник заломлення буде залежати від його 
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величини й від взаємної орієнтації вектора поляризації хвилі й напрямку поля. Це 

істотно ускладнює інтерпретацію отриманих даних при НВЧ зондуванні [101,105]. 

Абсорбційна спектроскопія [106]. Абсорбційна спектроскопія базується на 

законі Бугера - Ламберта - Бера, який виражає зв'язок між концентрацією молекул 

чи атомів речовини та кількістю поглинутого випромінювання:  

 = exp	 −  (1.11) 

де І0 – падаючий світловий потік, І – світловий потік, що виходить із області 

поглинання довжиною l, q – коефіцієнт фотопоглинання, n – число молекул в 

одиниці об’єму.  

 При відомих інтенсивностях падаючого та вихідного випромінювання, та 

решті параметрів, досліджувана концентрація молекул чи атомів може бути 

визначена із наступного співвідношення (позначення ті ж): 

 = 1
 (1.12) 

 На достовірність даного методу оцінки концентрації молекул можуть 

впливати два фактори: фотодисоціація молекул робочого газу та наявність інших 

газів, що можуть поглинати випромінювання на заданій довжині хвилі. Другий 

фактор проявляється, коли працюють не з чистим газом, а з газовими сумішами. 

Максимуми поглинання газів-добавок можуть бути близькими до максимумів 

основного досліджуваного газу, що спотворюватиме отримуваний результат.  

Також слід відзначити низьку чутливість цієї методики в області малих 

тисків, що залишається основним стримуючим факторам для більш широкого 

використання абсорбційної спектроскопії для контролю технологічних процесів 

плазмової обробки матеріалів.  

Абсорбційна спектроскопія в основному використовується для діагностики 

плазми молекулярних галогенів – хлору і брому, які мають максимальні перерізи 

фотопоглинання серед інших молекулярних газів, що використовуються в 

технології плазмової обробки матеріалів [106]. 
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1.3.2. Спектроскопія – метод діагностики компонентного складу плазми  

 

Спектроскопія плазми є одним з найбільш стабільних та інформативних 

методів її діагностики. Випромінювання плазми дає інформацію про плазмові 

процеси та плазму у цілому. Метод спектроскопії неінвазивний, це означає, що 

випромінювання розряду можна спостерігати поза розрядною камерою не 

впливаючи на хіміко-фізичні процеси у плазмі. Крім того, наявність магнітних 

полів не вносить спотворення у запис спектрів. Інтерпретація спектрів може бути 

складною задачею, зокрема, коли маємо справу з нерівноважною хімічно активною 

плазмою. Спектроскопії плазми на сьогоднішній час присвячено велику кількість 

робіт [98,102,107-109 та ін.]. 

Оптична емісійна спектроскопія протягом багатьох років успішно 

використовується для досліджень процесів ПХТ [110,111]. Так при травленні 

матеріалів за допомогою спектроскопії можна встановити момент, коли один шар 

протравився, а інший розпочинає травитися, у результаті цього відбувається зміна 

компонентного складу плазми [112]. Оскільки наступний технологічний шар може 

мати зовсім інший елементний склад, він може не травитися зовсім або травитися 

значно повільніше. З вище приведеного зрозуміло, що це буде впливати на зміну 

концентрацій фрагментів дисоціації робочого газу та продуктів їх реакцій з 

оброблюваним матеріалом, що проявлятиметься на спектрах зміною 

інтенсивностей відповідних ліній чи смуг.  

Інтенсивність спектральних ліній і смуг залежить не тільки від 

компонентного складу плазми, а також і від параметрів розряду. У загальному 

випадку інтенсивність ліній та смуг описується наступним виразом [113]: 

 = ℎ , (1.13) 

де I – інтенсивність випромінювання, ne – концентрація електронів,                                     

N – концентрація атомів або молекул газу, K – коефіцієнт швидкості процесу,               

h – стала Планка, ν – частота випрмінювання. 

Коефіцієнт швидкості процесу визначається наступним чином: 
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 = √ , (1.14) 

де f(E) – функція розподілу електронів по енергіям, σ(E) – залежність перерізу 

збудження від енергії електрона, E – енергія електрона, Ea – порогова енергія 

збудження. 

 З вище приведених рівнянь стає зрозуміло, що вплив електрофізичних 

параметрів плазми на інтенсивність емісійних ліній або смуг визначається зміною 

концентрації частинок та коефіцієнтом швидкості процесу [113]. 

Контроль лише зовнішніх параметрів процесу не завжди веде до 

відтворюваності результату ПХТ, про що свідчить результат отриманий у [114]. Це 

підкреслює важливість моніторингу процесу травлення.  

Емісійна спектроскопія може використовуватися для детектування 

небажаних газових домішок при травленні. Як приклад, можна привести результат 

отриманий у роботі [110]. Відомо, що додавання парів Н2О до плазми впливає на 

процес травлення Si. Авторами приведено результати порівняння 

експериментально отриманих спектрів плазми CF4/O2 без H2O та з добавкою H2O. 

Отримані спектри кардинально змінюються. За наявності H2O на спектрі в 

діапазоні від 600 до 750 нм з'являється лише лінія Hα - 656 нм. Це говорить про те, 

що у плазмі відбувається дисоціація H2O, з подальшим утворенням H, O і OH, які 

надалі реагують з атомарним F, впливаючи на його концентрацію, і, відповідно, на 

процес травлення. 

Емісійні спектри використовуються для ідентифікації активних речовин у 

плазмі та їх зміні [115]. Спектр емісії, чистого SF6 показує наявність молекулярних 

сполук SFх та атомарного F. При додаванні О2 до елегазу інтенсивність смуг, що 

відповідають молекулярним сполукам SFx різко зменшується. Для розуміння 

процесів, що впливають на таку еволюцію спектру випромінювання, авторами [80] 

запропоновано механізми можливих реакції, що відповідають за утворення 

оксифторидів сірки.  
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У [113] показано, що інтенсивність випромінювання резонансних смуг 

продуктів травлення прямо пропорційна швидкості травлення, і це може 

використовуватися для контролю процесу ПХТ. Таким чином, методом селекції 

спектральних ліній та смуг можна контролювати процес травлення по 

інтенсивності випромінювання ліній та смуг продуктів плазмохімічної взаємодії. 

Методику отримання кількісної інформації з спектрів було запропоновано у 

роботі [116]. Автори показали, що додавання невеликої концентрації благородного 

газу до хімічно активної плазми дозволяє визначити функціональну залежність 

концентрації реактивних частинок від параметрів плазми.  

Дана методика базується на моніторингу випромінювання не тільки 

реактивних частинок, але й відповідних атомів благородного газу, які додаються 

до плазми у невеликій кількості. Підбір спектральних ліній відбувається таким 

чином, щоб поріг збудження лінії актинометра та активної частинки були 

максимально близькими по величині. Співвідношення інтенсивностей реактивної 

частки до благородного атома використовується для контролю відносної 

концентрації реактивних часток [51]: 

 

акт = акт акт (1.15) 

де І2 та Іакт – інтенсивності активної частинки та актинометра; Nx та Nакт – 

концентрації відповідних частинок; k2 та kакт – коефіцієнти швидкості збудження 

даних ліній, дане співвідношення акт є константою.  

При використанні емісійної актинометрії для діагностики плазми CF4 /O2 

встановлено, що форми ліній досліджуваного та інертного газу подібні, що 

свідчить про перехід атома із основного стану у збуджений, який відбувається 

безпосередньо прямим електронним ударом. Встановлений факт є досить 

важливим, так як при діагностиці плазми Cl2 показано, що лінії Cl та Ar істотно 

розширюються у катодній області ВЧ розряду. Це пов'язано з механізмами 

дисоціації та рекомбінації. Методика емісійної актинометрії була перевірена у ряді 
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газів, що використовуються у якості добавок до основного робочого газу, так і в 

газах, що являються джерелом хімічно активних радикалів [117 - 120].  

Ускладнює спектроскопічну методику відсутність відомостей про довжини 

хвиль багатьох молекулярних смуг у таблицях, оскільки у плазмі проходять хімічні 

реакції, що не відбуваються за звичайних умов. 

 

1.3.3. Мас-спектрометрія – метод досліджень хімічно активної плазми 

 

 Одним із методів, що знайшов широке використання для діагностики 

плазмохімічних процесів, є мас-спектрометрія. Даний метод дозволяє реєструвати 

досить великий набір компонентних складових плазми, що у певній мірі дає 

відповіді на питання, що саме відбувається у плазмохімічному реакторі. Мас-

спектрометрія дозволяє фіксувати компонентний склад робочого газу до моменту 

запалення розряду, потім за наявності розряду [3,121], також без оброблюваного 

матеріалу та за його наявності. Співставлення отриманих мас-спектрограм дає 

велику кількість інформації як про плазму у цілому, так і про фізико-хімічні 

процеси, які відбуваються у плазмовому середовищі.  

 Результати приведені у [122] свідчать про те, що мас-спектрометрія є 

потужним інструментом діагностики компонентного складу плазми та хімічних 

процесів. При дослідженнях процесу дисоціації молекули CF4 було зафіксовано 

іонні сигнали C+, F+, CF+, CF2
+, CF3

+ та їх подвійно іонізовані форми CF2
++, CF3

++ і 

т.д. Також були зафіксовані домішки, що присутні у камері ПХР N2, H2O та інші. 

Спектри також включають піки з кремнійорганічних сполук, наприклад,                

SiFx
+ (x = 1-4) за наявності у плазмохімічному реакторі Si або SiO2. 

У [122] показано вплив зменшення тиску від 200 до 50 мТор на мас-спектри 

за наявності оброблюваного матеріалу Si та SiO2 (рис. 1.2). Було зафіксовано як 

спільні, так і різні ознаки в еволюції мас-спектрів. Так для обох матеріалів 

спостерігається аналогічне збільшення іонів CHF2
+ та CF3

+. Однак інтенсивність 

CxFy
+ іонів у випадку SiO2 збільшується при пониженому тиску, а кількість 
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олігомерів збільшується до 350 а.о.м. Атомарні іони C+ та F+ також стають 

значними при 50 мТор, що свідчить про вищу ступінь дисоціації молекули CF4. 

 

а) б) 

Рис.1.2. Еволюція мас-спектрів при зміні тиску: а) для Si, б) для SiO2. 

 

У роботі [123] проводили дослідження механізмів травлення кремнію і 

впливу іонної компоненти на швидкість травлення методом мас-спектрометрії. 

Автори даної роботи приводять три механізми, за допомогою яких іонне 

бомбардування підвищує швидкість травлення. За першим механізмом ріст 

швидкості травлення відбувається внаслідок фізичного розпорошення частинок з 

малою енергією зв'язку. В основу другого механізму покладено хімічні реакції, 

викликані іонами, що відповідають за утворення молекул з невеликими енергіями 

зв’язку, які потім десорбують у газову фазу – механізм хімічного розпорошення. 

Третій механізм – іонне бомбардування, що зменшує товщину SiFx шару. 

Молекули, що вивільняються внаслідок фізичного розпорошення, 

десорбуються у межах 10-11 с і мають каскадний (ступінчастий) розподіл енергії. 

Даний розподіл описується наступним співвідношенням: 

 = 2+  (1.16) 

де E – енергія розпиленої частки, U – енергія зв'язку на поверхні.  
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Верхня крива на рис.1.3 являє собою розраховану форму сигналу, яку можна 

було б отримати, коли продукти травлення будуть десорбуватися з каскадним 

розподілом. Розрахована форма сигналу аналогічна експериментально отриманому 

піку вторинної іонної мас-спектрометрії (ВІМС). Якщо фізичне розпорошення є 

основним механізмом десорбції, то форма сигналу, повинна відповідати 

розрахованій ВІМС кривій. Нижні криві на рисунку 1.3 вказують на те, що форми 

сигналу травлення мають значно повільніші темпи зростання і насправді не 

досягають стаціонарного стану протягом періоду спостереження. Тому фізичне 

розпорошення не є домінуючим механізмом у процесах ПХТ [123].  

 

 

Рис.1.3. Розподіл інтенсивності продуктів травлення у часі [123]. 

 

У роботі [118] представлені дослідження складу плазми SF6/CF4, SF6/O2 та 

CF4/O2, де використовується поєднання двох методик: мас-спектроскопічну та 

оптичну емісійну спектроскопію. На мас-спектрах спостерігаються досить 

інтенсивні лінії HF у всіх експериментах, що у свою чергу вказує на високу 

концентрацію F у даних газових сумішах. Показано еволюцію основних 

молекулярних сполук як функцію від концентрації O2. Для плазми CF4/O2 

зменшення основних радикалів CF4 (CF3) аналогічно зменшенню, яке 

спостерігається для радикалів SF3 (SF5) суміші SF6/O2. 
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Висновки до розділу 1 

 

 З приведеного огляду літературних джерел, присвячених вивченню 

плазмохімічних процесів, які відбуваються у багатокомпонентній плазмі 

високочастотних розрядів, можна зробити такі висновки: 

– з’ясовано, що при процесах ПХТ важливим є наявність добавок кисню. Він 

відіграє важливу роль у процесі травлення, впливаючи на швидкість та анізотропію 

процесу травлення; 

– також слід відзначити, що існують декілька моделей, які пояснюють процес 

плазмохімічного травлення, і знаходять експериментальне та теоретичне 

підтвердження, наприклад: модель Флема та Доннелі, модель Чуанга. Це вносить 

неоднозначність у розуміння хімії процесу травлення кремнію у фторвмісному 

середовищі; 

– було вияснено, що високоякісними діагностичними методами для 

контролю процесів плазмохімічного травлення являються емісійна спектроскопія 

та мас-спектрометрія. Дані методи використовуються для контролю процесів ПХТ 

у реальному часі та дозволяють визначати фізико-хімічні процеси, які відбуваються 

у плазмі, доповнюючи одна одну; 

– однак майже всі результати, які приведені у літературному огляді, отримані 

на плазмохімічних реакторах без магнітного поля, або лише при наявності 

постійного магнітного поля без можливості регулювання інтенсивності і форми 

силових ліній, що значно звужує межі використання даних ПХР; 

– значну роль для процесів ПХТ відіграє напруга автозміщення, яка обмежує 

потік позитивних іонів на електрод. Як з’ясовано, напруга автозміщення 

відображає середню енергію іонів, які взаємодіють з матеріалом. Проте, 

досліджень у даному напрямку недостатньо, що не дозволяє зрозуміти ті процеси, 

при яких зафіксовано зменшення швидкості травлення з ростом напруги 

автозміщення, а також залежність даної напруги від параметрів розряду.  

  



54 

Розділ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УСТАНОВКИ, МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПЛАЗМИ ТА ОБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 

У даному розділі приведено опис експериментальних установок, методики 

діагностики плазмового середовища та аналізу поверхні матеріалів після 

плазмохімічної обробки. 

 

2.1. Експериментальні установки 

 

Експериментальні дослідження проводилися на двох плазмохімічних 

реакторах різної конструкції, що відрізняються розмірами розрядної камери, 

конфігураціями зовнішніх магнітних полів, а також діагностичним обладнанням. 

Установки було розроблено та виготовлено у відділі фізики плазми та плазмових 

технологій Інституту ядерних досліджень НАН України. 

Для досліджень процесів плазмохімічного травлення напівпровідникових 

матеріалів у даній роботі використовувався плазмохімічний реактор (ПХР) 

циліндричного типу з аксіальним магнітним полем та ПХР планарного типу з 

магнітним полем, що направлено паралельно поверхні ВЧ електродів. Отримані 

результати доповнюють один одного та підтверджують їх достовірність. 

Розроблені плазмохімічні реактори, мають площі активних електродів менші, 

ніж заземлених. Це призводить до виникнення на активних електродах негативного 

потенціалу автозміщення, а відповідно до іонної стимуляції при процесах 

плазмохімічного травлення матеріалів.  

Експериментальні установки оснащені вакуумним обладнанням та 

пристроями для подачі газу. Система відкачки циліндричного ПХР складається з 

паромасляного дифузійного насоса типу Н-2Т та двокамерного хімічно стійкого 

форвакуумного насоса УВХ-14-066 зі спеціальним фільтром для вловлювання 

шкідливих викидів продуктів відкачки в атмосферу. Це дає змогу отримати вакуум 

порядку 10−6 Тор.  
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Відкачка планарного ПХР здійснюється за допомогою вакуумного насоса 

Рутса, що працює на сухому ходу, та форвакуумного насоса 2НВР-5ДМ і 

забезпечує вакуум на рівні 10−3 Тор. 

Напуск газу у розрядну камеру здійснювався з балонів за допомогою 

механічних голчатих вентилів та двухканальної системи напуску СНА-2, яка 

призначена для дистанційного регульованого напуску газів по двох каналах. 

Контроль тиску у розрядній камері проводився за допомогою манометричних 

термопарних перетворювачів ПМТ-2, підключених до вакуумметрів ВІТ-2 (ВІТ-3). 

Такі вимірювання здійснюються непрямим методом за величиною температури 

нагрівального елементу, яка залежить від теплопровідності газу та його тиску в 

досліджуваному об’ємі. Оскільки теплопровідність різних газів дуже відрізняється, 

то при вимірюваннях потрібно враховувати коефіцієнт відносної чутливості 

термопарного перетворювача. Якщо молекулярна маса відкачуваного газу близька 

до молекулярної маси повітря, то даний коефіцієнт близький до одиниці. При 

істотній відмінності у молекулярних масах для отримання інформації про реальну 

величину тиску у вакуумній камері, отриману величину, потрібно помножити на 

коефіцієнт відносної чутливості термопарного перетворювача [124].  

 г =  (2.1) 

де рг – тиск газу в об'єкті; ра – тиск, виміряний датчиком, відградуйований по 

повітрі; С – коефіцієнт відносної чутливості термопарного перетворювача. 

Таблиця 2.1. 

Газ Повітря Н2 СН4 Аr 

С 1 1,49 1,64 0,64 

 

2.1.1. Плазмохімічний реактор циліндричного типу 

 

Для отримування хімічно активної плазми використовувалися ВЧ генератори 

з частотою 13,56 МГц та потужністю 1 кВт та 4 кВт. Враховуючи, що опір плазми 

завжди менший опору вихідного каскаду генератора та силового кабелю, для 
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узгодження використовували узгоджувальний пристрій. Еквівалентна схема, що 

включає генератор, узгоджувальний пристрій та плазмове навантаження приведена 

на рис. 2.1.  

 

 

Рис. 2.1. Еквівалентна схема живлення розряду. R0 – еквівалентний внутрішній опір 

генератора, Zp – імпеданс плазмового навантаження 

 

Узгоджувальний пристрій включає два змінних конденсатора, котушку 

індуктивності. Конденсатор С1 увімкнений паралельно до виходу генератора,          

С2 – послідовно з котушкою індуктивності L. Дана схема представляє собою 

резонансний коливальний контур, шляхом підбору ємностей С1 та С2 можна 

досягти повного узгодження між ВЧ генератором та плазмовим навантаженням. 

Плазма у камері ПХР генерується за допомогою ВЧ розряду між двома 

електродами у електричному ВЧ полі, перпендикулярному до керованого 

магнітного поля (рис.2.2). Розрядна камера являє собою циліндр, виготовлений з 

немагнітної нержавіючої сталі (12Х18Н10Т) діаметром 195 мм та висотою 400 мм, 

він відіграє роль заземленого електроду і корпусу реактора (2), та охолоджується 

проточною водою (8). Знизу та зверху камера обмежена фланцями з нержавіючої 

сталі. До верхнього фланця прикріплено активний електрод (1) у вигляді 

тригранної призми (розміри 110×350 мм2), до якого прикладається ВЧ напруга 

основного джерела живлення та розміщуються оброблювані матеріали (4). Він 

виготовлений з немагнітної нержавіючої сталі та охолоджується проточною водою.  

Магнітне поле дослідного ПХР складної конфігурації створюється за 

допомогою трьох котушок (5, 6, 7). При ввімкненні котушок в одному напрямку у 
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розряді утворюється від’ємна напруга автозмiщення у межах 20 - 160 В. Коли 

верхня i нижня котушки ввімкнені назустріч до середньої, вiд’ємна напруга 

автозмiщення складає 160 - 700 В. Пробочна конфігурація магнітного поля 

дозволяє збільшити ступінь iонiзацiї робочого газу у просторі між електродами i 

зменшити втрати плазми за рахунок попадання електронів на заземлений електрод 

у результаті дифузії. При пробочній конфігурації магнітного поля його 

напруженість вздовж всієї довжини робочої призми залишається постійною [6]. 

Напуск робочого газу здійснюється симетрично у верхній частині ПХР. 

Подача робочого газу здійснюється трьома незалежними канали, що дозволяє 

подавати у розрядну камеру гази у різних пропорціях з відповідними витратами 

речовини по кожному каналу. 

 
 

Рис. 2.2. Схема та зовнішній вигляд циліндричного ПХР. 

 

Додатковий генератор із частотою 440 кГц підключався до активного 

електроду через спеціальний фільтр (див рис. 2.3), який використовувався для 

зменшення взаємовпливу впливу генераторів один на одного. Потужність 
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використовуваного додаткового генератора становить 100 Вт. Фільтр включає у 

себе резистор ТВО, три конденсатора і три котушки індуктивності. 

 

 

Рис. 2.3. Принципова схема фільтру для підключення додаткового генератора.  

 

На рис. 2.4 наведено розподіл магнітного поля при пробковій конфігурацій 

поля уздовж робочої поверхні призми, на яку встановлювалися зразки для обробки 

у плазмі. Розподіл напруженості магнітного поля на грані призми для дивергентної 

конфігурації поля показано на рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.4. Розподіл магнітного поля вздовж активного електроду (пробочна 

конфігурація): 1- на стінкі плазмохімічного реактора, 2- на осі ПХР (поруч з 

активним електродом, 3- між активним електродом та заземленим електродами. 
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Рис. 2.5. Розподіл магнітного поля вздовж активного електроду (дивергентна 

конфігурація). 

 

2.1.2. Плазмохімічний реактор планарного типу 

 

Даний реактор в основному призначений для осадження алмазоподібних та 

алмазних плівок на різні матеріали. З огляду результатів, що були отримані в 

роботах [125-127], виникла пряма зацікавленість у дослідженні характеристик 

даного ПХР, що у свою чергу дає можливість значно краще дослідити утворення 

напруги автозміщення та впливу параметрів розряду на неї. Отриманий результат 

буде корисним як і для оптимізації процесів плазмохімічного травлення, так і для 

процесів нанесення алмазоподібних та алмазних плівок. 

Реактор складається із прямокутного корпусу (1) довжиною 465 мм та 

висотою 80 мм, виготовленого з немагнітної нержавіючої сталі 12Х18Н10Т 

(рис.2.7, 2.8). Плазма генерується у газовій суміші між активним (9) і заземленим 

(3) електродами (діаметрами 200 і 110 мм) високочастотною напругою частотою 

13.56 МГц у поздовжньому керованому магнітному полі. Суміш газів надходить у 

камеру реактора із системи напуску газу (6). 

Розряд горить у керованому практично рівномірному магнітному полі 

(рис.2.6), що утворюється чотирма магнітними котушками (котушками 
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Гельмгольца) й спрямовано перпендикулярно до електричного поля ВЧ розряду 

(7).  

 

Рис. 2.6. Розподіл магнітного поля по діаметру підкладкотримача при різних 

струмах на котушках. 

 

Рис. 2.7. Схема та зовнішній вигляд планарного ПХР [128]: 1-корпус; 2-підкладка; 

3-тримач підкладки (заземлений електрод); 4-плазмогасник; 5-нагрівач; 6-система 

напуску газу; 7-магнітні котушки; 8-плаваючі електроди; 9-активний електрод; 10-

система відкачування; 11-вакууметр; 12-вимірювач температури (термопара). 
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Рис. 2.8. Зовнішній вигляд планарного плазмохімічного реактора.  

 

Для запобігання пробою ВЧ розряду на корпус реактора та одержання 

потрібної полярності потенціалу зміщення на тримачі підкладки використаються 

два металевих плаваючі електроди, які ізольовані як від заземленого електрода, так 

і один від одного (8), а також ізольовані від плазми за допомогою фторопластової 

ізоляції. Невикористані гази й продукти плазмохімічних реакцій видаляються з 

камери ПХР через систему відкачки газів (10). Для запобігання можливості 

попадання плазми у систему відкачки використається плазмогасник у вигляді 

жалюзі (4), виготовлений з немагнітної нержавіючої сталі.  

 

2.1.3. Вимірювання електрофізичних параметрів розряду 

 

 Вимірювання напруги автозміщення виконувалося за схемою, яка приведена 

на рис. 2.9. На виході до узгоджувального пристрою послідовно підключено 

котушку індуктивності L, яка призначена для блокування ВЧ сигналу. Значення 

напруги автозміщення визначається високоомним вольтметром. Паралельно до 

якого підключено конденсатор, який має досить малий опір до ВЧ сигналу, що 

може проходити через котушку індуктивності. Конденсатор є фільтром для 

згладжування імпульсних напруг, що можуть виникати при пробаях у ВЧ плазмі. 

Ефективний струм ВЧ розряду вимірювався високочастотним амперметром з 
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термопарним перетворювачем типу Т210 у склад якого входить пояс Роговського. 

Вимірювання ВЧ напруги проводилося через високочастотний подільник за 

допомогою вольтметра універсального ВУ-15, який під’єднувався після 

запалювання ВЧ розряду. Оскільки до запалювання ВЧ розряду прикладається 

досить висока напруга високочастотного поля близько 1000 В. Падіння напруги 

при горінні розряду становить близько 100 – 300 В у залежності від умов розряду. 

Для запобігання пробою подільника, робоча напруга якого не перевищує 160 В, 

використовується високовольтний подільник 1:10 з вхідною ємністю не більше     

10 пФ і робочою напругою до 5 кВ. Форма сигналу ВЧ струму та напруги 

спостерігалася за допомогою осцилографа типу С1-65. За допомогою даного 

осцилографа проводилося сумарне вимірювання падіння ВЧ напруги на 

розрядному проміжку.  

 

Рис. 2.9. Схема вимірювання напруги автозміщення. 

 

2.2. Методики досліджень компонентного складу плазми 

 

 Плазмохімічні процеси відбуваються при наявності високочастотного та 

магнітного полів. Тому з метою отримання коректних результатів та забезпечення 

захисту діагностичного обладнання від високочастотних наведень та впливу 

магнітного поля, було вжито необхідні заходи безпеки. Для досліджень плазмового 

середовища було обрано неінвазивні методи досліджень: емісійну спектроскопію 

та мас-спектрометрію. 
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2.2.1. Оптична методика 

 

Реєстрація спектрів випромінювання проводилася на модернізованому 

приборі КСОУ – 23 (комплекс спектральний обчислювальний універсальний) в 

області довжин хвиль λ = 300-800 нм. До складу комплексу входить монохроматор 

МДР – 23 із зворотною дисперсією 1,3 нм/мм, з дифракційною граткою, яка має N 

= 1200 штр/мм, оптична схема якого приведена на рисунку 2.10.  

Випромінювання плазми ВЧ розряду через кварцовий лінзовий конденсор з 

фокусною віддаллю 10 см фокусується на торець кварцового світловода, який 

встановлений у фокусі лінзи. Світловий пучок, який з мінімальними втратами 

проходить через світловод довжиною від 10 до 40 м виходить пучком, що 

розходиться. Його випромінювання потрапляє на кварцову лінзу з фокусною 

віддаллю ~ 5 см і фокусується на вхідній щілині монохроматора. 

Використання світловода обумовлене необхідністю передачі світлового 

випромінювання на монохроматор з великої віддалі (від 10 до 40 м). Це зв’язано з 

необхідністю ізолювати високочутливі прилади від високочастотних наводок. Далі 

світловий потік потрапляє на дифракційну гратку, після розкладання у спектр і 

фокусування виходить через вихідну щілину монохроматора на катод 

фотоелектронного помножувача (ФЕП-100). Електричний сигнал з ФЕП-100 

надходить на вхід підсилювача постійного струму. Стандартний підсилювач, який 

входить до складу КСОУ-23, дуже чутливий до зміни температури і має великий 

дрейф нуля. Тому його було замінено на мікронаноамперметр Ф-196, оскільки у 

ньому використовуються мікросхеми з модуляцією та демодуляцією сигналу. Це 

дозволяє суттєво зменшити залежність коефіцієнта підсилення від зміни 

температури навколишнього середовища.  

Після аналого-цифрового перетворювача перетворений у код сигнал 

надходить на керуючий комп'ютер, де він може бути записаний у файл. Сканування 

спектру проводиться за допомогою крокового двигуна, який обертає дифракційну 

гратку монохроматора, причому крок повороту для послідовного зчитування 

сигналу можна регулювати. Калібрування монохроматора за довжинами хвиль 
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проводилося за допомогою гелій-неонового лазера з λ = 632,8 нм. Запис спектрів 

проводився або на діаграмну стрічку з одночасним друкуванням довжин хвиль, або 

проводився запис інформації в електронному цифровому вигляді.  

 

 

Рис. 2.10. Оптична схема монохроматора МДР – 23: 1 – джерело світла; 2 – 

конденсор; 3 – вхідна щілина; 4,8 – поворотне дзеркало; 5,7 – дзеркальний 

сферичний об'єктив; 6 – дифракційна решітка; 9,10 – вихідні щілини; 11 – 

світлофільтри. 

 

Ідентифікація емісійних спектральних ліній збуджених атомів та смуг 

молекул проводилася за допомогою таблиць спектральних ліній і смуг [129-132] та 

бази даних NIST Atomic Spectra Database [133]. 

 

2.2.2. Мас-спектрометрична методика 

 

 Контроль складу плазми у процесі плазмохімічного травлення кремнію та 

інших матеріалів має важливе значення, оскільки від нього залежать швидкість та 

селективність травлення.  
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Для отримання мас-спектрів хімічно активних газів, які утворюються у камері 

ПХР використовували мас-спектрометр МХ-7304 А (рис. 2.9) [134,135]. Даний мас-

спектрометр являє собою однополюсний (монопольний) варіант квадрупольного 

мас-спектрометра та відноситься до класу динамічних приладів. Принцип дії 

приладу з квадрупольним мас-аналізатором полягає у наступному: атоми та 

молекули досліджуваної газоподібної речовини іонізуються у джерелі іонів. Для 

іонізації молекул та атомів у даних приладах в основному використовують джерело 

іонів з іонізацією електронним бомбардуванням. Далі пучок іонів через вхідну 

діафрагму (1) (рис. 2.11) потрапляє у камеру аналізатора. У камері аналізатора, 

внаслідок прикладеної до електродних стержнів (2) постійної U0 та змінної 

Um⋅cos(ωt) напруги, створюється поле, потенціал ϕ якого змінюється за 

параболічним законом: 

 = + cos × +
 (2.2) 

де r0 – відстань від осі траєкторії іонного пучка до поверхні електродного 

стержня; Um та ω - амплітуда та частота змінної напруги електричного поля. 

Під впливом високочастотної складової електричного поля іони (3) 

здійснюють коливальні рухи, причому амплітуда коливання залежить від масового 

числа М та величини напруги U0 та Um. При певному співвідношенні величини U0 

до амплітудного значення Um можна реалізувати умови, при яких однозарядні іони 

однакової маси будуть здійснювати коливання з обмеженою амплітудою відносно 

осі системи і, рухаючись поступово, пройшовши вихідну діафрагму (4), досягнуть 

колектора іонів (5). При цьому амплітуда коливань іонів з іншими масовими 

числами М буде збільшуватися, і такі іони потраплять на електродні стержні (2), 

так і не досягнувши колектора. 

Маса іонів, що проходять через аналізатор, визначається співвідношенням 

 =  (2.3) 

де α – постійна величина, r0 – радіус поля, ω – частота змінної напруги, Um – 

амплітуда змінної напруги. 
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Рис. 2.11 [135]. Принцип роботи мас-спектрометра з квадрупольним мас-

аналізатором: 1 – вхідна діафрагма; 2 – електродні стержні; 3 – траєкторія руху 

іонного пучка в аналізаторі; 4 – вихідна діафрагма; 5 – колектор іонів. 

 

Технічні дані мас-спектрометра МХ 7304 А приведені в таб. 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Параметр Значення 

Розділювальна здатність Rk  106 

Діапазон масових чисел: 

основний 

обзорний 

 

1 ... 200 

1 ... 350 

Поріг чутливості Pmin, Па 7,5·10-12 

 

Як було попередньо встановлено, значною завадою для аналізу компонентів 

плазми є наявність парів масла дифузійного насоса, що мають широкий спектр у 

діапазоні мас 30-150 а.о.м. Відповідно, раціонально було забезпечити без масляну 

відкачку, яка схематично зображена на рис.2.12. Для забезпечення високого 

вакууму було використано магніторозрядний насос НМДО-100, який з’єднувався з 
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мас-спектрометром гнучким рукавом із нержавіючої сталі довжиною 1 м і 

діаметром 0,04 м.  

Попереднє розрідження в НМДО-100 створювалося за допомогою 

дифузійного насоса. Після цього об’єм мас-спектрометра відсікався від вакуумного 

поста ПХР за допомогою механічного вентиля. Мас-спектрометр МХ-7304А через 

фланець з металевим ущільненням з’єднувався з електророзрядним насосом, а з 

допомогою шлангу із фторопласту з’єднувався із камерою ПХР. Це  було зроблено, 

щоб уникнути впливу ВЧ та магнітного полів на мас-аналізуючий датчик мас-

спектрометра. 

Для роботи над отриманими мас - спектрограмами використовувалася база 

даних NIST Chemistry Web Book [136], а також результати робіт [118,137]. 

 

 

Рис. 2.12. Блок-схема експериментального комплексу [8]: 1 – ПХР; 2– мас-

спектрометр (МХ-7304А); 3 – насос магніторозрядний діодний охолоджуваний 

(НМДО-100); 4 –дифузійний насос, 5– вентиль; 6 – фторопластова трубка для 

з’єднання. 

 

Слід відмітити, що дана методика не позбавлена недоліків [51]. Основним 

недоліком є те, що відбір газу здійснюється на виході із області горіння розряду. 

Внаслідок цього компонентний склад не зовсім відповідатиме складу газу в 

реакторі. Тому на отримуваний результат будуть впливати хімічні реакції, які 
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відбуваються поза розрядною областю, а також рекомбінаційні процеси, що в 

певній мірі ускладнює аналіз отриманого результату. Спроба вставити аналізатор 

спектрів безпосередньо у камеру і напускати плазму у нього через платинову 

діафрагму з діаметром отвору 20 мкм не привела до бажаних результатів, оскільки 

не вдавалось одержати необхідний перепад тисків між плазмою та мас - 

аналізатором. При цьому дослідження проводились у ПХР при тиску 10-4 Тор. 

 

2.3. Методи діагностики оброблених матеріалів в плазмохімічному реакторі 
 

2.3.1. Рентгеноспектральний аналіз 
 

 Рентгеноспектральний аналіз хімічного складу кремнієвих пластин 

проводився на рентгенівському аналізаторі MS-46, який має чотири рентгенівських 

спектрометри, два з яких забезпечені кристалами – аналізаторами LiF (фтористий 

літій) і кварц /І0ІІ/ і розраховані на реєстрацію жорсткого випромінювання 1-3 А0. 

Два інших спектрометри мають кристали-аналізатори РЕТ (пентаеритрит C5H12O4), 

КАР (кислий фталат калію C8H5O4K) і псевдокристал стеарата свинцю для 

реєстрації м’якого випромінювання 2-70 А0. Дане поєднання кристалів-

аналізаторів дозволяє проводити аналіз всіх елементів періодичної системи від 5В 

до 92U. 

 Фізична суть методу полягає у наступному: пучок електронів з початковою 

енергією 10 – 30 кеВ падає на досліджувану область зразка, збуджуючи цим 

рентгенівське випромінювання. Випромінювання, що виникає у зразку, потрапляє 

на кристал-аналізатор, який орієнтований під певним кутом до падаючого 

випромінювання, завдяки чому по закону Вульфа-Брегга з випромінювання 

виділяється певна лінія спектру. Розташований під тим же кутом до кристалу 

детектор фіксує інтенсивність виділеної спектральної лінії. Шляхом налаштування 

спектрометра на той чи інший кут, який відомий завчасно для кристала-

аналізатора, можна визначити наявність тієї чи іншої лінії спектра і тим самим 

визначити наявність досліджуваних елементів в об’ємі зразка.  
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 Кількісною характеристикою досліджуваного елементу служить 

інтенсивність спектральної лінії (зазвичай використовуються найбільш інтенсивні 

Кα – і Lα – лінії). Для виключення впливу умов збудження і параметрів даного 

приладу, для отримування кількісної характеристики складу зразка розглядається 

відношення інтенсивностей спектральної лінії досліджуваного елемента у зразку і 

тієї ж лінії, отриманої від еталонного зразка, яким при аналізі служить чистий 

елемент. Для отримання точних значень концентрацій елементів необхідно 

вносити поправки, які будуть враховувати різницю функції розподілу 

інтенсивності рентгенівського випромінювання і масових коефіцієнтів поглинання 

даного випромінювання у зразку та еталоні. Якщо визначати концентрацію і-го 

елементу по масі як Сі, а відношення інтенсивності спектральної лінії і-го елемента 

у зразку до інтенсивності тієї ж лінії в еталоні як Кі, то поправочний множник fі, 

який пов’язує Сі і Кі, рівний:  

 =  (2.4) 

   

 Поправочний множник розбивається на три окремих множники, відповідно 

поправкам на поглинання, атомний номер і флуоресценцію. Таким чином 

концентрація елемента виражається наступним співвідношенням:  

 

 = ∙ , (2.5) 

де fi = fi(τ)·fi(z)·fi(ν) 

Кількісний аналіз протравлених зразків кремнію робився на косих торцевих 

шліфах по десяти точках при режимі зонда 20 кВ, 3 мА, що дозволило підняти 

чутливість методу. Сумарна відносна похибка вимірювань концентрації хімічних 

елементів не перевищує 10 %.  

 

2.3.2. Вторинна іонна мас-спектрометрія 

 

 Вторинна іонна мас-спектрометрія (ВІМС) є одним з найбільш потужних та 

інформативних методів аналізу поверхні твердих тіл неорганічного та органічного 
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походження. Вона дозволяє визначити елементний та молекулярний склад зразків, 

провести ізотопний та фазовий аналіз, ідентифікувати сліди елементів, визначити 

розподіли домішок по глибині, тощо. До основних переваг методу варто віднести 

високу, недосяжну для більшості інших методів, елементну чутливість, яка у 

сучасних приладах сягає 1012-1014 атомів на см-3, великий динамічний діапазон та 

роздільну здатність по глибині.  

В основу методу покладено явище вторинної іонної емісії, яке полягає у 

виході іонізованих атомів твердого тіла за межі поверхні (у вакуум) при 

бомбардуванні останньої сфокусованим пучком первинних іонів достатньої 

енергії. Вибиті вторинні іони збираються системою електростатичних лінз, 

фокусуються у вузький пучок і розділяються у мас-сепараторі по співвідношенню 

маси іона m до його електричного заряду q. Попадаючи на детектор, розділені 

вторинні іонні струми будуть нести інформацію про сорт атомів та тип молекул на 

поверхні зразків, а величини струмів – про їх концентрації. Залежно від густини 

первинного струму розділяють статичну та динамічну ВІМС.  

У статичній ВІМС, густина іонного струму менша 1013 ат/см3, що дозволяє 

проводити елементний та молекулярний аналіз поверхневих та адсорбованих 

шарів. При таких густинах струму взаємодію іонів з поверхнею зразка можна 

розглядати як статичну подію. У цьому випадку на ймовірність формування 

вторинного іона буде впливати розподіл енергії по поверхні моношару (рис. 2.13). 

Умовно, в околі точки 10 нм взаємодії іона з поверхнею формуються три області 

збурення з яких різні ймовірності виходу вторинних іонів з поверхні. У центральній 

області найбільшу імовірність виходу вторинних іонів мають атомарні іони (енергії 

достатньо для розриву всіх зав’язків), на відстані ~ 4 нм від центру – маленькі 

молекулярні іони, а на відстані приблизно 8 нм відбувається формування великих 

молекулярних іонів внаслідок надання енергії достатньої лише для розриву 

слабких молекулярних зав’язків та іонізації (наприклад, внаслідок відриву атома 

гідрогену). 

При зростанні густини первинного струму кількість подій взаємодії іонів з 

поверхнею зростає і режим розпорошення переходить з статичного до динамічного. 
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Це означає, що неможливо розглядати взаємодію іона як статичну подію, а 

необхідно розглядати взаємодію всього потоку іонів з поверхнею, тобто динаміку 

такої системи. В цьому випадку втрачається сенс розподілу енергії по поверхні, 

оскільки такий великий потік надає кожному атому поверхні енергії достатньої для 

розриву всіх молекулярних зв’язків.  

 

 

Рисс.2.13. Процес вторинного іонного розпорошення та розподіл енергії по 

поверхні зразка. 

 

Досліджувані зразки являли собою кремнієві підкладки. Частина зразка при 

обробці у плазмі закривалася маскою, внаслідок чого його поверхня мала дві 

області – світлу та темну. Необхідно було провести мас-спектрометричний аналіз 

обох областей. Умови реєстрація ВІМС спектрів подано в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Тип іону Ar+ 

Енергія первинних іонів 5 кеВ 

Струм первинних іонів 2 мкА 
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Розділ 3  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ НАПРУГИ АВТОЗМІЩЕННЯ В 

ПЛАЗМОХІМІЧНИХ РЕАКТОРАХ З КЕРОВАНИМИ МАГНІТНИМИ 

ПОЛЯМИ 

 

У даному розділі приведено результати досліджень, що присвячені вивченню 

залежності напруги автозміщення від параметрів високочастотного розряду у 

керованих магнітних полях.  

 Викладені в даному розділі результати основані на роботах [6,7,12,20]. 

 

3.1. Дослідження впливу розрядного струму на напругу автозміщення 

 

На рис. 3.1 (крива 1) наведена залежність Uазм від величини розрядного 

струму у плазмі CCl4 + Ar при незмінному магнітному полі величиною 4·103 А/м. 

При збільшенні струму розряду від 3 А до 10 А негативна напруга автозміщення 

змінюється від 80 В до 220 В. Підключення додаткового генератора із частотою 440 

кГц при цих же умовах дозволило підвищити негативну напругу автозміщення з 

280 В до 380 В (струм додаткового генератора становив 4 А) (Рис. 3.1, крива 2).  

Підключення додаткового генератора дозволяє проводити розпорошення не 

тільки металів і напівпровідників з відносно високою провідністю, але й 

діелектриків. Добре розпилюються при цьому й напівпровідники з низькою 

провідністю, такі як арсенід галію, фосфід галію, а також високотемпературні 

надпровідникові кераміки. Це відбувається завдяки посиленому виходу електронів 

на заземлений електрод внаслідок більш тривалого часу дії на них порівняно 

низькочастотного поля із частотою 440 кГц. Одночасно при таких частотах 

відбувається й вплив на іони, тому що час дії поля в ~ 30 раз більший у порівнянні 

із впливом ВЧ поля з частотою 13,56 мГц. При більшому часі впливу поля іони 

встигають істотно переміститися у проміжку між активним і заземленим 

електродами й зняти негативний поверхневий заряд із діелектриків і 

напівпровідників з низькою провідністю. Ще більший вплив такого поля на 
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електрони, які у наступному напівперіоді також притягуються до центрального 

(активного) електроду й компенсують позитивний заряд, що виникає на поверхні 

оброблюваного зразка. Завдяки цьому збільшується швидкість травлення 

діелектриків, напівпровідників і металевих плівок. 

 

Рис. 3.1. Залежність негативної напруги автозміщення від струму в розряді:  1 – без 

додаткового генератора; 2 – з додатковим генератором частотою 440 кГц             

(CCl4 + Ar, Н = 4·103 А/м, Р = 0,05 Тор). 

 

Рис. 3.2. Залежність негативної напруги автозміщення від струму розряду в SF6                          

(Н = 12·× 103  А/м, Р = 0,05 Тор). 
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Практично лінійне збільшення напруги автозміщення спостерігається при 

збільшенні ВЧ струму розряду в елегазі (рис. 3.2). При збільшенні струму у розряді 

від 6 А до 14 А негативна напруга автозміщення збільшується від 110 В до 240 В. 

 

 

Рис. 3.3. Залежність потужності постійного струму від величини полярності 

напруги зміщення. 

 

Залежність величини потужності як від позитивної, так і від негативної 

полярності постійної напруги, прикладеної до електродів від стороннього джерела 

через спеціальний фільтр, приведена на рис. 3.3. При перерахунку максимальної 

потужності на одиницю площі активного електрода ПХР вкладеної ВЧ розрядом 

або постійною напругою зміщення видно, що ВЧ потужність становить при 

однакових умовах 0,89 Вт/см2, а від постійної напруги – 0,0134 Вт/см2. Відповідно 

відношення цих величин 1:67, а постійна потужність не перевищує 1,5% від 

змінної. Таким чином вплив постійної напруги від стороннього джерела на 

параметри плазми незначний. Але при цьому швидкість травлення кремнію зростає 

практично у два рази при незмінних інших параметрах розряду, таких як струм 

розряду, тиск газу у реакторі, величина і конфігурація магнітного поля, розмір і 

температура оброблюваної поверхні зразків.  
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3.2. Дослідження впливу напруженості та конфігурації магнітного поля на 

напругу автозміщення 

 

З метою з’ясування впливу магнітного поля на напругу автозміщення та на 

процес плазмохімічного травлення було проведено дослідження у SF6, результати 

якого приведені на рис. 3.4. Збільшення напруженості магнітного поля від 0 А/м до 

1,2 × 104 А/м (при інших незмінних умовах розряду) приводить до зменшення 

негативної напруги автозміщення від 270 В до 120 В.  

 

 

Рис. 3.4. Залежність негативної напруги автозміщення від напруженості магнітного 

поля (Ір = 8 А, Р = 0,05 Тор). 

 

Зменшення напруги автозміщення обумовлюється ефектом 

«замагнічування» електронів, який відіграє головну роль у зменшенні їх дифузії на 

поверхню електродів. Прояв даного ефекту є досить корисним при використанні 

магнітних полів для процесів ПХТ. Оскільки за допомогою магнітного поля можна 

керувати дифузією електронів, то тим самим можна керувати негативною 

напругою автозміщення і, відповідно, середньою енергією хімічно активних іонів. 

Одночасно зі збільшенням величини напруженості магнітного поля при його 
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«пробочній» конфігурації збільшується час перебування електронів у об'ємі 

плазми, що призводить до збільшення ступеню дисоціації та іонізації хімічно 

активної плазми. 

 Прояв ефекту замагнічування електрнонів ілюструє залежність 

ларморівського радіусу (Rл) від напруженості магнітного поля (рис. 3.5). 

Міжлектродна відстань для констукції циліндричного ПХР становить порядку 5 см. 

Як можна бачити Rл становить близько 2 см, що менше ніж міжелектродна 

відстань. 

 

 

Рис. 3.5. Залежність ларморівського радіусу електрона від напруженості магнітного 

поля. 

 

На рис. 3.6, а приведено залежність негативної напруги автозміщення від 

струму у нижній котушці при постійному струмі у верхній та середній котушках 

близько 2 А при Н = 8 × 103 А/м для газової суміші SF6 / O2. Напруга автозміщення 

змінювалася від 120 В до 300 В. Струм у нижній котушці при цьому змінювався у 

діапазоні від 1 до 8 А і був включений назустріч зі струмом середньої котушки. На 

рис. 3.6, б показано залежність Uазм від полярності і величини струму у нижній і 

верхній котушках при постійному струмі у середній котушці та інших незмінних 

параметрах для ВЧ розряду в Ar. В даному випадку реалізуються два типи 

конфігурації магнітного поля. Перший тип - пробкова конфігурації магнітного 
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поля, коли лінії магнітного поля зближуються поблизу торців реактора. У даному 

випадку напруга автозміщення змінюється від 100 В до 130 В. При реалізації 

другого типу, дивергентної конфігурації, коли силові лінії магнітного поля 

розходяться поблизу торців реактора. Було виявлено збільшення величини 

негативної напруги автозміщення (котушки магнітного поля ввімкнені у протифазі) 

до 160 В відносно величини напруги автозміщення без магнітного поля.. 

  

 

Рис. 3.6. Залежність напруги автозміщення від струму нижньої котушки (а) та від 

його напрямку (б). 

 

Було проведено дослідження негативної напруги автозміщення також на 

планарному ПХР у водні (Н2), аргоні (Ar), тетрафторметані (CF4) та метані (CН4). 

Результати отримані при розряді у водні показані (рис. 3.7. а, б). Можна бачити, що 

при різних вихідних потужностях залежність негативної напруги автозміщення 

зберігається. Характерною особливістю автозміщення у водні є наявність 

максимуму при напруженості магнітного поля близько 2,5 × 103 А/м. Поява цього 

максимуму може бути пов’язана зі створенням ефективних умов для розриву 

водневого зв’язку Н − Н, енергія якого становить 4,47 еВ [77]. При вихідній 

потужності генератора 100 Вт у діапазоні напруженості магнітного поля від 0 до 

1,2 ×104 А/м розряд у водні не запалювався. На рис. 3.7, б приведена залежність 
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струму розряду у водні в залежності від напруженості магнітного поля. З 

приведеного рисунку можна бачити, що дана залежність відтворює залежність 

напруги автозміщення від напруженості магнітного поля. Однак при вихідній 

потужності генератора у 100 Вт напруга негативного автозміщення зменшується 

від 60 В до 20 В, а струм розряду при цьому залишається постійним на рівні 2 А.  

 

  

а)                                                             б) 

Рис. 3.7. Залежність напруги автозміщення (а) та струму розряду (б) у водні від 

напруженості магнітного поля (Р = 0,05 Тор). 

 

Слід відзначити, що при вихідній потужності генератора 500 Вт та при Н 

близько 5,5 × 103 А/м було отримано максимальне значення струму розряду, яке 

дозволяє виміряти наш амперметр 10 А, величина Uазм при цьому становила 520 В. 

З метою уникнення його пошкоджень вимірювання при менших значеннях Н не 

проводились, оскільки максимум величини розрядного струму та негативної 

напруги автозміщення спостерігався при величині Н близько 2,5 × 103 А/м в 

попередніх випадках. 

 Дослідження поведінки негативної напруги автозміщення та струму розряду 

при ВЧ розряді в атмосфері аргону від напруженості магнітного поля приведені на 

рисунку 3.8, а, б. Отриманий результат відрізняється від результату отриманого 

при розряді у водні. Спостерігається монотонний спад як негативної напруги 
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автозміщення (рис. 3.8, а), так і струму розряду (рис. 3.8, б) в усьому 

досліджуваному діапазоні від 0 да 3,5 × 104 А/м.  

 

  

а) б) 

Рис. 3.8. Залежність негативної напруги автозміщення (а) та струму розряду (б) у 

аргоні від напруженості магнітного поля (Р = 0,05 Тор). 

 

 Дослідження залежності негативної напруги автозміщення від напруженості 

магнітного поля проведені також у розряді в атмосфері CF4 (рис. 3.9, а). При 

вихідній потужності генератора 100 Вт розряд не запалювався в усьому 

досліджуваному інтервалі напруженостей магнітного поля, при розряді в CF4 

виявляються індивідуальні особливості поведінки Uазм, що відмінні від попередніх 

досліджуваних газів. При більших потужностях з ростом Н спостерігається 

зменшення напруги автозміщення.  

Як можна бачити без магнітного поля Uазм має максимум. При накладанні 

магнітного поля Uазм зменшується в наслідок замагнічування електронів. Однак 

після мінімуму напруги автозміщення при магнітному полі близько 5,5 × 103 А/м 

спостерігається зростання до 220 В при Н = 1,2 × 104 А/м. При подальшому рості 

напруженості магнітного поля напруга автозміщення знову зменшується. При 

вихідній потужності генератора 400 та 500 Вт вимірювання проводилися не в 

усьому діапазоні Н, оскільки при малих Н струм розряду перевищував 

максимально допустимий для нашого амперметра 10 А, величина Uавт при цьому 
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становила 420 та 400 В. Інтерпретація отриманого результату потребує додаткових 

вимірювань. 

 

  

а) б) 

Рис. 3.9. Залежність негативної напруги автозміщення (а) та струму розряду (б) у 

CF4 від напруженості магнітного поля (Р = 0,05 Тор). 

 

З метою з’ясування причин появи даного провалу при роботі з CF4 було 

проведено експерименти в атмосфері CН4, тому що дані сполуки мають однакову 

молекулярну структуру – тетраедричну. Молекули CF4 та CН4 мають однакове 

число ступенів вільності 15, з них три ступені вільності – у поступальному русі, три 

– в обертальному, а решта – у коливальному. Слід відзначити, що енергія зв’язку 

C-F у 1,7 раза перевищує енергію зв’язку C-Н, відповідно 5,6 еВ та 3,4 еВ. 

Результати цих досліджень приведені на рисунку 3.10, а. Однак очікування 

на подібність залежності, яка могла бути обумовлена подібністю молекулярної 

структури, не справдилися. Отриманий результат не має помітних провалів, 

характерних для напруги автозміщення при ВЧ розряді в атмосфері CF4. Для Uазм у 

CН4 властива поведінка, подібна до попередніх трьох випадків, зменшення напруги 

автозміщення при рості напруженості магнітного поля. За відсутності накладеного 

магнітного поля при 400 Вт значення негативної напруги автозміщення становить 

600 В, а струм розряду 8 А. При вихідній потужності генератора 100 Вт у даному 

випадку спостерігається ріст Uазм від 90 до 150 В у діапазоні від 0 до 1,2 × 104 А/м. 
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Подальше збільшення напруженості поля викликає зменшення Uазм від 150 до 70 В. 

Однак зростання струму спостерігається близько 5 × 103 А/м з 1 А до 2 А                 

(рис. 3.10, б). 

 

  

а) б) 

Рис. 3.10. Залежність негативної напруги автозміщення (а) та струму розряду (б) у 

CН4 від напруженості магнітного поля (Р = 0,05 Тор). 

 

3.3. Дослідження впливу витрат робочого газу на утворення напруги 

автозміщення 

 

При розряді у SF6 збільшення швидкості витрат робочого газу від 4 до               

19 літрів за годину при струмі розряду 8 А, тиску у камері 0,05 Тор та напруженості 

магнітного поля ~ 12 × 103 А/м, негативна напруга автозміщення спочатку (до 8 

л/год) зменшується від 100 В до 60 В, після чого стабілізується на одному рівні 

(рис. 3.11). Це вказує на неефективність використання великих швидкостей 

протоку газу і, звичайно, до викиду значної кількості невикористаних хімічно 

активних газів у навколишню атмосферу та збільшенню витрат на їхню утилізацію.  

Ріст швидкості протоку газу зменшує час перебування компонентів робочого 

газу у міжелектродному просторі, внаслідок чого спостерігається падіння напруги 

автозміщення, оскільки падає концентрація електронів у плазмовому об’ємі і, як 

наслідок, зменшується кількість енергетично та хімічно активних частинок. 
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Рис. 3.11. Залежність негативної напруги автозміщення від витрати газу в розряді 

(Ір = 8 А, Н = 12·× 103  А/м, Р = 0,05 Тор). 

 

3.4. Вплив тиску робочих газів на напругу автозміщення 

 

На рисунку 3.12 кривою 1 показана залежність напруги автозміщення від 

тиску робочого газу у ПХР при ВЧ розряді без магнітного поля в елегазі (SF6). Газ 

подавався у реактор у незмінній кількості і швидкість протоку контролювалася по 

масляному витратоміру. Тиск у розрядній камері регулювався швидкістю відкачки. 

Потужність генератора ВЧ також залишалася постійною й становила 1 кВт. При 

збільшенні тиску у реакторі від 10-2 Тор до 10-1 Тор без магнітного поля величина 

негативного автозміщення зменшувалася від 640 В до 290 В. Але при цьому також 

зменшувався і струм розряду від 15 А до 11,5 А (рис. 3.12, б, крива 1), який далі 

стабілізувався на рівні 11,5 А при зміні тиску від 4⋅10-2 до 1⋅10-1 Тор. Наведена на 

рисунку 3.12, а залежність напруги автозміщення від тиску у ПХР відповідає 

різним розрядним умовам. 

При магнітному полі напруженістю ~ 4·103 А/м зі збільшенням тиску від         

10-2 Тор до 10-1 Тор Uавт зменшується від 600 В до 130 В (рис. 3.12, а, крива 2). При 

зростанні тиску до 4⋅10-2 Тор струм у розряді зменшується з 14,5 А до 11,5 А і 

стабілізується на цьому рівні до тиску 8⋅10-2 Тор, а потім різко зменшується до         
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10 А при тиску 10-1 Тор, що може вказувати на зменшення ступеню іонізації плазми 

і свідчить про збільшення її опору (рис. 3.12, б, крива 2). 

Проте у магнітному полі ~8·103 А/м напруга автозміщення зі збільшенням 

тиску практично не змінюється та залишається постійною на рівні 220 В           

(рис. 3.12, а, крива 3). Струм при цьому збільшувався з 9 А до 10 А в інтервалі зміни 

тиску від 10-2 Тор до 5⋅10-2 Тор, а потім також стабілізувався (рис. 3.12, б, крива 3). 

 

 

а) б) 

Рис. 3.12. Залежність негативної напруги автозміщення (а) та струму розряду (б) 

від тиску в атмосфері SF6 при різних напруженостях магнітного поля                                    

(1 - Н = 0 А/м; 2 - Н = 4 × 103  А/м; 3 - Н = 8 × 103  А/м). 

 

У роботі [140] вимірювалася залежність напруги автозміщення від величини 

ВЧ напруги на розряді при різному тиску аргону у реакторі, що відповідає 

збільшенню потужності розряду. Але без магнітного поля істотної залежності 

постійної напруги автозміщення зі зміною тиску від 1.6 до 500 мТор не 

спостерігається. Отримані у даній роботі криві для трьох значень тиску газу у 

розряді мало відрізняються і є практично лінійними. Наближено вони відповідають 

закономірності, що описана у роботі [4].  

Спільною ознакою залежності напруги автозміщення від тиску для CH4, H2, 

SF6, CF4 та Ar при напруженості магнітного поля 3,2·× 104  А/м є те, що з ростом 

тиску від 10-3 Тор до 10-2 Тор спостерігається падіння потенціалу автозміщення, а 
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у діапазоні 10-2 Тор до 6 × 10-2 Тор потенціал стабілізується. При подальшому 

збільшенні тиску до 10-1 Тор має місце незначний ріст потенціалу автозміщення. 

Падіння потенціалу ймовірно пов’язане зі зменшенням довжини вільного пробігу 

електронів, яка обернено пропорційна тиску. Результати вимірювань подані у 

додатку А. 

Залежність напруги автозміщення від тиску у розрядній камері при 

незмінних інших параметрах наведена на рис. 3.13. Збільшення тиску SF6 

практично на два порядки від 0,002 Тор до 0,08 Тор при фіксованому магнітному 

полі і ВЧ струмі призводить спочатку до незначного збільшення негативної 

напруги автозміщення від 60 В до 80 В, а потім до різкого зменшення до 60 В.  

 

 

Рис. 3.13. Залежність негативної напруги автозміщення від тиску SF6 в ПХР                        

(Ір = 8 А, Н = 12·× 103 А/м). 

 

Для пояснення такої поведінки негативної напруги автозміщення від тиску 

газу було проведено розрахунок залежності довжини вільного пробігу від тиску для 

електронів у різних газах з використанням наступного співвідношення [138]:  

 = 4 м√2 (3.1) 

де λе – довжина вільного пробігу електрона, λм – довжина вільного пробігу 

молекули.  
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Результати розрахунків приведено на рис. 3.14. Можна бачити, що довжина 

вільного пробігу електронів в елегазі та тетрафторметані при тиску 10-3 Тор 

становить 0,015 та 0,018 м, а для водню λ становить 0,05 м. Відмінність отриманого 

результату пов’язана з ефективним діаметром молекули кожного газу [139], так для 

SF6 (5,1×10-10 м) та СF4 (4,7×10-10 м), для водню H2 (2,8×10-10 м). З подальшим 

ростом тиску величина λ значно зменшується і наближається до 0,0014 м для SF6, 

0,0017 м для CF4 і для Н2 становить 0,004 м. 

 

 

Рис. 3.14. Залежність довжини вільного пробігу від тиску для SF6, СF4 та H2 

(квадратики – для SF6, кружечки – для СF4 , трикутники – для Н2). 

 

Зменшенням довжини вільного пробігу електронів при підвищенні тиску 

призводить до збільшення частоти зіткнень електронів з молекулами (рис. 3.15):  

 =  (3.2) 

де ν – частота зіткнень електрона з молекулами, λе – довжина вільного пробігу 

електрона, ve – швидкість теплового руху електронів [138]. 

Тому зменшення напруги автозміщення при рості тиску (0,08 Тор) пов'язане 

зі зменшенням довжини вільного пробігу та частотою зіткнень електронів з 

молекулами. Внаслідок чого електрони не встигають набирати достатньої енергії 

для іонізації робочого газу, що призводить до зменшення концентрації електронів 

і до зменшення їхнього потоку на електрод. 
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Рис. 3.15. Залежність частоти зіткнення електронів з молекулами від тиску для SF6, 

СF4 та H2 (квадратики – для SF6, кружечки – для СF4 , трикутники – для Н2). 

 

На рисунку 3.16 приведено залежність напруги автозміщення від тиску 

водню для різних напруженостей магнітного поля. Дослідження проводилися у 

діапазоні тисків від 0,01 Тор до 0,1 Тор. З приведеного результату видно загальну 

динаміку для Uазм, а саме, зменшення потенціалу з ростом тиску. При напруженості 

магнітного поля 1,2·× 104  А/м, Uазм зменшується з 575 В до 475 В, причому основне 

падіння Uазм припадає на проміжок тиску від 0,01 Тор до 0,02 Тор (до 460 В), а в 

подальшому спостерігається більш плавне зменшення напруги. 

 

Рис. 3.16. Залежність негативної напруги автозміщення ВЧ розряду у водні від 

тиску робочих газів в ПХР для різних напруженостей магнітного поля. 
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 Збільшення напруженості магнітного поля до 3,8·× 104  А/м зменшило 

максимальну величину Uазм до 470 В. У даному випадку можна виділити дві 

ділянки спаду величини напруги автозміщення. Перша ділянка припадає на 

діапазон 0,02 – 0,03 Тор, де Uазм спадає з 460 В до 360 В, а друга ділянка займає 

проміжок 0,03 – 0,09 Тор. Зменшення відбувається з 360 В майже до 200 В. Слід 

відмітити, що з ростом напруженості магнітного поля залежності Uазм набувають 

однакового вигляду і мало відрізняється по величині. Отриманий результат вказує 

на зменшення кількості електронів, що потрапляють на електрод. 

 

3.5. Вплив високочастотної напруги на потенціал автозміщення 

 

Залежність напруги автозміщення від високочастотної напруги при розряді в 

елегазі приведена на рис. 3.17. Розряд проводився в елегазі при тиску 0,05 Тор. 

Напруга автозміщення росте приблизно лінійно зі збільшенням ВЧ напруги на 

розряді, але швидше ніж у роботі [140]. Це свідчить про відмінність у механізмах 

поведінки напруги автозміщення, так як згідно роботі [4] при ВЧ розрядах без 

магнітного поля постійна складова Uазм приблизно рівна амплітуді змінної ВЧ 

напруги, а при наявності магнітного поля Uазм = 100 В при ВЧ напрузі ~ 180 В. Дане 

відхилення обумовлюється ефектом «замагнічування» електронів в магнітному 

полі і блокуванням їхнього потоку на заземлений електрод. Це дає можливість 

керувати дифузією електронів і, відповідно, величиною напруги автозміщення. На 

цю величину впливає як інтенсивність, так і конфігурація магнітного поля, 

результати досліджень представлені у пункті 3.2 даного розділу.   

На рис. 3.18 показано залежність напруги автозміщення від ВЧ напруги на 

розряді в SF6 для двох випадків: 1 – без додаткового генератора зміщення; 2 – з 

підключенням додаткового генератора. У першому випадку з ростом ефективного 

струму розряду збільшується ВЧ напруги на розряді і пропорційно цьому зростає 

напруга автозміщення (рис. 3.18, крива 1). При збільшенні ВЧ напруги від 180 В до 

250 В напруга автозміщення збільшується від 110 до 250 В. При підключенні 

додаткового генератора зі збільшенням струму розряду ВЧ напруга практично не 
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змінюється і становить 200 В, а напруга автозміщення збільшується від 120 В до 

200 В. Струм додаткового генератора становив 0,9 – 1,1 А, в такий спосіб, 

застосовуючи додатковий генератор зміщення, також можна впливати на потенціал 

автозміщення.  

 

 

Рис. 3.17. Залежність напруги автозміщення від падіння напруги на ВЧ розряді        

(Н = 12·× 103  А/м, Р = 0,05 Тор). 

 

 

Рис. 3.18. Залежність неагтивної напруги автозміщення від величини падіння 

напруги на розряді для двох випадків: 1 – без додаткового генератора зміщення; 2 

– з підключенням додаткового генератора зміщення (Н = 12·× 103  А/м,                             

Р = 0,04 Тор). 
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Висновки до розділу 3 

 

У розділі 3 розглянуто особливості утворення негативної напруги 

автозміщення у ВЧЄ розрядах при використанні керованих магнітних полів. 

Вивчалися оосбливості залежності напруги автозміщення від роду газу, його 

тиску, потужності ВЧ розряду та напруженості магнітного поля для двох 

конструкцій плазмохімічного реактора. При рівномірному розподілі магнітного 

поля у зоні розряду для всіх використовуваних газів (N2, CH4, H2, SF6, CF4 та Ar) 

можна відмітити аналогічні залежності напруги автозміщення від напруженості 

магнітного поля, а саме, з ростом напруженості магнітного поля спостерігається 

зменшення напруги автозміщення. Однак для кожного робочого газу 

спостерігаються індивідуальні особливості поведінки напруги автозміщення, що не 

властиві іншим газам.  

При роботі з H2 при напруженість поля 3 × 103 А/м спостерігається різкий 

ріст напруги автозміщення. При ВЧ розряді в CF4 спостерігається скачок напруги 

автозміщення, при напруженості поля 5 ×104 А/м. В Ar спостерігається чисто 

лінійна залежність напруги автозміщення від напруженості магнітного поля. 

Дослідження залежності напруги автозміщення від тиску мають також 

спільну ознаку – з ростом тиску від 10-3 Тор до 10-2 Тор спостерігається падіння 

потенціалу автозміщення, у діапазоні 10-2 Тор до 6 × 10-2 Тор спостерігається 

стабільна зона. При подальшому рості тиску до 10-1 Тор спостерігається незначний 

ріст потенціалу зміщення. 

З’ясовано, що використання різних конфігурацій магнітного поля може 

використовуватися для ефективного регулювання величини негативної напруги 

автозміщення. При використанні пробкової конфігурації магнітного поля можна 

досягати досить малих значень величини негативної напруги автозміщення. При 

використанні дивергентної конфігурації, можна збільшувати величину Uазм. 

Отриманий результат може мати місце при використанні у процесах 

плазмохімічного травлення та розпорошення матеріалів. 
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Дослідження залежності швидкості наростання Uазм від величини 

прикладеної ВЧ напруги у керованих магнітних полях показали, що при наявності 

магнітних полів Uазм не підпорядковується залежності Uазм ≈ UВЧ. 
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Розділ 4  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЛАЗМОХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ В 

РЕАКТОРІ З КЕРОВАНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ 

 

У даному розділі приведені результати дослідження впливу напруги 

автозміщення та керованої напруги зміщення на процес плазмохімічної обробки 

напівпровідникових матеріалів, у тому числі на процес глибокого травлення 

кремнію. Показано ефективність використання керованих магнітних полів в 

процесах плазмохімічної обробки кремнію.  

Викладені у цьому розділі результати основані на роботах 

[7,10,11,13,17,19,21]. 

 

4.1. Дослідження впливу напруженості магнітного поля на швидкість та 

анізотропію травлення 

 

Результати викладені у підпункті 3.2 свідчать про значний вплив 

напруженості магнітного поля на потенціал автозміщення, який є одним із 

важливих параметрів плазмохімічної обробки матеріалів, оскільки він визначає 

середню енергію іонів, які надходять на оброблюваний зразок. Оцінка 

безпосереднього впливу магнітного поля на швидкість та анізотропію травлення є 

важливою задачею. 

На рис. 4.1. наведено залежність швидкості травлення кремнію від 

напруженості магнітного поля в розряді елегазу при тиску 3,5·× 10-2 Тор і 

потужності близько 2 кВт. Швидкість травлення кремнію збільшується до                 

1.6 мкм/хв, але характерною особливістю є те, що в інтервалі від 0 до 4·× 103 А/м 

травлення практично не залежить від магнітного поля. При подальшому збільшенні 

магнітного поля від 6·× 103 А/м до 1,2·× 104 А/м швидкості травлення зростає від 

1,1 мкм/хв до 1,6 мкм/хв, але при цьому негативна напруга автозміщення 

зменшується з 270 В до 100 В. 
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Це суперечить загальноприйнятим уявленням, що збільшення енергії іонів 

призводить до збільшення швидкості травлення при інших незмінних параметрах 

розрядів. Тому для з’ясування, які саме параметри розряду є визначальними для 

швидкості травлення, необхідні подальші дослідження. 

 

Рис.4.1. Залежність швидкості травлення від напруженості магнітного поля          

(Р = 0,035 Тор). 

 

Результати, отримані при дослідженні впливу магнітного поля на анізотропію, 

зображені на рис. 4.2. Тиск робочого газу SF6 / O2 в камері від 0,001 Тор. Напруга 

зміщення порядку 60 В підтримувалася постійною, струм розряду складав 7,5 А.  

 

Рис. 4.2. Залежність швидкості травлення та анізотропії від напруженості 

магнітного поля в розряді SF6 / O2. 
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Як видно з рис. 4.2 у діапазоні досліджуваних полів (0 А/м до 1,2·× 104 А/м) 

встановлено лінійний механізм травлення, в рамках якого пояснено, що швидкість 

травлення кремнію лінійно збільшується зростом напруженості магнітного поля 

швидкість травлення збільшується практично лінійно у 2 рази. Лінійний механізм 

травлення може обумовлюватися стабільним режимом для протікання хімічних 

реакцій. Високі енергії хімічно активних частинок, призводять до зменншення часу 

взаємодії ХАЧ з оброблюваним матеріалом, внаслідок їхнього вибивання з 

поверхні матеріалу іонами. Даний ефект призведе до росту швидкості десорбції 

непрореагованих ХАЧ з поверхні матеріалу і до зниження ефективності хімічних 

реакцій. Збільшення напруженості магнітного поля призводить до зменшення 

енергії іонів, що збільшує час взаємодії ХАЧ з оброблюваним матеріалом і сприяє 

росту швидкості травлення..  

При незначних напруженостях магнітного поля показник анізотропії зростає і 

досягає оптимального значення 10. Подальше збільшення напруженості магнітного 

поля призводить до зменшення анівзотропії після точки перегину. Зниження 

анізотропії пояснюється зменшенням енергії іонів. У роботі [6] показано, що при 

збільшенні напруженості магнітного поля негативна напруга автозміщення, а, 

відповідно, і середня енергія іонів, зменшується. При зменшенні енергії хімічно 

активних частинок зростає ймовірність їх потрапляння на бічні стінки 

витравлюваного профілю, що погіршує його форму. Отриманий результат вказує 

на те, що формою витравлюваного профілу можна керувати інтенсивністю 

магнітного поля.   

 

4.2. Дослідження впливу розрядного струму на швидкість плазмохімічного 

травлення кремнію 

 

При вивченні залежності швидкості травлення від вкладеної у ВЧ розряд 

потужності було встановлено, що зі збільшенням потужності швидкість травлення 

проходить через максимум, а далі відбувається деяке її зменшення. В 

експериментах змінювалася вкладена у розряд потужність, а всі інші параметри, 
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залишалися незмінними. Отримане обмеження швидкості важко пояснити, тому 

був проведений ряд спеціальних дослідів для з'ясування причин спостережуваного 

ефекту. 

На рис. 4.3, крива 1 показана залежність швидкості травлення від струму 

розряду: вона спочатку збільшується, досягає максимуму і спадає при 

безперервному зростанні струму, але при цьому зростає і напруга автозміщення. 

При перевищенні негативної напруги автозміщення на робочому електроді більше 

170 В, швидкість травлення кремнію починає зменшуватися, незважаючи на 

збільшення як струму у розряді, так і вкладеної потужності. Включення середньої 

котушки магнітного поля у протилежному напрямі до двох інших котушок, 

викликало збільшення негативної напруги автозміщення до 400 - 440 В, призвело 

до зменшення швидкості травлення кремнію у два рази при струмах у розряді           

12 - 14 А (рис. 4.3, крива 3). Подібний результат був отриманий при травленні 

кремнію з підключеним додатковим генератором, який дозволяє знімати 

поверхневий заряд і збільшувати швидкість травлення (рис. 4.3, крива 2). 

 

 

Рис. 4.3. Залежність швидкості травлення кремнію від струму розряду: 1 – від 

струму розряду, 2 – з додатковим генератором, 3 – при ввімкненні котушок у 

протилежному напрямку. Цифри на кривих показують величину напруги 

автозміщення. 
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Такі особливості залежності швидкості травлення монокремнію від струму 

розряду й напруги автозміщення викликали необхідність провести додаткові 

дослідження. У наступних параграфах даного розділу приведено залежності 

швидкостей травлення від тисків у ПХР та від керованого негативного потенціалу 

зміщення. Також досліджується вплив величини зміщення на структуру поверхні 

матеріалу.  

 

4.3. Вплив тиску робочих газів на швидкість та анізотропію травлення 

кремнію 

 

Тиск робочих газів має важливе значення в процесі плазмохімічної обробки 

матеріалів, оскільки він також впливає на енергію іонів, що взаємодіють з 

оброблюваним матеріалом. При постійній витраті газу та збільшенні тиску 

збільшується число взаємодій між молекулами газу, що впливає на генерацію 

хімчічно активних частинок [51]. 

В елегазі при розряді у магнітному полі 8·× 103 А/м зі збільшенням тиску від 

0,002 Тор до 0,1 Тор струм розряду зменшується з 10 до 9 А. Зі збільшенням тиску 

в ПХР росте і швидкість травлення, але при зміні тиску в межах від 0,06 Тор до 0,1 

Тор швидкість травлення практично не зростає, а виходить на насичення, як це 

показано на рис. 4.4. Напруга автозміщення при цьому майже не змінюється і 

складає 220 В. Як було відзначено в пункті 3.4 третього розділу дисертації. 

Збільшення тиску призводить до росту частоти зіткнень електронів з молекулами, 

що призводить до зменшення їх енергії, і, відопвідно, до зменшення концентрації 

хімічно активних сполук. 

Як з’ясовано, тиск також є важливим фактором, що впливає на анізотропію. З 

рис. 4.5 видно, що швидкість травлення монотонно збільшується у 2,5 рази, зі 

збільшенням тиску у межах від 0,3 × 10-3 Тор до 1,4 × 10-3 Тор. Отриманий результат 

корелює з результатами, наведеними у роботах [1, 51]. Збільшення кількості газу 

сприяє збільшенню кількості ХАЧ, що у свою чергу буде збільшувати швидкість 

травлення. Залежність анізотропії дещо інша, при збільшенні тиску спочатку 
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спостерігається зростання, а далі вона залишається незмінною для обраного 

діапазону тисків. Як відмічено вище, ріст тиску призводить до зменшення енергії 

іонів, а також до зменшення анпруги автозміщення. Ріст тиску також призводить 

до зменшення імпедансу приелектродного шару, яке призводить до збільшення 

розсіювання іонів в приелектродному шарі. 

 

 

Рис. 4.4. Залежність швидкості травлення кремнію від тиску SF6 в реакторі           

Н = 8·× 103 А/м, І = 10 А. 

 

 

Рис. 4.5. Залежність швидкості травлення та анізотропії від тиску в SF6/О2                   

(ІР = 7,6 А, Uазм = 60 В). 
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4.4. Особливості плазмохімічного травлення при додаванні кисню 

 

Важливими технологічними задачами плазмохімічної обробки є процеси 

анізотропного плазмохімічного травлення та отримання можливості управління 

профілем бічних стінок, а також глибоке травлення різних матеріалів, зокрема 

кремнію. 

Як з’ясовано в огляді робіт [81,86,87,95], важливий вплив на показники якості 

плазмохімічного травлення має вміст кисню у газовій суміші, напруга 

автозміщення та геометрія реактора. Однак вплив величини напруженості 

магнітного поля у зазначених роботах не розглядається.  

У роботі [141] для збільшення анізотропії травлення та зменшення швидкості 

були проведені дослідження при малих тисках робочого газу. В цих умовах ВЧ 

розряд без магнітного поля не вдається реалізувати. Використання магнітного поля 

дозволяє запалити розряд при низьких тисках, стабілізувати його горіння, 

зменшити дифузію електронів на заземлений електрод і у такий спосіб керувати 

напругою автозміщення та енергією потоку хімічно активних частинок на 

оброблювану поверхню. 

Тому для розробки технології глибокого травлення кремнію були обрані 

наступні робочі параметри: при струмі розряду близько 8 А, був обраний діапазон 

тисків у робочій камері від 4 × 10-4 Тор до 1,2 × 10-3 Тор. Енергія хімічно активних 

іонів при цих умовах встановлювалася на рівні 50 – 80 еВ. Низька енергія іонів 

необхідна для забезпечення цілісності нікелевої маски товщиною 0,4 – 1 мкм.  

Результати впливу концентрації О2 на анізотропію і швидкість травлення при 

постійному тиску газової суміші представлені на рисунку 4.6, а. Показано, що 

додавання кисню до 10% збільшує як анізотропію, так і швидкість травлення. При 

подальшому збільшенні кількості кисню в об´ємі реактора до 40% спостерігається 

зменшення як анізотропії, так і швидкості травлення. Представлені дані 

підтверджують, що кисень відіграє важливу роль у блокуванні адсорбції фтору, що 

дозволяє захистити стінки кремнію від бокових підтравів [86]. 
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Вплив концентрації О2 на анізотропію і швидкість травлення при постійному 

парціальному тиску елегазу представлено на рисунку 4.6, б. Як бачимо, незначна 

добавка кисню (до 7-10%) призводить до збільшення швидкості травлення (крива 

1) та анізотропії (крива 2). Подальше збільшення кількості кисню в об’ємі 

розрядної камери призводить, як було відмічено вище, до різкого зменшення як 

швидкості, так і анізотропії. Збільшення швидкості травлення може бути пояснено 

наступним чином. Внаслідок окислювальних реакцій [142] гексафториду сірки з 

киснем відбувається збільшення концентрації вільного (атомарного та 

молекулярного) фтору. Подальше збільшення в об'ємі камери кисню призводить до 

пасивації поверхні кремнію у результаті її окислення. За рахунок цього 

зменшується вертикальна швидкість травлення у порівнянні з горизонтальною і, 

що призводить до погіршення анізотропії процесу. 

 

а) б) 

Рис. 4.6. Залежність швидкості травлення та анізотропії в суміші SF6/О2, від 

кількості кисню: а) Р = const, б) PSF6= const (ІР = 7,6 А, Uазм = 60 В). 

 

З отриманих результатів видно, що максимуми для швидкості травлення і 

анізотропії не збігаються. Максимум швидкості травлення спостерігається при 

вмісті кисню до 5%. У той час як максимум анізотропії спостерігається при 10% 

кисню, що є відмінним від результату отриманого в [86]. 
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При травленні кремнію у плазмі гексафториду сірки без кисню спостерігається 

розтрав верхньої частини зразка. Кут нахилу стінки до вертикалі складає 20о - 25о, 

що добре видно на рис.4.7, а. Додавання 10% кисню призводить практично до 

вертикального травлення (рис.4.7, б), а розширення у горизонтальному напрямку 

складає близько 10%. Подальше збільшення кисню до 40% призводить до різкого 

зменшення вертикальної швидкості травлення (ріс.4.7, в). Горизонтальна 

швидкість при цьому збільшується, що призводить до сильного розтраву і 

збільшення лінійних розмірів канавок. 

 

 

Рис. 4.7. Профіль стінки при глибинному травленні кремнію: а) без кисню,                 

б) 10% кисню, в) 40% кисню. 
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4.5. Вплив напруги зміщення на шидкість травлення кремнію 

 

Результат наведений у пункті 4.2 показує, що на процес травлення суттєво 

впливає напруга автозміщення. У зв’язку з цим доцільно провести безпосереднє 

дослідження впливу нав’язаного зміщення Uзм на плазмохімічне травлення та на 

показники якості даного процесу.  

Одержані результати приведені на рис. 4.8. Привертає увагу швидкість 

травлення при нульовому потенціалі на підкладці. При цьому відбувається майже 

«чисте» плазмохімічне травлення кремнію без іонної та електронної стимуляції, 

оскільки енергія взаємодіючих частинок з оброблюваною поверхнею визначається 

потенціалом зміщення. Характерно, що при нульовому постійному потенціалі між 

активним і заземленим електродами швидкість травлення трохи більша, ніж при 

невеликому негативному потенціалі. Можливим поясненням цього є вплив 

негативних іонів, які утворюються в електронегативних газах, якими є фтор і хлор. 

 

 

Рис. 4.8. Залежність швидкості травлення від напруги керованого зміщення в SF6, 

(Ір = 8 А, Н = 12·× 103  А/м, Р = 0,04 Тор). 

 

Подальше збільшення негативної напруги автозміщення до 350 В призводить 

до падіння швидкості травлення з 2,3 мкм/хв до 1 мкм/хв. Отриманий результат 

протирічить загально прийнятим уявленням про те, що чим більша енергія 
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взаємодіючих іонів з оброблюваним матеріалом, тим вища повинна бути швидкість 

травлення, але узгоджується з результатами отриманими авторами [96] та [97]. 

 Для оцінки можливого забруднення поверхні оброблених зразків 

переосадженими матеріалами з активного електрода було проведено 

рентгеноспектральні та вторинно- іонні (ВІМС) дослідження. Результати даного 

дослідження викладені в пункті 4.6. 

 

4.6. Дослідження елементного складу поверхні оброблених кремнієвих зразків 

методами рентгенівської та вторинно-іонної діагностики 

 

Результати рентгеноспектрального аналізу протравлених у плазмі SF6 зразків 

кремнію в залежності від керованої напруги зміщення наведено на рисунках 4.9 та 

4.10. Опис приладу та методу, що використовувався для вимірювань, приведено у 

розділі 2, підпункт 2.3.1. Отримані залежності свідчать про збільшення кількості 

заліза, нікелю, хрому на поверхні кремнію в залежності від негативної напруги 

керованого зміщення (рис. 4.9, а). Отже, ми бачимо, що при збільшенні негативного 

зміщення від 200 В до 400 В концентрація заліза на поверхні кремнію збільшується 

від 0,4% до 1,2%, нікелю від 0 до 0,1%, хрому від 0,1% до 0,3%.  

 На рис. 4.10 представлено результати впливу негативної напруги зміщення 

на кількість переосадженого матеріалу на поверхню кремнію для діапазону 

напруги від 170 В до 270 В. Як і у попередньому випадку чітко проявляється 

зростання концентрації металів на поверхні кремнію. Концентрація заліза 

збільшується від 0,1% до 0,23%, хрому від 0,05% до 0,16%, концентрація нікелю та 

титану практично не зростає і знаходиться у межах похибки приладу. Це є 

переконливим доказом впливу розпорошення матеріалу активного електрода і 

переосадження його складових на поверхню оброблюваних зразків кремнію. Слід 

також зазначити, що поверхнева концентрація домішок металу на поверхні 

кремнію у десятки разів вища, ніж показано на рис. 4.10, тому що рентгенівські 

промені з довжиною хвилі λ проникають у кремній до ~ 0,5 мкм, а атоми металу 

утворюють на поверхні дуже тонкий шар у декілька нанометрів. 
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Рис. 4.9. Результати рентгенівського аналізу протравлених зразків (а) та швидкість 

травлення кремнію (б) в залежності від керованої напруги зміщення в елегазі. 

 

 

Рис. 4.10. Результати рентгенівського аналізу протравлених в SF6 зразків кремнію 

в залежності від негативної напруги керованого зміщення. 

 

Процес травлення кремнію при позитивному потенціалі зміщення має істотні 

відмінності (рис. 4.9, б). Швидкість травлення з 0,8 мкм/хв різко зростає до 2 мкм/хв 

при зростанні позитивного потенціалу зміщення від 0 до 90 В. Цей ріст швидкості 
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травлення може бути викликаний інтенсивною стимуляцією поверхні кремнію 

електронами, що призводить до значного його розігріву, але при цьому 

спостерігається сильна неоднорідність плазмохімічного травлення. Проте при 

позитивному зміщенні забруднення поверхні матеріалу атомами металів практично 

відсутнє. 

З отриманого результату випливає припущення, що забруднення поверхні 

кремнію атомами металів може бути причиною, яка призводить до зменшення 

швидкості травлення матеріалу при підвищенні негативної напруги зміщення до 

величин більшої 200 В. Одночасно спостерігається розпорошення активного 

електрода виготовлено з немагнітної нержавіючої сталі (12Х18Н10Т). Залізо, 

нікель і хром, що входять до її складу не утворюють летких сполук при взаємодії з 

фтором і хлором. Тому їх важко видалити з поверхні оброблюваних кремнієвих 

зразків при виникненні істотного переосадження. 

Для підтвердження сильного розпорошення конструкційних матеріалів у 

процесі ПХТ було проведено серію дослідів у водневій плазмі з метою виключення 

впливу хімічно активних частинок, що утворюються внаслідок дисоціації SF6, CF4 

та CCl4 і мінімізувати їх вплив на поверхню оброблюваних зразків. Дослідження 

проводилися на плазмохімічному реакторі планарного типу при струмі розряду     

7.4 А і негативній напрузі зміщення близько 300 В. В якості матеріалу підкладки, 

що піддавався дії водневої плазми, було використано Si.  

На рис. 4.11. представлено спектри вторинної іонної мас-спектрометрії 

зразку Si до та після обробки у ВЧ розряді у водні. Спектри ВІМС знімалися в 

діапазоні відношень маси до заряду m/z від 4 до 250 (m – маса іона, z – його заряд).  

дентифікувати всі записані піки не представляється можливим, оскільки нас 

цікавить наявність лише металів на поверхні обробленого кремнію. На рис. 4.11 

приведені піки найбільшої величини, що відрізняються по інтенсивності на 3 - 4 

порядки в діапазоні мас металів (m/z від 45 до 60), що були виявлені при 

рентгеноспектральному аналізі, тобто найбільші для вихідного зразка і найбільші 

піки з доданих мас після обробки у розряді. Видно, що на поверхні досліджуваного 

зразка присутні іони металів, що входять до складу конструкційних матеріалів 
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плазмохмічного реактора. Основними елементами, які були виявлені при аналізі, 

являються Ti, Cr, Mn, Fe, Ni. 

 

 

Рис 4.11. Спектри вторинної-іонної мас-спектрометрії (зірочки – до обробки, 

кружечки – після обробки.  

 

 

Рис. 4.12. Розподіл металів по глибині досліджуваного зразка. 

 

 Результати ВІМС вимірювань розподілу металів по глибині приведено на 

рисунку 4.12. Для оцінки було обрано найбільш інтенсивні лінії спектру для 

виявлених елементів: Ti (48), Cr (52), Fe (56), Si (27). Як ми бачимо, найбільшу 

інтенсивність мають лінії Cr (52) та Fe (56), виявлені концентрації яких при 
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дослідженні рентгенівським аналізом на поверхні кремнію були найбільшими. 

Наступним у порядку зменшення інтенсивності слідує Ti (48). 

 

4.7. Вплив напруги зміщення на текстуру поверхні матеріалу 

 

Важливим питанням є також вплив енергетичних іонів на текстуру 

оброблюваної поверхні. Для його з’ясування поверхня зразків після обробки в ПХР 

була досліджена за допомогою растрової електронної мікроскопії (РЕМ). На 

рисунку 4.13 представлені зображення поверхні оброблених монокристалічних 

кремнієвих пластин при великому збільшенні (розмір мітки 10 мкм). 

Монокристалічні пластини кремнію піддавалися обробці в ПХР з використанням 

гексафториду сірки з добавкою 10% кисню. Тиск робочих газів становив 0,04 Тор. 

Струм розряду підтримувався на рівні 8,5 А. Час травлення змінювався від 10 хв до 

70 хв. Діапазон негативної напруги зміщення для дослідження її впливу на 

поверхню матеріалу було обрано від 0 В до 130 В, оскільки в даному діапазоні 

потрібно було визначити найбільш ефективну енергію іонів для розробки 

технології глибокого травлення кремнію. Основні дані процесу травлення кремнію 

подані в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. 

Зображення 

на рис.4.13 

Uзм ∆h 

глибина травлення 

Vтр 

швидкість травлення 

а) -130 В 16 мкм 0,23 мкм/хв 

б) -80 В 18,5 мкм 0,39 мкм/хв 

в) -70 В 19 мкм 0,45 мкм/хв 

г) -60 В 18,5 мкм 0,46 мкм/хв 

д) -50 В 19 мкм 0,48 мкм/хв 

 

З аналізу приведених зображень можна зробити висновок, що за допомогою 

плазмохімічного травлення при різних значеннях негативної напруги зміщення ВЧ 

розряду можна змінювати як шорсткість поверхні монокремнію, так і її 
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морфологію. На рисунку 4.13, а представлено зображення поверхні монокремнію 

при негативній напрузі зміщення 130 В. Ми можемо бачити, що на поверхні зразку 

отримано шороховату поверхню. При зміні негативної напруги зміщення до 80 В 

спостерігається суттєве збільшення швидкості травлення, проте шороховатість 

поверхні не зазнала особливих змін. 

 

 

Рис. 4.13. Зображення структури поверхні монокристалічного кремнію після 

обробки у ВЧ розряді в SF6 при різних напругах зміщення одержані на растровому 

електронному мікроскопі а) -130 В, б) -80 В, в) -70 В, г) -60 В, д) -50 В.  
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  При подальшому зменшенні негативної напруги зміщення від -70 В до -50 В 

спостерігається суттєве зменшення шороховатості поверхні монокремнію (рис. 

4.13, в-д) і збільшення швидкості його травлення. Слід відмітити, що при 

подальшому зменшенні Uзм швидкість травлення спадає практично в 2,5 рази в 

діапазоні від -50 В до -20 В (рис.4.14.). При нульовому значенні напруги зміщення 

спостерігається ріст швидкості травлення, що узгоджується із результатами, які 

були отримані раніше при інших параметрах розряду. 

Отриманий результат матиме важливе значення у створенні пристроїв на 

поверхневих акустичних хвилях, де плазмохімічне полірування поверхні дозволяє 

знімати пошкоджені поверхневі шари. В ряді інших застосувань це може 

використовуватися для збільшення поверхневої шорсткості матеріалу, що в свою 

чергу може використовуватися для підвищення поглинальної здатності поверхні 

сонячних батарей, підвищення адгезіїї і т. д. 

 

 

Рис. 4.14. Залежність швидкості травлення від негативної напруги зміщення. 

 

4.8. Взаємодія іонів водню з матеріалами 

 

Результати, що були отримані в пунктах 4.6 та 4.7, викликали інтерес до 

досліджень впливу низькоенергетичних іонів водню на структуру поверхонь інших 

матеріалів. В умовах роботи ядерно-енергетичних установок, конструкційні 



108 

матеріали яких перебувають під дією інтенсивного опромінення іонами водню та 

його ізотопами, зазнають змін структури та фізико-механічних властивостей, тому 

питання досліджень взаємодії конструкційних матеріалів з іонами водню 

залишається актуальним на сьогодні. 

Режими опромінення матеріалів у водневій ВЧ плазмі вибиралися так, щоб 

уникнути радіаційних пошкоджень оброблюваних зразків. Величина струму при 

цьому становила 5,5 А, а напруга негативного зміщення 250 В, напруженість 

магнітного поля 2,5 × 104 А/м. Матеріали оброблялися протягом 11 години при 

додадковому нагріві до 300 °С при тиску в ПХР 0,13 Тор. 

Алюміній – досить поширений конструкційний матеріал і його взаємодія з 

воднем є актуальною задачею для досліджень. Розчинність водню для Al в 

твердому стані досить незначна та має значення близько 0,01 см3/100 г при 

температурі 500 °С [143]. Алюміній хімічно не реагує за звичайних умов з воднем, 

тим самим не утворюючи гідриди. В зв’язку з цим він має досить високу водневу 

корозійну стійкість.  

На рис. 4.15 представлено результати досліджень РЕМ поверхні алюмінію. 

Спостерігається суттєва відмінність поверхні матеріалу після його обробки іонами 

водню. Поверхня матеріалу покривається бульбашками, в основі утворення яких 

можуть лежати декілька механізмів: дифузія водню в полях напружень прихованих 

дефектів (пошкоджень), хімічна абсорбція, фізична абсорбція, іонно-стимульована 

дифузія та захват атомів водню поверхнею матеріалу. Подальше накопичення 

водню в бульбашки призводить до їхнього «лопання», що відповідає за утворення 

мікрократерів на поверхні. З ростом бульбашок спостерігається також їх 

коалесценція, тобто злиття декількох дрібних бульбашок в одну велику. 

Можна говорити про те, що спостерігається явище поверхневого блістерінгу. 

Спостереження даного явища є досить неочікуваним, оскільки енергетичним 

порогом для блістерінгу в алюмінії є величина близько 20 кеВ і флюенсі 1 мА/см2. 

В нашому експерименті енергія іонів водню становила 260 еВ та густина іонного 

струму 1,5 мА/см2. Ключовим фактором являється температура додаткового 

нагріву до 300 оС, яка відповідає за зниження енергетичного порогу для блістерінгу. 



109 

Оскільки в попередніх дослідженнях, що проводилися за аналогічних параметрів 

розряду без додаткового нагріву подібного явища не спостерігалося. Додатковий 

нагрів зразків може призводити до розвитку температурних напружень [144], які зі 

свого боку відповідають за ріст концентрації водню в матеріалі.  

 

 

Рис. 4.15. Структура поверхні Al до обробки (а) та після обробки (б, в) іонами 

водню. 

 

Для визначення локалізації водню в зразку Al до і після опромінення 

проведено дослідження розподілу водню по глибині за допомогою ВІМС методики. 

Результати дослідження представлені на рисунку 4.16. Дослідження показали, що 

після опромінення концентрація водню в поверхневому шарі матеріалу досить 

сильно збільшується.  
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Рис.4.16. Розподіл водню по глибині в зразку алюмінію. 

 

Аналогічні дослідження були виконані для вольфраму, оскільки він є 

перспективним конструкційним матеріалом завдяки своїм фізичним властивостям, 

таким, як незначний коефіцієнт фізичного розпорошення і висока температура 

плавлення. По відношенню до кисню вольфрам досить стійкий. Він розпочинає 

слабо окислюватися на повітрі при температурах 400-500 °С і більш інтенсивно 

окислюється при більш високих температурах. В системі вольфрам-водень гідриди 

не утворюються. З воднем вольфрам не взаємодіє практично до самого плавлення, 

а з азотом починає вступати в реакцію тільки при температурах понад 2000 °С. 

На рис. 4.17 приведено структуру поверхні вольфраму до і після опромінення 

іонами водню. Спостерігаються також суттєві зміни поверхні вольфрамового 

зразку. Поверхня суттєво вирівнюється в наслідок можливого розпорошення її 

іонами водню. 

Піки чистого W майже не змінюються після обробки, однак піки ізотопів 

оксидів WО+ і WО2
+ суттєво зменшуються (рис. 4.18). Величину піку W+ приймемо 

за одиницю, до обробки у водневій плазмі доля іонів оксидів WО+ та WО2
+ по 

відношенню до W+ дорівнює 0,86 і 0,06 відповідно. Після обробки в плазмі 

співвідношення інтенсивностей піків ізотопів WО+ до ізотопів W+ в мас - спектрі 
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становить 0,2, а інтенсивностей піків ізотопів WО2
+ до ізотопів W+ 0,009. Пік WО+ 

зменшився близько в 4,3 рази, а пік WО2
+ - в 6,7 раз.  

 

 

Рис 4.17. Структура поверхні вольфрамової фольги до обробки (а) та після обробки 

(б) іонами водню. 

 

 

Рис. 4.18. Зміни в мас-спектрах вторинної іонної емісії в діапазоні мас m/z=175-220 

в зразках W після обробки в водневій плазмі (кружки – це зразок до обробки, 

трикутники – це зразок після обробки). 
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Таким чином, можна говорити про зменшення оксидів у зразку вольфраму 

після обробки. Відбувається часткове розпорошення з поверхні оксидів, а також їх 

відновлення у водневій плазмі. Для обґрунтування такого припущення наведемо 

результати ряду робіт. Так в роботі [145] обговорюється активність водневої 

плазми при відновленні оксидів металів і напівпровідників. Відомо, що плазма 

змінює молекули водню на атомні, іонні, коливально-активовані та інші збуджені 

частинки. Водень в атомарному, іонізованому і збудженому станах може 

відновлювати майже кожен оксид металу навіть при більш низьких температурах.  

У розряді щільність іонізованого водню менша, ніж молекулярного, проте 

його здатність до відновлення значно вища. Що стосується іонізованих частинок 

водневої плазми, то згідно з роботою [146], величина відновлювальної здатності 

для цих видів частинок розташовується при помірних тисках наступним чином       

H+ >H2
+ > H. Плазма також містить молекули з коливально-збудженими рівнями, 

вони відіграють важливу роль у фізиці й хімії плазми молекулярних газів [146]. 

Оскільки  найбільша частина енергії розряду (часто понад 95%) в молекулярних 

газах передається від електронів до молекул в індукування молекулярних коливань 

[146], то в наслідок цього молекулярні реакції, пов'язані з коливально-збудженими 

молекулами, можуть протікати набагато ефективніше ніж реакції з молекулами в 

основному стані. Завдяки додатковій енергії, що міститься в обертальних і 

коливальних рівнях збуджених молекул, ендотермічні реакції посилюються [147]. 

Відновлення оксидів металів є ендотермічним процесом. Молекули H2, N2, CO и 

CO2 зберігають коливальну енергію без релаксації протягом відносно тривалого 

часу, що призводить до накопичення досить великих кількостей енергії для 

використання в хімічних реакціях [146]. 

Розподіл водню по глибині в зразку вольфраму приведено на рис. 4.19. 

Дослідження показали, що після обробки концентрації водню збільшується. 

Збільшення концентрації водню по глибині зразка W становить близько 10%. 

Можна припустити, що проникнення водню в більш глибокі шари W відбувається 

за рахунок дифузії, в тому числі й радіаційно стимульованої. 



113 

 

Рис.4.19. Розподіл водню по глибині в зразку вольфраму. 

 

Висновки до розділу 4 

 

У розділі 4 досліджено залежність швидкості травлення від напруженості 

магнітного поля на ПХР із керованим магнітним полем. Показано, що в діапазоні 

магнітних полів від 0 до 1,2 × 104 А/м швидкість травлення збільшується від             

1 мкм/хв до 1,6 мкм/хв. Виміряно залежності швидкості та анізотропії травлення 

від величини Н при тискові 0,001 Тор та постійній негативній напрузі керованого 

зміщення 60 В. При цьому встановлено лінійний механіз росту швидкості 

травлення, в рамках якого пояснено, що ріст напруженості магнітного поля 

призводить до зменшення енергії хімічно активних частинок. Зменншення енергії 

ХАЧ призводить до збільшення ефективності хімічних реакцій. 

Досліджено залежність швидкості та анізотропії травлення від тиску робочих 

газів. Швидкість травлення збільшується в 2,5 рази практично лінійно зі 

збільшенням тиску в межах 0,3 × 10-3 Тор ÷ 1,4 × 10-3 Тор. При збільшенні тиску 

спочатку спостерігається різке зростання анізотропії, а далі вона залишається 

незмінною для обраного діапазону тисків. 

Для глибинного анізотропного травлення кремнію найбільш підходить 

процес травлення в суміші гексафториду сірки з 10% О2 в плазмохімічному 
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реакторі з низькою енергією хімічно активних іонів. Отримано глибини травлення 

двоокису кремнію (SiO2) 1 мкм і 100 мкм кремнію (Sі) без пошкодження захисної 

нікелевої маски товщиною 0,4 мкм. Досягнуто травлення кремнію з максимальною 

анізотропією (10), що дозволяє отримати необхідний профіль. 

Встановлено, що при збільшенні негативної напруги від 0 до 350 В 

спостерігається падіння швидкості травлення з 2,3 мкм/хв до 1 мкм/хв при 

незмінних типових параметрах розряду: Ір = 8 А, Н = 12·× 103  А/м, Р = 0,04 Тор. 

Досліджено текстуру та елементний склад оброблених кремнієвих підкладок після 

плазмохімічного травлення. Отримані результати вказують на сильне забрудення 

поверхні кремнію конструкційними матеріалами ПХР. Це в свою чергу вказує на 

те, що збільшення величини напруги автозміщення чи керованого зміщенння 

призводить до розпорошення робочих елементів камери ПХР. Це призводить до 

ефекту блокування поверхні оброблюваного матеріалу елементами конструкцій 

ПХР. 

Результати РЕМ свідчать про залежність текстури поверхні від Uзм. 

Спостерігається суттєве зменшення шороховатості поверхні монокремнію і 

збільшення швидкості його травлення при Uзм = -70 В. При зменшенні Uзм 

швидкість травлення спадає практично в 2,5 рази в діапазоні від -50 В до -20 В. 

Дослідження оброблених матеріалів у водневій плазмі показали, що на 

алюмінієвих зразках водень накопичується поблизу поверхні, та відбувається 

утворення блістерінгу при напрузі зміщення (енергіях іонів) 250 В. В основі 

утворення бістерінгу та збільшення концентрації водню можуть лежати декілька 

механізмів: дифузія водню в полях напружень прихованих дефектів (пошкоджень), 

хімічна абсорбція, фізична абсорбція, іонно-стимульована дифузія та захоплення 

атомів водню поверхнею матеріалу. Слід відзначити, що саме наявність 

додаткового нагріву зразків, відповідає за проявлення ефекту білістерінгу та росту 

концентрації водню в зразках Вольфрам, порівняно із алюмінієм, менш значно 

адсорбує водень. Однак після обробки у водневій плазмі спостерігається 

зменшення оксидів у зразку вольфраму.  
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Розділ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ПЛАЗМИ 

ВИСОКОЧАСТОТНОГО РОЗРЯДУ 

 

У даному розділі приведено результати вивчення компонентного складу 

плазмового середовища, в якому проводиться обробка структур мікроелектроніки. 

Показано вплив напруги автозміщення на динаміку оптичного емісійного спектру 

плазми в процесі обробки. Приведено результати досліджень впливу кисню на 

компонентний склад плазми ВЧ розряду в суміші SF6 та CF4. Показано динаміку 

компонентів плазмового середовища в залежності від параметрів розряду.  

Викладені в цьому розділі результати основані на роботах [6,8,9,14,15,16,18]. 

 

5.1. Дослідження емісійного спектру плазми ВЧ розряду 

 

 З метою подальшої оцінки впливу напруги зміщення на процес 

плазмохімічного травлення та на саму плазму, а також відпрацювання технології 

травлення нітриду галію (GaN) [148,9], були проведені спектроскопічні 

дослідження хімічно активної плазми високочастотних розрядів у керованих 

магнітних полях. Експериментально отриманий спектр випромінювання плазми 

при ВЧ розряді в тетрахлорметані (CCl4), при негативній напрузі зміщення 100 В 

приведено на рисунку 5.1, а. З робіт [148-152] відомо, що основними 

компонентами, які можуть спостерігатися на емісійних спектрах та мас-

спектрограмах в розряді є CN, C2 [150], Cl, Cl2, Cl [151] та C2
+, C+, Cl2

+, CCl3, CCl2
+, 

CCl+, Cl+
2, Cl+ і т.д. [149,152]. В ближній ультрафіолетовій області спектру 

випромінювання виявлені інтенсивні молекулярні смуги ціану (CN) 388,3 нм,     

421,6 нм; смуги так званої системи Деландра - д’Азамбуха молекулярного вуглецю 

(С2) 385,2; 406,8 нм, а також інтенсивна смуга Свана (С2) 516,5 нм. Як видно із 

даного рисунку, на спектрі проявляються також найбільш інтенсивні лінії 

випромінювання атомарного хлору (Cl) з енергіями збудження від 10,59 еВ до      

11,74 еВ. В базі даних NIST лінії хлору 725,6 нм, 741,1 нм, 754,7 нм відзначаються 

як найбільш інтенсивні лінії. Однак у наших експериментальних умовах 
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інтенсивність лінії 438,9 нм та 439,0 нм в декілька разів переважає інтенсивність 

червоних ліній хлору, які спостерігаються на спектрограмі. Зменшення висоти 

найбільш яскравих ліній хлору в ближній інфрачервоній області по відношенню до 

ліній в синій області спектру пояснюється нерівномірністю спектральної 

чутливості ФЕП-100 і його низькою чутливістю в червоній та інфрачервоній 

областях спектру.  

При збільшенні негативної напруги зміщення до 200 В спектр 

випромінювання ускладнюється у порівнянні із спектром випромінювання плазми 

при 100 В (рис. 5.1, б). На спектрі проявляються найбільш інтенсивні лінії 

атомарного хлору. Однак від синьої (λ = 440 нм) ділянки спектру до оранжевої         

(λ = 625 нм) виявлено велику кількість молекулярних смуг продуктів дисоціації 

робочих газів. Смуги Сl2 454,9 нм, 468,2 нм являються найбільш інтенсивними. 

Було виявлено також смугу Свана (С2) 516,5 нм та CN 547,3 нм, N2 575,52 нм і 

триплет СО з довжинаим хвилі 598,07 нм; 603,7 нм; 601,05 нм. 

Характерним є ріст інтенсивності ліній Нα та  Hβ, який може бути пов'язаний 

із збільшенням концентрації атомарного водню в об’ємі плазми. При цьому лінії 

хлору λ = 725,6 нм; 741,1 нм; 754,7 нм в довгохвилевій області емісійного спектру 

близькі по величині інтенсивності до попередніх двох випадків. 

Отримані результати корелюють із результатами, отриманими в роботі [148], 

в якій представлено мас-спектри продуктів дисоціації та хімічних реакцій, які 

відбуваються в ПХР при травленні нітриду галію в плазмі CCl4. На мас-

спектрограмах в процесі травлення спостерігаються піки іонів CCl+
3, CCl+

2, Cl+
2, 

CN+, CО+ та ін.  

При подальшому збільшенні негативної напруги зміщення до 400 В, було 

встановлено (рис. 5.2): 

- в спектрі присутні найбільш інтенсивні лінії Cl 725,6 нм; 741,1 нм; 754,7 нм; 

- виявлено велику кількість атомарних ліній збуджених атомів металів, що 

входять до матеріалу електродів.  

Найбільш помітні інтенсивні лінії заліза (Fe) в ближній ультрафіолетовій 

області. Спостерігаються також резонансні лінії Cr 520,6 нм; 520,8 нм та лінія     
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540,9 нм, по яких проводять визначення кількості домішок при емісійному 

спектральному аналізі атомних матеріалів [132], і які по інтенсивності переважають 

навіть найбільш інтенсивні лінії Fe. Але при цих умовах на спектрі плазми відсутні 

молекулярні смуги продуктів дисоціації робочих газів, що були виявлені в перших 

двох випадках. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 5.1. Спектр випромінювання плазми ВЧ розряду в тетрахлорметані в 

керованому магнітному полі: а) Uзм = -100 В, б) Uзм = -200 В. 
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Рис. 5.2. Спектр випромінювання плазми ВЧ розряду в тетрахлорметані в 

керованому магнітному полі Uзм = -400 В. 

 

На риc. 5.3 представлено спектр випромінювання плазми ВЧ розряду при 

негативній напрузі зміщення 600 В. Було встановлено повну відсутність у спектрі 

ліній Cl та молекулярних смуг при великій кількості атомарних ліній Fe та Cr. 

Найбільш помітними, як і при – 400 В, залишаються лінії в ближній 

ультрафіолетовій області. Відмінністю від попереднього випадку є те, що в 

оранжевій області спектру кількість ліній, які належать атомам заліза, 

збільшується, що свідчить про збільшення кількості збуджених атомів заліза в 

плазмі. Цей результат підтверджується при дослідженнях поверхні оброблюваних 

кремнієвих пластин за допомогою рентгенівського аналізу після обробки в 

плазмохімічному реакторі при різних напругах зміщення. 

Отриманий результат говорить про те, що якісний склад плазми змінюється 

при збільшенні середньої енергії іонів, що взаємодіють із оброблюваним 

матеріалом та поверхнею електрода. При високих енергіях в основному 

спостерігаюся лінії випромінювання збуджених атомів металів. Як приклад, лінія 

Fe в ближній ультрафіолетовій області 371,9 нм є однією з найінтенсивніших ліній 

даного елемента. Для Cl такою лінією є λ = 725,6 нм в червоній області. Оцінка 
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відношення інтенсивностей ліній з урахуванням співвідношення Ейнштейна – 

Больцмана [153] при температурі 3 еВ показує, що інтенсивність випромінювання 

лінії заліза переважає лінію хлору в 14 разів, оскільки енергія збудження для атома 

заліза 3,3 еВ, а для атома хлору 10,6 еВ. Тому лінії заліза проявляються в спектрах 

випромінювання краще. Пояснюється це експоненціальною залежністю 

заселеності відповідного стану атомів згідно з розподілом Больцмана [154]:  

 	 =	 		 		 	/	 , (5.1) 

де N0 – кількість атомів в основному стані; gj – статистична вага відповідного стану; 

k – постійна Больцмана; T – температура газу; E – енергія збудження атомів у 

відповідний стан. 

 
 

Рис. 5.3. Спектр випромінювання плазми ВЧ розряду в тетрахлорметані в 

керованому магнітному полі: Uзм = -600 В. 

 

Таким чином рівні атомів металів з енергіями збудження 3 - 6 еВ мають більш 

високу заселеність, ніж рівні ліній випромінювання атомів фтору з енергіями 

збудження 14 - 15 еВ при однаковій температурі плазми. Тому в даному випадку 

менша кількість збуджених атомів металів з більш низьким потенціалом збудження 
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можуть випромінювати інтенсивніше, ніж більша кількість атомів фтору або хлору 

з високими енергіями збудження. 

 

5.2. Спектроскопія ВЧ розряду в магнітному полі в атмосфері аргону 

 

 Дані вимірювання проводилися з метою зменшити вплив хімічно активних 

частинок і їх сполук з оброблюваним матеріалом на склад плазми, тому розряд 

запалювався в чистому аргоні без оброблюваного матеріалу. Як і в попередньому 

випадку, що розглядався у пункті 5.1, нас цікавив вплив напруги автозміщення на 

компонентний склад плазми та підтвердження факту розпорошення 

конструкційних матеріалів ПХР.  

 

 

Рис. 5.4 Емісійний спектр ВЧ розряду в аргоні 

 

При розряді в аргоні з напругою автозміщення 1 кВ (рис. 5,4), також видно в 

основному лінії випромінювання аргону, металів Fe, Cr, Ni, Ti, водню (Hα -          

656,2 нм, Hβ - 486,1 нм) самі інтенсивні лінії кисню О 615,8; 777,2; 794,7 і деякі 

інші. Більшість ліній випромінювання – це інтенсивні лінії випромінювання атомів 

металу розпиленого активного електрода. Цілком зрозуміло, що є не тільки 

збуджені атоми металу, але й позитивні іони металів, які під впливом негативного 
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потенціалу на активному електроді осаджуються на ньому і на підкладці. Це і 

призводить до зменшення швидкості травлення кремнію або іншого матеріалу при 

підвищенні напруги автозміщення до величин  200 В, і прояву ефекту 

розпорошення активного електрода. Залізо, нікель і хром не утворюють летких 

сполук при взаємодії з фтором і хлором. Тому їх важко видалити з поверхні 

оброблюваних кремнієвих зразків при виникненні істотного розпорошення. 

 

5.2. Якісна мас-спектрометрична діагностика плазми ВЧ розряду в керованих 

магнітних полях 

 

 У рамках даного дослідження важливою задачею було відпрацювання 

процесу плазмохімічного травлення кремнієвих фотоелектричних перетворювачів 

та мікростріпових металевих детекторів. Як попередньо було встановлено, завадою 

може бути розпорошення активного електрода і забруднення оброблюваної 

поверхні атомами, які входять в матеріали конструкції плазмохімічного реактора. 

Дослідження, представлені в попередніх розділах, дали змогу визначитися з такими 

параметрами процесу, як напруга автозміщення, співвідношення робочих газів, 

напруженість магнітного поля. Однак у процесі обробки кремнію велику роль 

відіграють хімічні реакції. Тому було проведено мас-спектрометричні дослідження 

розрядів в SF6/О2, СF4/О2 та С3F8/О2 з метою оцінки компонентного складу 

плазмового середовища в умовах нашого плазмохімічного реактора, а також для 

з’ясування динаміки основних хімічно активних радикалів у даних газових 

сумішах, кінетики процесу травлення та підбору режимів з найменшою кількістю 

шкідливих речовин, що потрапляють у фільтри для вихлопних газів. 

 

5.2.1. Експериментальні дослідження компонентного складу плазми при 

розрядах в SF6 

 

Як зазначалося вище, перевага мас-спектрометрії полягає у можливості 

проводити оцінку компонентного складу газу на різних етапах плазмохімічної 
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обробки матеріалів. Першим завданням є оцінка складу залишкової атмосфери в 

об’ємі ПХР у процесі відкачки. Результати цих досліджень показані на рис. 5.5, а. 

З приведеного мас-спектру видно, що типовою є наявність залишкових газів H2
+ 

(2), N+ (14), O+ (16), HO+ (17), H2O
+ (18), N2

+ (28), CO+ (28), O2
+

 (32), Ar+ (40), CO2
+

 

(44).  

а) б) 

Рис.5.5. Мас-спектри: а) залишкового газу в камері ПХР; б) продуктів дисоціації 

SF6 + О2 у мас-спектрометрі. Параметри процесу: Uзм = 100 В, Р = 5,0×10-5 Тор,         

Ір = 7 А, W= 1000 Вт. 

 

Наступним етапом є оцінка фрагментів дисоціації робочого газу в самому 

мас-спектрометрі у відсутності розряду. Основними домішками, що можуть 

реально впливати на процес розкладання елегазу й на перетворення утворених 

первинних продуктів, є кисень і вода. В самому елегазі за нормами міститься не 

більше 100 ppm кисню і 15 ppm води. При такій концентрації 1 молекула O2 

припадає на 10000 молекул SF6 і 1 молекула H2O на 60000 молекул SF6, прямий 

вплив цих домішок на процеси дисоціації незначний [155]. Результати приведені 

на рис. 5.5, б. Спостерігаються піки п’яти-, чотирьох-, трьох- та двохфтористої 

сірки, які являються основними продуктами розпаду елегазу. Слід відмітити також 

велику кількість оксифторидів: SOF2, SO2F2, SOF4 і т.д. На всіх мас - спектрограмах 

спостерігається іон НF+ (20). Його утворення відбувається завдяки великій енергії 

зв’язку атомарного фтору з воднем та продуктів дисоціації елегазу з парами води, 

десорбція яких може відбуватися з внутрішньої поверхні стінок камери ПХР.  
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Еволюція піків основних компонентів плазми приведена на рис. 5.6. 

Дослідження проводилося шляхом фіксування інтенсивності для вибраних                    

5 сполук при різному вмісті кисню в об’ємі реактора, з метою якісної оцінки впливу 

кисню на компонентний склад плазми ВЧ розряду.  

 

Рис. 5.6. Еволюція інтенсивності піків основних компонентів плазми від вмісту О2 

в камері реактора при розряді в суміші SF6 + О2. 

 

В залежності від зміни вмісту кисню (O2) на мас-спектрограмах 

спостерігається практично лінійне зменшення інтенсивності радикалів SF5
+ та SF3

+ 

із збільшенням кількості кисню в розряді. Зменшення інтенсивності піків нижчих 

фторидів, говорить про збільшення кількості реакцій окислення, що призводять до 

зменшення їх концентрації в об’ємі реактора. Спостерігається ріст інтенсивності 

НF+ зі збільшенням вмісту O2 в камері реактора. Це може вказувати на збільшення 

концентрації атомарного фтору в об’ємі ПХР. Слід відзначити, що інтенсивність 

молекулярного кисню (O2) практично не змінюється, це може бути пов’язано з 

хімічними реакціями 5.1-5.11.  

 	 +	 	 → 	 + 3  (5.1) 

 	 +	 	 → 	 + +  (5.2) 

 	 +	 	 → 	 + 2  (5.3) 

 	 +	 	 → 	 +  (5.4) 

 	 +	 	 → 	 +  (5.5) 
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 	 +	 	 + → 	 +  (5.6) 

 	 + 	 → 	 + 3  (5.7) 

 	 + 	 → 	 + 2  (5.8) 

 	 + 	 → 	 +  (5.9) 

 	 + 	 + → 	 +  (5.10) 

 + + 	 → 	 +  (5.10) 

 + + → +  (5.11) 

 

5.2.2. Дослідження компонентного складу ВЧ розряду в фторвуглецевих газах  

 

Важливою характеристикою плазмохімічної обробки є селективність 

травлення різних матеріалів. Для її забезпечення перспективними являються 

фторвуглецеві гази, оскільки при їх використанні можна регулювати швидкість 

травлення матеріалів шляхом додавання окислюючих чи відновлюючих реагентів, 

а також енергією іонів [51]. 

На мас-спектрах плазми ВЧ розряду у фторметані (СF4) спостерігається 

дисоціація СF4 до атомарного вуглецю, а також іони СF2
+, СF3

+, НF+ (рис.5.7). 

Можливо спостерігається і СF+, але він погано розділяється з іонами N2
+ та СО+. 

Спостерігається також СОF2
+. Виявлені радикали CF2

+, CF3
+

, відповідають за 

осадження полімерної плівки на поверхні оброблювальних зразків, внаслідок 

полімеризації фторопласту (CF2)n. 

Динаміку компонентів плазми ВЧ розряду в CF4 з додаванням кисню O2 

можна спостерігати на рисунку 5.8, а. З приведеного мас-спектру видно, що 

додавання кисню практично не вносить змін в концентрацію залишкових газів. 

Максимальне значення вмісту кисню становило 40 %, це значення було обране на 

основі результатів, описаних в пункті 4.4. Тому, потреби в більших кількостях 

кисню не було. Як видно, додавання O2 до CF4 призводить до зменшення 

інтенсивності іона CF3
+. При цьому збільшується інтенсивність СО2

+ за рахунок 

високої реакційної здатності вуглецю з киснем, а також спостерігається ріст НF+. 

Слід відзначити, що збільшення кількості кисню в об’ємі реактора не призводить 
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до зменшення інтенсивностей карбонільних радикалів CF2 та CF3 в порівнянні з 

інтенсивностями нижчих фторидів SF3 та SF5 при роботі з сумішшю SF6/О2                

(рис. 5.6). 

 

Рис. 5.7. Мас-спектрограма плазми при розряді в СF4. Параметри процесу          

Uзм = 100 В, Р = 5,0 10—5 Тор, Ір = 4,5 А, W = 1000 Вт. 

 

  

а) б) 

Рис.5.8. Зміна інтенсивності основних компонентів плазми фторметану від вмісту 

О2 в камері реактора (а) та від струму розряду (б). 

 

У зв’язку з цим було перевірено, який вплив на інтенсивність даних сполук 

може спричинити зміна параметрів розряду. Було проведено серію дослідів по 
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дослідженню динаміки компонентів ВЧ розряду в суміші СF4/О2 без розряду і в 

залежності від струму розряду (рис. 5.8, б). Найбільшої зміни зазнає інтенсивність 

для іона CF3
+. Без розрядного струму він має досить велику амплітуду, а при струмі 

до 4.5 А спостерігається різке зменшення даного піку. Подальший ріст струму не 

впливає на інтенсивність CF3
+. Проте ріст струму до 6,5 А позитивно вплинув на 

збільшення амплітуд піків молекул СО2
+ та  НF+

  

Характерно, що молекула вуглецю С2 (24) не спостерігається, не зважаючи 

на велику енергію зв’язку в молекулі (6,2 еВ). Кисень реагує із зазначеними 

радикалами, звільняючи додаткові атоми фтору і в результаті цих реакцій [71] 

утворюються молекули CO+ (28) (енергія зв’язку 11,1 еВ), CO2
+  (44), СOF+ (47). 

Аналіз мас - спектру плазми при ВЧ розряді у фторпропані (С3F8) у суміші з 

киснем в магнітному полі (рис.5.9) показав велику кількість дрібних олігомерів, що 

утворюються в процесі дисоціації С3F8: CF3
+, CF2

+, C3F7
+, C3F6

+, C2F5
+, C3F4

+, C2F4
+. 

Іон CF3
+ – має найвищу інтенсивність, вона більше ніж в 5 разів перевищує 

інтенсивність іона CF2
+. Вже при струмах розряду 2-3 А відбувається повна 

дисоціація молекули C3F8 до атомарного вуглецю. При цьому спостерігаються 

також іони оксифторидів вуглецю CFО+ і СОF2
+. При збільшенні вмісту кисню (О2) 

спостерігається зменшення інтенсивностей піків карбонільних радикалів CF2 та 

CF3. Спостерігається також атомарний вуглець, але як і в плазмі СF4/О2, не виявлено 

С2
+.  

Інтенсивність піків фрагментів дисоціації молекул СF4 та C3F8 зменшується 

при додаванні кисню. Це відбувається внаслідок взаємодії фторвуглецевих 

радикалів з атомарним та молекулярним киснем. З допомогою цієї методики 

підібрано режим розряду, при якому вдається позбутися утворення 

фторопластових плівок на поверхні оброблюваного зразка. 

З отриманих результатів можна зробити висновки, що травлення, для якого 

використовують більший мономер СxFy, може бути більш ефективним, але 

потрібно слідкувати, щоб не утворювалися полімерні плівки, які можуть повністю 

блокувати процес травлення. Це зв’язано з тим, що зі збільшенням розмірів 
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мономера зростає кількість газофазних утворень, які можуть взаємодіяти з 

поверхнею.  

 

Рис.5.10. Зміна інтенсивності основних компонентів плазми С3F8/О2 від струму 

розряду. Параметри процесу Uзм = 40 В, Р = 5,6×10—5 Тор, W = 1000 Вт. 

 

Слід відмітити, що при роботі з фторвуглецевими сполуками спостерігається 

іон фторфосген СОF2
+ та його аналог фосген (СОСl2), який є надзвичайно 

небезпечною речовиною для людини. Можливий механізм їх утворення ступінь 

небезпечності обговорюється в [8]. 

 

5.3. Мас-спектрометрія компонентного складу плазми в процесі 

плазмохімічного травлення кремнію 

 

 Результати мас-спектрометричних досліджень при ПХТ кремнію 

представлені на рисунку 5.11. У процесі плазмохімічного травлення кремнію на 

отриманих мас-спектрах спостерігається зменшення інтенсивностей піків SF5
+ та 

SF3
+, інтенсивність яких в газовій суміші SF6/О2 досить висока (рис.5.5, б). При 

цьому з’являються піки продуктів хімічних реакцій між кремнієм та фрагментами 

молекули гексафториду сірки. Піки та кількість молекул окисфторидів, що були 

виявлені в газовій суміші SF6/О2 без оброблюваного матеріалу, значно 

зменшуються. Отриманий результат вказає на високу продуктивність реакторів 
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даного типу, оскільки практично відсутні продукти хімічних реакцій, що виявлені 

на попередньому етапі. 

 З отриманих мас-спектрів видно, що пік сполуки SiF4
+ має незначну 

інтенсивність порівняно з піками сполук SiF3
+ та SiF2

+. Інтенсивність сполуки SiF3
+ 

переважає SiF4
+ приблизно у 8 разів, а інтенсивність сполуки SiF2

+ переважає SiF4
+ 

близько в 5 разів. 

 

Рис.5.11. Мас-спектри продуктів дисоціації та продуктів хімічних реакцій у ВЧ 

розряді в атмосфарі SF6: Ір = 10 А, Uазм = -170 В, Рк = 0,1 Тор 

 

 Отриманий результат може вказувати на те, що SiF4 не є основним 

продуктом, який десорбується з поверхні кремнієвої підкладки. Даний результат 

узгоджується із результатами [51,58,59], що вказує на те, що SiF4 може бути 

продуктом газофазної рекомбінації SiFх радикалів. Однак мала інтенсивність піку 

SiF4
+ може бути пов’язана з дисоціацією даної сполкуки в іонізаторі мас-

спектрометра.  

 

Висновки до розділу 5 

 

 У розділі 5 викладено результати досліджень зміни емісійного спектру 

плазми при різних значеннях керованої напруги негативного зміщення. Показано, 

що зі спектрів випромінювання при високих напругах негативного зміщення 
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зникають лінії збуджених атомів, які належать продуктам дисоціації робочих газів. 

При цьому з'являються інтенсивні лінії випромінювання, що належать збудженим 

атомам матеріалів, з яких виготовлений робочий електрод. Це вказує на інтенсивне 

розпорошення робочого електрода, що призводить до різкого зниження швидкості 

травлення матеріалу. Для запобігання розпорошення електроду плазмохімічну 

обробку матеріалів слід здійснювати при напругах зміщення менших 200 В. 

Досліджено динаміку основних фрагментів молекули SF6 в залежності від 

зміни вмісту O2 в об’ємі камери ПХР. Встановлено, що на мас-спектрограмах 

спостерігається практично лінійне зменшення інтенсивності радикалів SF5
+ та SF3

+ 

із збільшенням кількості кисню в розряді. Спостерігається ріст інтенсивності НF+ 

зі збільшенням вмісту O2 в камері реактора, що вказує на збільшення концентрації 

атомарного фтору. 

Дослідження фреонів показали наявність карбонільних радикалів CF3 та CF2, 

що відповідають за утворення полімерної плівки на поверхні оброблюваних 

матеріалів, та зменшення даних радикалів залежності від вмісту кисню. Виявлено 

вміст токсичних речовин (СОF2), що представляють загрозу для здоров’я  людини 

при роботі з фторвуглецевими сполуками.  

Проведено дослідження динаміки фрагментів дисоціацій молекул СF4 та C3F8 

в залежності від зміни струму розряду. Спостерігається зменшення первинних 

продуктів розпаду даних молекул з ростом струму ВЧ розряду та ріст 

інтенсивностей іонів СО2
+ та  НF+. 

Мас-спектрометрія процесу травлення кремнію показала наявність лише 

продуктів хімічних реакцій оброблюваного матеріалу з хімічно активними 

сполуками (SiF4, SiF3 та SiF2). 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Було показано, що величину напруги автозміщення в плазмохімічних реакторах 

з керованим магнітним полем можна регулювати з допомогою зміни 

інтенсивності та конфігурації магнітного поля. У ВЧЄ розряді в керованому 

магнітну полі спостерігаються суттєві відмінності в утворенні негативної 

напруги автозміщення в порівнянні з розрядами без магнітних полів.  

2. Встановлено зменшення швидкості травлення кремнію при збільшенні величини 

негативної напруги зміщення при незмінних інших умовах розрядів. Таку 

поведінку швидкості травлення пояснено через механізм блокування 

оброблюваної поверхні елементами конструкцій ПХР, внаслідок їхнього 

розпорошення. 

3. Встановлений лінійний механізм травлення, в рамках якого пояснено, що 

швидкості травлення кремнію лінійно збільшується з ростом напруженості 

магнітного поля.  

4. Вперше вивчена зміна спектрів випромінювання плазми ВЧЄ розряду в 

залежності від напруги керованого зміщення. Встановлено, що з ростом 

величини негативної напруги автозміщення понад 200 В на спектрах 

випромінювання плазми з'являються лінії збуджених атомів металів. При цьому 

лінії молекулярних смуг та атомарних ліній, які належать продуктам дисоціації 

робочого газу, практично не спостерігаються.  

5. Показано, що напруга автозміщення також відіграє важливу роль в формуванні 

текстури поверхні оброблюваних матеріалів. Після обробки кремнію при 

високих напругах зміщення спостерігається значна шорсткість поверхні, яка 

зменшується із зменшенням величини напруги автозміщення. 

6. Визначені найбільш ефективні режими для травлення, як кремнію, так і інших 

напівпровідникових матеріалів. Для мінімізації забруднення оброблюваних 

матеріалів елементами конструкцій ПХР слід проводити травлення при 

негативних напругах зміщення менших 200 В. 
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7. Виявлено утворення поверхневого блістерінгу на поверхні алюмінію в результаті 

його обробки низькоенергетичними іонами водню з енергією 250 еВ та 

температурі додаткового нагріву 300 оС. При цьому спостерігається збільшення 

концентрації водню по глибині в оброблюваних зразках алюмінію. В основі 

утворення блістерінгу та збільшення концентрації водню можуть лежати декілька 

механізмів, наприклад: дифузія водню в полях напружень прихованих дефектів 

(пошкоджень), хімічна абсорбція, фізична абсорбція і т.п. Слід відзначити, що 

саме наявність додаткового нагріву зразків, відповідає за проявлення ефекту 

блістерінгу та росту концентрації водню в зразках. 

 

 На завершення викладу матеріалу хочу висловити подяку моєму науковому 

керівнику кандидату фіз.-мат. наук Федоровичу Олегу Антоновичу за наукові 

консультації, підтримку, за створення умов для роботи та навчання у відділі 

"Фізики плазми та плазмових технологій ІЯД НАН України".  

 

 Висловлюю щиру вдячність провідному інженеру Полозову Борису Павловичу 

за сприяння в експериментальній частині роботи та всебічну допомогу на різних 

етапах роботи. 

 

 Також висловлюю щиру подяку співробітникам відділу за допомогу у 

вирішенні будь-яких робочих питань: А. Г. Борисенку, В.Ф. Вірку, Є. Г. Костіну, 

О.А. Рокицькому. 

 

 Щира подяка моїм близьким та сім’ї за віру, натхнення та підтримку. 
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Залежність напруги автозміщення та розрядного струму від тиску для ВЧ 

розряду в атмосфері CF4 
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Залежність напруги автозміщення та розрядного струму від тиску для ВЧ 

розряду в атмосфері CН4 

 

 



150 

Залежність напруги автозміщення та розрядного струму від тиску для ВЧ 

розряду в атмосфері Ar 
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Залежність напруги автозміщення та розрядного струму від тиску для ВЧ 

розряду в атмосфері H2 
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