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Célkitűzés 
Az MTA EK MFA Mikrotechnológia Laboratóriumában MEMS/NEMS (MEMS – Micro-

Electro-Mechanical System/NEMS – Nano-Electro-Mechanical System) érzékelők, beavatkozók, 

mikrofluidikai rendszerek kutatása és fejlesztése folyik. A széles spektrumot felölelő, különböző 

mikrotechnológiai eljárások és az ezekhez szükséges berendezések egységének szerves része a 

szeletkötő készülék is. Ez az eszköz, illetve a szeletkötési technológia lehetőséget nyújt 

háromdimenziós mikroszerkezetek kialakítására. Szeletkötéssel kiegészítve a tömbi- vagy felületi 

mikromechanikát, lehetségessé válik összetettebb geometriájú szenzorok, vagy éppen 

mikrofluidikai csatornahálózatok megvalósítása. Lényegében a szeletkötés a mikrotechnológia 

alapanyagául szolgáló szilícium (vagy üveg) szeletek polírozott felületei között hoz létre 

mechanikai kötést. Ez lehetséges köztes rétegek alkalmazásával, vagy hozzáadott anyagok nélkül is. 

Például a szilícium szelet összeköthető magas hőmérsékleten, nyomás alkalmazása mellett egy 

másik szilícium szelettel, vagy elektrosztatikus térrel segítve egy speciális üveghordozóval. A 

kialakult kötés minőségét, fizikai tulajdonságit többek között a kötésben résztvevő felületek 

előzetes tisztítása, a felület passziválása, aktiválása, vagy éppen az oxigénborítottsága határozza 

meg. 

Alapvető célom volt a MEMS gyártástechnológiában felmerülő, részben konkrét 

alkalmazási kihívások megoldása, illetve új eszközök és technológiák megvalósítása, szeletkötési 

eljárások alkalmazásával és optimalizálásával. 

Kísérleteim során először már meglévő, de megfelelő szeletkötési eljárás hiányában még 

befejezetlen érzékelők, eszközök tokozásának megoldásával foglalkoztam. Két oldalon megmunkált 

szilícium alapú szenzorok szeletszintű tokozásának kivitelezése, hátoldali elektromos kivezetések 

biztosítása volt a feladatom, lehetőség szerint javítva a mikroméretű eszközök termikus, 

mechanikus tulajdonságait. 

Fontos követelményként figyelembe kellett vennem, hogy a szeletkötési eljárás 

optimalizációs folyamatát fel kell gyorsítani a hatékony munkavégzés érdekében. Ehhez a kötési 

folyamatok mélyebb, valós idejű ismerete és követése szükséges. Mivel a nemzetközi irodalmi 

áttekintésben ilyen célú megoldást nem találtam, célul tűztem ki a megfelelő eljárás és eszköz 

kifejlesztését. 

Mindezek mellett, a laboratóriumban a mikrofluidikai rendszerek dinamikusan fejlődő 

kutatási irányt képviselnek, ami szintén igényli a szeletkötési technológia alkalmazását, így ezen a 

területen is szükség volt az előzetesen megmunkált szeletek illesztett, optimalizált kötésére. 

Megismerve a fejlesztési irányokat és lehetőségeket, felismertem, hogy ezen eszközök területén a 

mikroplazma alkalmazások még kiaknázatlanok. Ez motivált abban, hogy mikrofluidikai 
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rendszerekbe illeszthető, felületmódosításra is alkalmas mikro-plazmagenerátort tervezzek, és 

kivitelezzem azt szeletkötési eljárás alkalmazásával. Ennek két lehetséges alkalmazását tartalmazza 

a dolgozatom, de számos egyéb alap- és eszközkutatási területen nyit új, perspektivikus 

lehetőségeket. 
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1. Bevezetés 

A mikro-elektronikai és -mechanikai rendszerek (MEMS) robbanásszerű elterjedésével mind 

nagyobb hangsúlyt kapnak a már meglévő és új mikrotechnológiai eljárások, amelyek alkalmasak 

az eszközök költség- és energia-hatékony termelésére és képesek az újabbnál újabb kialakítások, 

elrendezések megvalósítására. Az egyik ilyen eljárás a mikrotechnológiai szeletkötés, mely igen 

sokrétű technológia a 3D mikroszerkezetek, MEMS eszközök kialakítására, tokozására vagy éppen 

speciális hordozók előállítására. A klasszikus értelemben vett szeletkötés az, amikor két kellő 

simaságú és tisztaságú szilícium szelet felületét összeérintjük, ahol a felületek atomjai között 

kialakuló fizikai erőhatások a szeleteket egyben tartják. Ez az állapot a későbbiek során kémiai 

kötésekké alakítható, ahol már a kötési erősség elérheti a tömbi anyag atomjai között lévő kohéziós 

erőt is. 

A disszertáció elméleti összefoglalójában (2. fejezet) a kutatási munkám során megismert és 

alkalmazott szeletkötési eljárások elméleti hátterét ismertetem röviden. Itt kapott helyet az általam 

fejlesztett (5. fejezet) mikro-plazmagenerátor eszköz kapcsán, a plazma előállításának, 

alkalmazásának irodalmi áttekintése is. Ezt követően három, egymástól független kutatási 

eredményt mutatok be. 

A 3. fejezetben egy új, hibrid kötéstechnika kerül ismertetésre, ahol anódos és fémdiffúziós 

szeletkötést alkalmaztam egyidejűleg, ezzel mechanikai és elektromos kötést kialakítva két, a 

célnak megfelelő szelet között. A hibrid kötés alkalmazhatóságát egy 3D erőmérő szenzor 

megvalósításával demonstrálom, kitérve elektromos, mechanikai, termikus tulajdonságaira és az 

azokra gyakorolt előnyös hatásokra. 

Szeletkötés közben a berendezésben történő változások folyamatos követésére fejlesztettem 

ki az anódos kötést in-situ módon monitorozó mérési eljárást, melyet a 4. fejezetben mutatok be. Ez 

a módszer valósidejű információkat tud szolgáltatni a kötés során kialakuló elektrosztatikus erő 

nagyságáról, melynek ismerete pontosabb és gyorsabb folyamat-optimalizálásra ad lehetőséget. 

Az 5. fejezet egy integrálható mikro-plazmagenerátor fejlesztésének részleteit ismerteti az 

olvasóval. A szeletkötés ez esetben is elengedhetetlen technológiai lépés az eszköz integrálásához. 

Az igen előnyös tulajdonságokkal bíró, megvalósított plazmagenerátor bemutatását követően, annak 

két lehetséges alkalmazását tárgyalom. 

Végül, a 6. fejezet tartalmazza tézisek formájában kutatómunkám új tudományos 

eredményeit. 
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2. Elméleti áttekintés 

Az alább bemutatásra kerülő kötéstípusok széles körű felhasználási lehetőséget biztosítanak 

a mikrotechnológiai szeletkötésnek. Hangsúlyozandó, hogy a szeletkötés (az adhéziós kötésen 

kívül) a mikrotechnológiától idegen anyagok felhasználása nélkül is alkalmas a gyártásra. Az 

alkalmazási területek öt fő csoportba sorolhatók: 

o speciális szubsztrátumok kialakítása, 

o összetett, többrétegű MEMS struktúrák kialakítása, 

o háromdimenziós struktúrák kialakítása, 

o hermetikus lezárás, tokozás (packaging), és a 

o többrétegű szilícium-áramkörök megvalósítása. 

Néhány esetben a hagyományostól eltérő hordozószelet kialakítása előnyösebb lehet 

szeletkötéssel, mint más technológiákkal. Ilyen eset az éles határátmenetű p-n átmenet 

megvalósítása [1]. Lehetséges SOI (Silicon On Insulator) vagy SOS (Silicon On Sapphire) 

szubsztrátumok kialakítása is közvetlen szeletkötéssel [2]. A szeletkötéssel a szigetelővel izolált 

(Dielectric Isolation) nagyfeszültségű áramkörök is egyszerűen megvalósíthatóak. 

Az alkalmazások másik nagy csoportja a 3D struktúrák megvalósítása. Az első MEMS 

eszközök között a nyomásmérők (2.1.a ábra), gyorsulás szenzorok megvalósítását [2, 3] vagy a 

mikrofluidikai csatornarendszerek (2.1.b ábra) kialakítását is nagyban megkönnyíti a szeletkötési 

technológia alkalmazása. 

 
2.1. ábra.  Anódos kötéssel kialakított: a) kapacitív nyomásmérő; b) elektródákkal ellátott mikrofluidikai 

csatornarendszer. (Általam készített kötések.) 
 

Egyszerű megoldást nyújt olyan, külső hatásoktól védő, hermetikusan lezáró tokozásra [4], 

amely alkalmas előre meghatározott atmoszféra kialakítására (2.2 ábra). Elterjedt módszer, hogy a 

kapszulázás során a kialakítandó üregbe getterező anyagot választanak le a kötést megelőzően, így 

biztosítva későbbiekben a kívánt atmoszféra minőségét [5]. 
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Szeletkötéssel lehetséges szilícium hordozókból felépített többrétegű áramkörök kialakítása 

is. A szilícium „rétegek” közötti elektromos összeköttetéseket [6] leggyakrabban rézzel kitöltött 

átvezetéseken (TSV – Through Silicon Via) keresztül oldják meg (2.3 ábra). 

 
2.2. ábra.  Anódos szeletkötéssel kialakított kapszulázás [7]. 

 

 
2.3. ábra.  Szeletkötéssel kialakított többrétegű áramkörök. a) keresztmetszeti képe [6]; 

b) többrétegű chip képe [8]. 
 

Általánosságban szeletkötésről beszélünk akkor, amikor két tükörsimára polírozott tiszta 

felületű szilícium szeletet szobahőmérsékleten kontaktusba hozunk, bármiféle köztes réteg és külső 

nyomás nélkül, melynek eredményeképp a két szelet összetapad. Alapelve, hogy az egymáshoz 

atomi közelségbe kerülő felületek között gyenge fizikai kölcsönhatások alakulnak ki, melyek 

hőkezelés hatására kémiai kötésekké konvertálhatóak, így a kötés erőssége elérheti akár az anyag 

atomjai közötti kötés erősségét is. 

Alkalmazások és felhasználások szerint csoportosítva több különböző típusú szeletkötést 

különböztetünk meg. A 2.1. táblázat a kötési technológiák egy lehetséges csoportosítását mutatja a 

köztes réteg jellege szerint: kötés köztes réteg nélkül; kötés vezető réteggel; kötés szigetelő 

réteggel. Az I.1 melléklet egy összefoglaló táblázatot mutat be, mely tartalmazza a fontosabb 

kötések paramétereit, alkalmazási lehetőségeiket, előnyeiket és hátrányaikat [9]. 
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2.1. táblázat.  Főbb kötéstípusok csoportosítása, előnyei és hátrányai köztes réteg szerint [10]. 
Típus  Előnyei  Hátrányai  

Kötés köztes réteg nélkül  hermetikus csak sima felületek 

   Közvetlen erős kötés 
magas hőmérséklet, csak nagy 

simaságú felületek 
   Alacsony hőmérsékletű közvetlen alacsony hőmérséklet csak nagy simaságú felületek 
   Anódos erős kötés nagyfeszültség, bórszilikát üveg 

Fémes köztes réteg hermetikus, nem csak sima 
felületek 

csak speciális fémekkel 

   Diffúziós (termokompressziós) nem csak sima felületek magas préserő  
   Eutektikus  erős kötés csak sima felületek 
   Átmeneti folyadék fázisú ön-illesztő megfolyás veszélye 
Szigetel ő köztes réteg  nem csak sima felületek változó 

   Üveg frit hermetikus 
nagy felületet kíván, közepestől 

magas hőmérsékletig 
   Ragasztók, polimerek sokoldalú nem hermetikus 

2.1. Szilícium közvetlen szeletkötése 
A közvetlen szeletkötés általában azt jelenti, hogy két szeletet kötünk össze köztes réteg 

vagy külső présnyomás nélkül. Ha a felületek simák, tiszták és egyenletesek, kontaktusba kerülve a 

két szelet összetapad, mivel köztük gyenge fizikai kötések alakulnak ki már szobahőmérsékleten is. 

Ezek a fizikai erők lehetnek: van der Waals erők; hidrogénkötések; kapilláris erők; vagy 

elektrosztatikus (Coulomb) erők (2.4 ábra) [2]. A szeletek közötti kötés utólagos hőkezelés nélkül 

reverzibilis, a szeletek roncsolódás nélkül szétválaszthatóak. A szeletek kontaktusba kerülése után 

fellépő gyenge fizikai kötések erős kémiai kötésekké alakíthatóak hőkezelés segítségével. Ez 

megnöveli a kötés erősségét a két szelet között egészen az alkalmazott anyagra jellemző kohéziós 

erő nagyságáig. 

Az alkalmazható kötés típusát a felület kémiai tulajdonságai határozzák meg. A szilícium 

közvetlen kötése a felület kémiai tulajdonságaitól függően két fő csoportba sorolható: hidrofil kötés, 

amikor a felületen SiO2 és ahhoz kapcsolódó szilanol csoportok (Si-OH) vannak jelen; illetve a 

hidrofób kötés, ahol a kontaktusba kerülő két felület alapvetően tiszta szilícium. 

 
2.4. ábra.  A szeletek érintkezésekor kialakuló gyenge fizikai erőhatások [2]. 

2.1.1 Magas hőmérsékletű hidrofil szeletkötés 
A hidrofil kötéseket általában MEMS eszközök és SOI (Silicon On Insulator) szeletek 

kialakítására alkalmazzák [2]. Tipikusan, az egyik szelet termikusan oxidált, míg a másik szelet 
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felületén natív vagy kémiailag növesztett vékony SiO2 réteg található. A 2.5. ábrán egy, a 

laboratóriumban készült hidrofil kötés határfelületének TEM képe látható, mely termikusan 

növesztett SiO2 és egy hidrofil natív oxiddal borított Si szelet között alakult ki. Lehetséges kémiai 

gőzfázisból leválasztott (CVD) vagy porlasztott SiO2 alkalmazása is, ha annak tulajdonságai, mint 

például tisztaság, felületi simaság, a kötés kialakításához szükséges követelményeknek megfelel. 

 
2.5. ábra.  Egy általam kialakított termikus SiO2 és Si hidrofil kötés határfelületének TEM képe. 

 
A szeletkötés során az egyik probléma a kötetlen területek kialakulása, melyet kötési 

hibáknak vagy gázzárványoknak nevezünk. Ezek a hibák kialakulhatnak a szobahőmérsékleten 

történő kontaktusba hozatal alatt vagy az azt követő hőkezelés során is. A szeletek felületeinek 

összeérintésekor azok rugalmasan deformálódnak, a két felület egyenetlenségeinek megfelelően. 

Gyakorlatban az 1-5 µm-es felületi hullámosság 150 mm átmérőjű Si szelet esetén nem okoz 

gondot az összeillesztéskor, mivel a szeletek alkalmazkodni tudnak az ekkora méretű felületi 

egyenetlenséghez. Egy 150 mm átmérőjű Si szelet hajlása és csavarodása néhány 10 µm-től akár 

100 µm-ig is tolerálható. A szeletek közé kerülő szemcsék kötetlen területeket okoznak. 

Szobahőmérsékletű kötés során a szeletek a porszemcsék körül deformálódnak és tipikusan kör 

alakú hibahelyeket eredményeznek (2.6. ábra). A szemcsék, részecskék által okozott hibahelyek 

mérete igen nagy, például 1 µm méretű szemcse néhány mm átmérőjű hibahelyet generálhat. 

 
2.6. ábra.  Gázzárványok és hibahelyek egy 4”-es kötött Si-Si szeletpár között. 

(saját munka, IR kamerás felvétel) 
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A kialakuló hibahely nagysága természetesen erősen függ a szeletek vastagságtól, mivel a 

vékonyabb szeletek jobban deformálódhatnak a felület hibái vagy a szemcsék körül. Ezért a 

szeletkötés során a felület tisztasága nagyon fontos, mivel annak szennyezettsége közvetlenül 

befolyásolja a kötés határfelületének strukturális és elektromos tulajdonságait is. 

A szeletek felületének mikroérdessége egy lokális jellemző, ami igen fontos paraméter a 

szeletkötés szempontjából, mivel a szeleteket összetartó fizikai erők igen rövid hatótávúak. A 

felületi érdesség meghatározása általában atomerő mikroszkóppal (AFM) vagy pásztázó 

alagútmikroszkóppal (STM) történik, számszerű értékeket adva, mint például az átlagos felületi 

érdesség (Ra) vagy a felületi érdesség négyzetes átlaga (RMS - root mean square). A gyakorlat azt 

mutatja, hogy hidrofil szilícium szeletek sikeres közvetlen kötéséhez kevesebb, mint 3-5 Å felületi 

érdesség a megengedhető [1]. Elméletileg nem csak két Si szelet, hanem két bármely más anyag 

között is kialakítható kötés. Természetesen csak abban az esetben, ha a felületek eléggé simák és 

tiszták, illetve ha a felületi molekulák képesek olyan közel kerülni egymáshoz, hogy köztük van der 

Waals kölcsönhatás alakulhasson ki. Polírozással nem mindig lehet elérni a megfelelő optikai 

simaságú felületet, ezért igen fontos a felületek aktiválása, mivel így csökkenhet a felületi 

érdességgel szemben támasztott követelmény. Az egyik lehetőség a felület aktiválására a nedves 

kémiai marás. A félvezető iparban hagyományosan alkalmazott nedves kémiai eljárások 

megfelelőek a szeletkötéshez is. A hidrogén-peroxid alapú tisztítási eljárás (RCA1 és RCA2 tisztítás 

[11]) kiválóan javítja a felület hidrofil tulajdonságát, és emellett eltávolítja a porszemcséket, a 

fémes szennyeződéseket a Si vagy SiO2 felületekről.  

A hidrofil szilícium szelet felületén Si-O-Si és Si-OH kötések találhatók [2]. A felületi 

hidroxil-csoportok (-OH) polarizáltak, ezért igen reaktívak a vízzel. Amikor két hidrofil Si felület 

kontaktusba kerül, a kezdeti állapotban a vízmolekulák alakítják ki a kötést a felületek között 

(2.7.a ábra). A hőkezelés során ezek a vízmolekulák eldiffundálnak a felületek közül, beoldódva a 

körülvevő anyagokba, vagy reakcióba lépve a felülettel még több szilanol csoportot (Si-OH) 

képezve. Miután a vízmolekulák távoznak, a kötést a szilanol csoportok kapcsolata tartja fenn 

(2.7.b ábra). További hőkezeléskor az egymással szembenéző szilanol csoportok reakcióba lépnek 

egymással a (2.1) egyenlet szerint: 

    OH  Si-O-Si  OH-Si  OH-Si 2+=+               (2.1) 

A reakció során még több vízmolekula és Si-O-Si kötés keletkezik (2.7.c ábra). Az így keletkező 

vízmolekulák a felületek közül a felületen lévő SiO2-ba diffundálnak. Ha a víz eléri a szilíciumot, 

akkor azzal reakcióba lép a (2.2) egyenlet szerint: 

222 2HSiOO2HSi +=+                (2.2) 

 



2. ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS  13 

 
2.7. ábra.  Hidrofil szeletkötés: a) kötés vízmolekulákon keresztül; b) kötés –OH csoportok között van der 

Waals kölcsönhatással; c) Si-O-Si kötés kialakulása [2]. 
 

A maradék hidrogén már nem lép reakcióba a szilíciummal, így a felületek közé szorulva 

gázbuborékot képezhet, ezzel kötési hibahelyet generálva. Mivel a hidrogén oldékonysága a SiO2-

ban igen magas, ezért >50 nm vastagságú SiO2 réteg alkalmazása legalább az egyik szeleten, 

nagyban csökkenti a hidrogén által keltett hibahelyek számát. A hidrogén maradéktalan beoldásához 

szükséges SiO2 réteg vastagsága függ a felületek között jelenlévő víz mennyiségétől. A víztartalom 

a felület hidrofilitásával és különböző kötési atmoszférákkal, például vákuumban történő kötéssel 

szabályozható. 

2.1.2 Magas hőmérsékletű hidrofób szilícium szeletkötés 
Hidrofób szilícium felületek kötése során köztes SiO2 nélkül (még natív oxidréteg sincs a 

felületen) alakul ki a felületeket összetartó kötés. Ez a kötéstípus néhány esetben alkalmas lehet az 

epitaxiális növesztés helyettesítésére is. Például két gyengén adalékolt Si szelet összekötésével 

olyan éles határátmenetű (abrupt) p-n átmenet alakítható ki, mely más technológiákkal nem 

lehetséges. A hidrofób kötés alkalmazható jó minőségű heteroepitaxiális növesztéshez szükséges 

alapanyag előállítására is „csavart” kötéssel (twist bonding) [12]. 

A szilíciumfelület natív oxidjának hidrogén-fluoridban (HF) történő marása után a tiszta Si 

felületen Si-H és Si-F csoportok maradnak [2]. Vízben a Si-F csoportok Si-OH csoportokra 

cserélődnek, de túlnyomó része így is Si-H-val fedett hidrofób tulajdonságú felület marad. A 

hidrofób felület nagyon gyorsan beszennyeződik szénhidrogénekkel, ezért az oxidréteg marása után 

a szeleteket mihamarabb kontaktusba kell hozni, vagy vákuumba kell helyezni [13]. Ez a típusú 

kötés sokkal érzékenyebb a felületi simaságra, mint a hidrofil kötések, mivel nincsenek 
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vízmolekulák a kötendő felületek között. A HF marást követően érintkezésbe hozott felületek 

közötti mechanizmus a 2.8 ábrán látható. 

 
2.8. ábra.  Hidrofób szeletkötés: a) kötés HF molekulákon keresztül; b) kötés H és F atomokkal 

van der Waals kölcsönhatással; c) Si-Si kötés kialakulása [3]. 
 

Először a HF molekulák alakítanak ki hidakat a két Si felület között (2.8.a ábra). 150-300°C 

hőmérsékleten a HF molekulák átrendeződnek, majd további kötések alakulnak ki (2.8.b ábra). 300-

700°C-on történő hőkezelés során a hidrogén deszorbeál a felületekről, és így Si-Si kötések jönnek 

létre (2.8.c ábra) a (2.3) reakció egyenlet szerint [2]: 

     2HSi-SiH-SiH-Si +=+                (2.3) 

További, 700°C-t meghaladó, hőkezelésnél beindul a Si felületi diffúziója, ezzel bezárva a felületek 

közötti „mikro” réseket [2]. A kötés során keletkező hidrogén hibahelyeket generál, mivel nincs 

lehetősége távozni a kötött határfelületek közül. 

2.1.3 Alacsony hőmérsékletű közvetlen szilícium szeletkötés 
A szilícium szeletek közvetlen szeletkötése egyszerű és erős kötést eredményező 

technológiai eljárás, de nem alkalmazható minden esetben. A már megmunkált, hőmérséklet 

érzékeny anyagokat, struktúrákat tartalmazó szeleteknél, vagy eltérő hőtágulási együtthatójú 

anyagok esetén, alacsony hőmérsékleten (<500°C) szükséges a kötés kialakítása. A legelterjedtebb 

eljárás a plazmán alapuló alacsony hőmérsékletű közvetlen szeletkötés, ahol a kontaktusba hozás 

előtt a felületet, vagy felületeket felaktiválják egy rövid idejű plazmakezeléssel. A leggyakrabban 

alkalmazott plazmagázok az oxigén, nitrogén és argon. Esetenként előnyös, ha az aktiváció és a 

kötés között egy rövid nedves kémiai tisztítás elvégzése is. A felületek aktiválása után erős kötés 

alakítható ki alacsony hőmérsékleten, vagy akár szobahőmérsékleten is [14, 15]. 



2. ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS  15 

Alacsony hőmérsékletű szeletkötés azonban nem csak plazmával aktivált felületek között 

alakítható ki. A kötéshez szükséges felületek előkészítése történhet még egyéb kémiai aktiválás 

[16], vagy Ar+ ionsugaras felületi aktiválás [17] segítségével, bár ezek hatékonysága gyengébb, 

mint plazma aktiválás alkalmazása esetén. Lehetséges még arzénnal implantált amorf Si rétegek, 

B2H6 vagy Ar plazmakezeléssel előkészített felületek, illetve porlasztott rétegek alkalmazásával is a 

szeletkötés kivitelezése [18]. Az alacsony hőmérsékletű hidrofób szeletkötés kialakítása leginkább 

ultra-nagy vákuumban (UHV – Ultra High Vacuum) történik [1].  

2.1.3.1 Plazmával aktivált alacsony hőmérsékletű szeletkötés 
A plazmaaktiválás kötést erősítő hatása egyértelmű, a témában számos publikáció jelent 

meg. Ennek ellenére magának a hatásnak a pontos mechanizmusa még tisztázatlan. Az eredmény 

nem egyetlen reakció, hanem több folyamat együttes következménye. A plazmakezelés alatt több 

folyamat játszódik le azonos időben. A plazma töltött és semleges részecskéket tartalmaz, melyek 

kémiai reakcióba tudnak lépni a szelet felületével. Plazmakezelés alatt gyakran alkalmaznak 

előfeszítést, aminek a következtében a részecskék bombázzák a felületet, ezzel porlasztva azt. UV 

sugárzás is keletkezik az aktiválás során, ami felszakítja a Si-O és Si-H kötéseket, ezzel 

megváltoztatva a felület kémiáját [19]. 

Egy kísérlet szerint oxigénplazmában történő kezelés során a Si szelet felületén lévő natív 

oxid réteg 1-1,5 nm-rel lesz vastagabb és eközben szabad oxigéngyökök keletkeznek a rétegben. 

Ezek alacsony hőmérsékleten növelik a kötés erősségét, azáltal, hogy növelik a reakcióképes 

részecskék atomi mobilitását [14]. A plazmaaktiválás igen magas felületi hidrofilitást is 

eredményez. Egy vízcsepp és egy a plazmának kitett felület között 2°-os kontaktszöget is mértek. 

Több esetben is vizsgálták a plazma felületi érdességre gyakorolt hatását. Bár az eredmények nem 

egyértelműek, mivel az egyik esetben az érdesség növekedéséről, míg más esetekben a felületek 

simaságának növekedéséről számoltak be. [1] 

A plazmaaktivált mintáknál kialakuló magasabb kötési energiát a felületek töltődése is 

eredményezheti [14]. A kezelés alatt a felület elektromosan töltötté válhat az ionimplantáció, az 

oxid ionizációja és a kialakuló lógó kötések miatt is [20]. Az oxid töltődése elektromos erőteret hoz 

létre, amely hatással lehet az oxid kémiai tulajdonságaira, illetve az iontranszportra is [14]. 

Ahhoz, hogy a Si-OH csoportok reakcióba léphessenek és Si-O-Si kötések alakulhassanak 

ki, a kötési felületek közül távoznia kell a víznek (2.7.c ábra). Ha a feltételek adottak, az oxigén 

reakcióba tud lépni a szilíciummal SiO2-ot alkotva, illetve emellett a hidrogén beoldódik az 

oxidrétegbe. Ha valamelyik oxidréteg vékony, a víz reakcióba tud lépni a szilíciummal SiO2-t 

eredményezve, még alacsony hőmérséklet mellett is. Viszont vastag oxidrétegek esetén növekedik a 

diffúziós hossz, ami során a víz elérheti a szilíciumot. Ez okozza azt, hogy SiO2-SiO2 felületek 

között gyengébb kötés alakul ki, mint Si-SiO2 felületek között [14]. 
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2.1.3.2 Alacsony hőmérsékletű ultra-nagy vákuumban történő hidrofób kötés 
Az ultra-nagy vákuumban történő szeletkötés legelterjedtebb alkalmazása a 

szobahőmérsékletű hidrofób kötés. Először a szeleteket a hidrofób kötés folyamatának megfelelően 

előkészítik (kémiai tisztítás, HF marás, kontaktusba hozatal), de az összeillesztés után nem kerül sor 

hőkezelésre. Ebben az állapotban az előkötés ellátja a felületek védelmét, amíg azok be nem 

kerülnek az UHV kamrába. Miután a kamra eléri a 10-10 mbar nyomást, a szeleteket szétválasztják. 

A szeletek hőmérsékletét 450°C-ra emelve a felületen lévő hidrogén atomok távoznak, szabad 

kötéseket hátrahagyva. Továbbra is UHV atmoszférán a szeleteket visszahűtik szobahőmérsékletre, 

majd ismét kontaktusba hozzák a felületeket. Ezzel az eljárással kialakított kötés erőssége eléri a Si 

rácsösszetartó erejét [2]. 

2.2. Anódos kötés 
Az anódos kötés legelterjedtebb alkalmazása a MEMS eszközök tokozása, szilícium és 

bórszilikát üveg egymáshoz kötésével [21]. Az üveg helyett alkalmazható kerámia, illetve ezekhez 

köthető anódosan fémek [22], ötvözetek, Si-tól eltérő félvezető hordozók, ha a kötendő anyagok 

hőtágulási együtthatója közel azonos. Néhány fém, mint például az Al, Ni, Cr és a Fe nem köthető 

hordozó formában az üveghez, az eltérő termikus tulajdonságaik miatt, de vékonyréteg vagy fólia 

formájában viszont lehetséges a kötés kivitelezése [22, 23]. A kötési technológia fejlődése során 

további anyagok is csatlakoztak az üvegekhez köthető anyagok köréhez, mint például a poli-

szilícium, termikus vagy kémiai gőzfázisú leválasztással előállított SiO2 vagy Si3N4 [24-26]. 

Az anódos kötés, más néven elektrosztatikus vagy elektromos térrel segített kötés először 

1968-ban került publikálásra [21, 27]. Azóta igen fontos lépésévé vált a MEMS eszközök 

gyártásának. A Si és üveg szeletek anódos kötése megbízható eljárás szeletszintű tokozásra számos 

alkalmazás szempontjából. 

Alapjában véve az anódos kötés egy egyszerű eljárás, amely jó minőségű, hermetikus 

tokozást eredményez. A Si és bórszilikát üveg szeletek kötése emelt hőmérsékleten, igen nagy 

elektrosztatikus erő mellett történik. A kötési hőmérséklet meglehetősen alacsony (200-450°C), 

ezért a gyártási folyamatok végső lépéseként is alkalmazható. A kötés gyorsasága, egyszerűsége és 

igen magas kötéserőssége miatt gyorsan elterjedt az iparban, például a mikroszenzorok gyártásánál. 

Az anódos kötés egy megbízható technológia, mely során kivitelezhető két vagy több szelet 

egyidejű kötése is. 

Legnagyobb hátránya a kötött struktúrákban ébredő, visszamaradó termikus feszültség, még 

ha az alkalmazott Si és üveg alapanyagok termikus hőtágulási együtthatója majdnem azonos is. A 

stressz csökkentésének érdekében újabb összetételű üvegeket fejlesztenek a pontosabb hőtágulási 

együttható egyezés miatt [28]. 
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Lehetséges két Si szelet anódos kötése porlasztással [29, 30], vagy vákuumpárologtatással 

[31] kialakított üveg vékonyréteg felhasználásával, illetve két bórszilikát üveghordozó kötése 

köztes diffúziógátló rétegekkel [32-35], melyek újabb és újabb alkalmazási lehetőségeket 

biztosítanak mind a kutatás, mind az ipar számára. 

2.2.1. Az anódos kötés mechanizmusa 
Az anódos kötés egy elektrokémiai folyamat, amely az alkáli tartalmú üveg polarizációján 

alapul. Kivitelezésekor a két szeletet egy fűtőlapra (200-450°C) helyezzük és rájuk nagy 

egyenfeszültséget (200-1000 V) kapcsolunk úgy, hogy az üveg a Si-hoz képest negatívabb 

potenciálon legyen. 

Az üveg polarizálódásának jelenségét széles körben tanulmányozták, mind állandósult mind 

lassan változó feltételek mellett [28, 36]. Amikor az emelt hőmérsékletű üvegre egyenfeszültséget 

kapcsolunk, az alkáli kationok az anód közeléből kiürülnek és elmozdulnak a katód irányába, amint 

a 2.9. ábra szemlélteti. A legtöbb anódos kötésre alkalmas üvegben a vezetés főként Na+ ionok és 

kisebb részben K+ ionok által történik. Ahogy a pozitív alkáli ionok elmozdulnak a katód irányába, 

az anód közelében egy kiürített, alkálimentes réteget (polarizált réteg) hagynak hátra. Ennek a 

kiürített rétegnek a vastagsága idővel növekszik, és függ a rákapcsolt feszültség nagyságától 

[37, 38]. 

 
2.9. ábra.  Anódos kötés működésének sematikus rajza. 

 
A felületi érdesség miatt, kezdetben a két szelet csak néhány ponton érintkezik. A két szelet 

határfelületét vékony légrés választja el egymástól, amely jól látható interferenciagyűrűk 

kialakulását eredményezheti. Annak köszönhetően, hogy az üvegben ionos vezetés történik, szinte a 

teljes rákapcsolt feszültség a növekvő kiürített rétegen és a légrésen esik. Az itt kialakuló 

elektromos mező igen nagy, nagyságrendileg néhány MV/cm. Az elektrosztatikus erő annál 

nagyobb, minél keskenyebb a légrés (például az érintkező felületek perifériája), így ezek a felületek 

összehúzódnak. Összességében a folyamat, mint egy hullám, a kezdeti kontaktusban lévő 

területektől kiindulva szétterjed az egész kötési határfelületen, szoros kontaktusba hozva a 

szeletpárt. Ez jól követhető a felületek közül eltűnő interferenciagyűrűk megfigyelésével. A kiürített 
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rétegben az erős elektrosztatikus mező fennmarad, ezáltal a szeletek továbbra is, a kialakult 

elektrosztatikus nyomás hatására, egymáshoz préselődnek. 

Miután a Si és üveg szelet szoros kontaktusba kerül, kémiai reakciók indulnak be a felületek 

között, ami oxidálja a Si hordozót, ezáltal állandó kötéseket alakítva ki a két szelet felülete között. 

Nincs általánosan elfogadott magyarázat a felületek között zajló kémiai reakciókra, de a kötés 

során, a határfelületen kialakuló vékony oxidréteg kísérletileg bizonyított [28]. 

Ahogy a kötés folytatódik, a kiürített réteg növekedésével párhuzamosan az üvegszelet 

ellenállása is növekszik, így az elektrosztatikus térerősség csökken (a megváltozott elektromos 

feszültség viszonyok miatt). A szeletek között sokkal nehezebb a szoros kontaktus kialakítása, ha 

nagy a felületi egyenetlenség vagy oxidréteg van a felületen. Ha az oxidréteg túl vastag, a kötés 

nem jön létre, mivel az alkalmazott feszültség nagy része az oxidrétegen esik és nem a felületek 

közötti légrésen. Emellett az oxidréteg vastagságának növelésével drasztikusan növekszik a kötés 

kialakításához szükséges idő. 

A 2.10 ábrán látható sematikus rajz az anódos kötés során kialakuló feszültség- és 

töltésviszonyokat szemlélteti a kötési felületek közötti légrés, és teljesen résmentes kontaktus 

esetén. 

 
2.10. ábra.  Feszültség és töltés viszonyok bórszilikát üveg és Si szelet kötésekor. [39] 

a) felületek közötti légrés esetén; b) résmentes kontaktus esetén. 
 

A felületek között kialakuló elektrosztatikus erő nagyságára a Poisson egyenletből (2.4) 

következtethetünk: 

       
ε
ρ−=∇ V2                 (2.4) 
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ahol V az alkalmazott elektromos potenciál, ρ és ε az üvegre jellemző töltéssűrűség és dielektromos 

állandó. Egy dimenziós modellt alkalmazva és feltételezve, hogy az anionok nem mozdulnak el a 

folyamat során, illetve a szelet széleinek hatását elhanyagoljuk, akkor az (2.4) egyenlet a 

(2.5) egyenletre egyszerűsödik: 
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ahol E a kialakult elektromos térerősség nagysága, ρü és εü a bórszilikát üveg töltéssűrűsége és 

dielektromos állandója. Az elektromos potenciál eloszlása a távolság függvényében kifejezhető a: 
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egyenlettel, ahol d a kiürített réteg vastagsága. A kontaktusba került (2.10.b ábra) Si és üveg szelet 

közötti elektromos térerősség (Eb) megbecsülhető az üveg felületén kialakult tértöltések 

függvényében (2.7): 
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Kötés alatt egyensúlyi helyzetben az elektromos potenciál és a préserő a felületek között kifejezhető 

az alábbi módon (2.8): 
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Az anódos kötés során a maximális préserő elérheti akár a 106 N nagyságrendet is [37], annak 

ellenére, hogy elsősorban az alkalmazott bórszilikát szeletben kialakult tértöltés eredményezi. Mivel 

az üveg töltéseloszlását a kötési paraméterektől függően az ionok mobilitása határozza meg (például 

a hőmérséklet) [32], egy optimális kötés jól meghatározható egy kritikus paramétertartományon 

belül [40]. A 2.11 ábrán egy, a laboratóriumban készült anódos kötés határfelületének TEM képe 

látható melyet szilícium és Borofloat®33 szeletek között hoztam létre (T=200°C; U=-1000 V; 

t=10 min). 
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2.11. ábra.  Általam megvalósított anódos kötés határfelületének TEM képe. 

 
Az eredményes kötés érdekében az illeszkedő felületek érdességét, a topográfiai lépcsőket 

és a felületeken lévő idegen részecskéket jól kontroláltan kézben kell tartani. Az idegen részecskék, 

szemcsék kötéshibákat eredményeznek, melyek mérete függ a részecske magasságától, a kötési 

hőmérséklettől és az alkalmazott feszültségtől. Kisebb lépcsők, és rosszabb felületi minőségű 

szeletek eredményes kötéséhez szükség van a szoros kontaktusra, hogy az így kialakuló nagy 

elektrosztatikus nyomás hatására létrejöhessen az elasztikus, képlékeny, vagy viszkózus deformáció 

a szeletek között. Összességében az anódos kötés kevésbé érzékeny a felület simaságára vagy 

tökéletlenségeire, mint a Si-Si közvetlen kötése. A hagyományos, forgalomban kapható polírozott Si 

szeletek és polírozott felületű üvegszeletek különösebb előkészítés nélkül alkalmasak anódos 

kötésre. 

2.2.2. Anódos kötésre alkalmas üvegek 
A legelterjedtebb két üvegtípus, amely alkalmas anódos kötés kivitelezésére a Corning által 

forgalmazott Pyrex® 7740 és a Schott gyártmányú Borofloat® 33. Alapjában véve mindkét üveg 

összetétele évtizedekkel ezelőtt más alkalmazásokhoz került kifejlesztésre. Kísérletek során 

kiderült, hogy a nátriumtartalmuk és a szilíciummal közel megegyező hőtágulási együtthatójuk 

miatt alkalmasak az anódos kötésre. A 2.12 ábra a Si és a két üveg hőtágulási együtthatóit hasonlítja 

össze az anódos kötés szempontjából érdekes hőmérsékleteken. 

Léteznek más összetételű üvegek is, mint például a Corning gyártmányú 7070, 1729 és a 

9626 típusú üveg, ami alkalmazható a kötéshez. Ezekkel az üvegekkel viszont körülményesebb és 

nehezebb a kötés, mivel ezeknek az üvegeknek kevésbé egyezik a hőtágulási együtthatójuk a Si-

éval, illetve, vagy magasabb hőmérséklet vagy nagyobb feszültség szükséges hozzá. Egyre több új 

üveg alapanyag jelenik meg különböző, az anódos kötés szempontjából fontos tulajdonságokkal 

MEMS alkalmazásokhoz fejlesztve (például a MEMpax®). Egyelőre azonban a többségüket csak a 

kutatásokban alkalmazzák, a tömeggyártásban még nem terjedtek el. 
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2.12. ábra.  Különböző alapanyagok hőtágulása. [28] 

2.3. Fémes kötés 
A fémes kötések kialakítására fém köztes réteg(ek)et alkalmaznak a két szelet között. 

Kivitelezését tekintve a kötés lehet diffúziós/termokompressziós, eutektikus és átmeneti folyadék 

fázisú. A fémes kötések előnyös tulajdonsága, hogy alacsony hőmérsékleten (<500°C) hermetikus 

tokozást eredményeznek keskeny csíkszélesség mellett is, amely nagyban elősegíti a kialakítandó 

eszközök méretcsökkentését. Hátránya viszont, hogy erősen topográfiafüggő illetve nehézkes a 

szeletszinten történő alkalmazása. 

2.3.1. Fém diffúziós kötés 
Amikor két fémet összepréselve, megemelt hőmérséklet hatására a kontaktusba kerülő 

kristályrácsok között atomi diffúzió alakul ki, mely eredményeként a két réteg összeköt, fém 

diffúziós kötés jön létre [41, 42]. A diffúziós folyamathoz rendkívül szoros kontaktus szükséges a 

felületek között, mivel az atomok mozgását a rácsrezgés idézi elő. Háromdimenziós rendszerek 

integrálásában és MEMS eszközök tokozásánál leggyakrabban alkalmazott anyagok a réz, arany és 

alumínium. A 2.2 táblázat ennek a három fémnek a diffúziós kötéséhez szükséges technológiai 

paramétereit mutatja be. 

2.2. táblázat.  Fémfúziós kötésnél alkalmazott fémek és kötési paramétereik [9, 43]. 
Fém Hőmérséklet Préserő Idő Atmoszféra 

Al 400-450°C >70 kN 20-45 min vákuum v. H2/N2 
Au 300-450°C >40 kN 20-45 min vákuum v. H2/N2 
Cu 380-450°C >30 kN 20-60 min vákuum v. H2/N2 

 
A réz és az alumínium esetén a hermetikus kötés kialakulásához szükséges a 400°C feletti 

hőmérséklet. Az alumínium alkalmazása esetén a legnagyobb problémát a spontán kialakuló felületi 

oxidréteg jelenti. A vékony felületi oxidréteg nem oldódik be az Al kristályrácsba (<2×10-8 m/m%) 

és bizonyított, hogy az Al nem hatol át az oxidon [43]. Tehát, a felületi oxidréteg gátolja a migráció 

létrejöttét, ezért ennek feltöréséhez magas préserő szüksége. Míg a táblázatban közölt számadatok 

inkább gyakorlati, ipari paramétereket demonstrálnak, a kutatás területén ettől jóval kedvezőbb 

paraméterek és megoldások is publikálásra kerültek. Egy újabb kísérlet során, bár magasabb 
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hőmérsékleten, már 18 kN préserő (550°C, 60 min) mellett is sikeresen alakítottak ki Al-Al 

termokompressziós kötést [44]. 

A három fém diffúziós kötés közül az arany esetében a legalacsonyabb a kötési hőmérséklet 

(300°C). Eltérően a réztől és az alumíniumtól, az arany felületén nem alakul ki oxidréteg, és nem 

szükséges a kötést megelőző felülettisztítás sem. Hátránya, főleg Si szubsztrát alkalmazása esetén, 

hogy az arany réteg alá további tapadó/diffúzió-gátló réteg szükséges (ez általában Cr vagy Ti) [43]. 

A 2.13 ábrán egy 400°C-on megvalósított réz-réz kötés keresztmetszete látható. Az 

alumíniumhoz hasonlóan a réz felületén is kialakul natív oxid, de ez eredményesen eltávolítható és 

passziválható a felület hangyasavas kezelésével [43]. A [45] publikáció a felületelőkészítés egy 

másik lehetőségét mutatja be, ahol önrendeződő monoréteget alkalmaztak. 

 
2.13. ábra.  Cu-Cu fém diffúziós kötésről készült SEM felvétel (400°C) [46]. 

 

2.3.2. Eutektikus kötés 
A szeletszintű fém alapú kötések másik nagy csoportja az eutektikus kötés. Az eutektikus 

ötvözet olyan két-, vagy többkomponensű ötvözet, amely egy bizonyos összetétel mellett 

alacsonyabb olvadásponttal rendelkezik, mint a tiszta komponensek [5, 47]. A 2.3 táblázat az 

eutektikus szeletkötéseknél elterjedten alkalmazott ötvözeteket mutatja. 

2.3. táblázat.  Szeletkötésnél elterjedt eutektikus 
összetételű ötvözetek [43]. 

Ötvözet 
Eutektikus 

összetétel [m/m%] 
Olvadáspont [°C] 

Al-Ge 49/51 419 
Au-In 0,6/99,4 156 
Au-Si 97,1/2,9 363 
Au-Sn 80/20 280 
Cu-Sn 5/95 231 

 
Az ötvözet leválasztását követően a szeletek illesztés után kontaktusba hozhatóak. Az összepréselt 

szeletpárt felmelegítve az eutektikus hőmérséklet fölé egy kicsivel, a fémezés megolvad majd a 

lehűtés során megszilárdul, így alakítva ki mechanikai kötést a szeletek között. 
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Az eutektikus összetételű réteget előállíthatunk porlasztással is, speciális forrás 

alkalmazásával, ahol az ötvöző anyagok eltérő porlódási sebességét kihasználva lehetséges a 

megfelelő ötvözet leválasztása. Alternatív lehetőség még a kötés kialakítására, hogy az 

ötvözőanyagokat külön-külön szeletre választják le, majd a két kontaktusban lévő réteg között az 

olvadáspont alatt diffúzió révén kialakulhat szilárd fázisban a megfelelő szerkezet. Ezt követően az 

olvadáspont fölé érve kialakulhat a folyadékfázis, majd lehűtés során a szilárd halmazállapot. Mivel 

ez nem egy jól kézben tartható folyamat ezért nem terjedt el széles körben [43]. 

2.3.3. Átmeneti folyadék fázisú kötés 
Az átmeneti folyadék fázisú (TLP - transient liquid phase) kötés a szeletekre leválasztott 

köztes fémrétegek egyik alacsony olvadáspontú komponenséből, melegítés hatására kialakuló 

vékony folyadékfázisú rétegen alapszik [48-50]. Ez a folyadékfázis nedvesíti a vele szomszédos 

fémezést, így kompenzálva a topográfia egyenetlenségeit. Ezt követően az olvadék megszilárdul a 

közte lévő és a vele szomszédos fémezés között kialakuló intermetallikus vegyületképződés miatt. 

Az így kialakult kötési réteg termodinamikailag nagyon stabil, újraolvadási hőmérséklete jóval 

magasabb a kötés hőmérsékleténél (2.4 táblázat). 

2.4. táblázat.  TLP kötésnél alkalmazott anyagösszetételek és egyéb 
jellemzőik [5]. 

Rétegszerkezet 
Kötési folyamat 

Újraolvadási 
hőmérséklet [°C] A szelet B szelet 

CuSn Cu 4 min 280°C-on >415 
AgSn Ag 60 min 250°C-on >600 
AgIn Ag 120 min 175°C-on >880 
AuIn In 0,5 min 200°C-on >495 
NiSn Ni 6 min 300°C-on >400 
AuSn Au 15 min 260°C-on >278 

A TLP kötésnél alkalmazott alacsony olvadáspontú fémek szintén gyorsan oxidálódnak. 

Ennél a kötéstípusnál is előnyös a nitrogén vagy vákuum atmoszféra. Hátránya, hogy vastag 

fémezések esetén erős olvadék megfolyás alakulhat ki, amely nagyban ronthatja az eszköz 

kihozatalt [5]. 

2.4. Üveg-frit kötés 
Az üveg-frit kötési technológia széles körben alkalmazott módszer MEMS rendszerek szelet 

szintű lezárására, tokozására [51]. A technológia hatalmas előnye, hogy 450°C hőmérséklet alatt 

szinte az összes szilícium mikromechanikai megmunkálásánál alkalmazott réteg köthető vele. Az 

olvadt üvegnek köszönhetően a kötés további előnyei még: a kiváló hermetikus szigetelés; magas 

kihozatal; alacsony mechanikai feszültség a kötött felületek között; a felületi érdességgel szembeni 

alacsony követelmény; fém átvezetések egyszerű kivitelezése; nagy kötéserősség és az igen jó 

hosszútávú megbízhatóság [52]. Az eljárás három fő lépésből áll: 

o az üvegpaszta felvitele a szelet felületére szitanyomással; 
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o termikus kondicionálás; 

o termo-kompressziós kötés. 

Az üveg-frit szeletkötés alapja az alacsony olvadáspontú üveg, mint köztes kötő réteg. Az általában 

a lezáró szeletre felvitt üvegpaszta hőkezelés hatására meglágyul és nedvesíti a felületeket, 

mechanikai nyomás mellett. Az ezt követő lehűtés során alakul ki az erős, hermetikus kötés. A 

kötési hőmérséklet kellőképpen meglágyítja az üveget, hogy az megfolyjon, befedve a felületi 

lépcsőket és egyenetlenségeket. Ez az önplanarizáló képesség a fő oka a kötés magas technológiai 

stabilitásának. Természetesen a kötéshez alkalmazható üvegek hőtágulási együtthatója a 

szilíciumhoz illesztett, így ennek köszönhetően alacsony a kialakuló mechanikai feszültség a kötött 

szeletek között. A 2.14 ábrán egy fém átvezetéseket tartalmazó üveg-frit kötés keresztmetszetének 

SEM képe látható. 

 
2.14. ábra.  Fém átvezetéseket tartalmazó üveg-frit kötés keresztmetszetének SEM képe [53] 

 
Az üvegpaszta lényegében apró szemcséjű (kisebb, mint 15 µm átmérőjű) ólom-, vagy 

ólom-szilikát üvegpor, melyhez szerves kitöltő és kötőanyagokat kevernek [54]. Egyéb szervetlen 

töltőanyagok hozzáadásával befolyásolhatóak a paszta tulajdonságai, mint például a hőtágulási 

együtthatója, vagy a viszkozitása. A fejlesztéseknek köszönhetően, a környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelően, már kaphatók ólommentes üvegpaszták is (pl. Ferro DL11-205), így kompatibilissé 

téve az alkalmazását IC technológiákkal is. 

A szitanyomással kialakított mintázatok megvalósításánál szükséges néhány tervezési 

szabályt megemlíteni, amelyek befolyásolják a mikrostruktúrák kötését. Az általánosságban 10 µm 

vastagságú kiégetett köztes üvegréteg legvékonyabb alkalmazható csíkszélessége ~150 µm, illetve a 

rajzolatok közötti távolság nem lehet kisebb, mint 100-120 µm [54]. Ellenkező esetben nem lesz 

összefüggő a vonal, vagy kisebb térközök esetén összeérnek azok. Figyelembe kell venni továbbá a 

szitanyomásból eredő sarkok lekerekedését is. A pontosabb struktúrakialakítás érdekében célszerű 

az önillesztő formák alkalmazása (például árkok vagy gerincek kialakítása Si marással) [54, 55]. 

A szitanyomást követően a termikus kondicionálás során a kötőanyagok és oldószerek 

távoznak a felvitt üvegpasztából. Ez egy igen kritikus lépés, mivel a nem megfelelő előolvasztás 
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során gázbuborékok maradhatnak a megszilárdult üvegrétegben, ezzel rontva a hermetikusságot 

[54]. 

A kötési folyamat kulcsa az üveg alapanyagnak megfelelő hőprofil és présnyomás 

alkalmazása. A hőprofil felbontható három jellemző részre, ahol az első szakaszban a felfűtés 

történik az üveg olvadáspontjáig. A második része a hőn tartás, melynek során az üveg olvadék 

nedvesíti a felületeket, majd megfolyik. A végső lépés ezek után a lehűtés, ahol az olvadék 

megszilárdul, rögzítve egymáshoz a felületeket [55]. 

2.5. Adhéziós és polimer kötések 
Az adhéziós kötések, amire az elnevezése is utal, köztes adhéziós anyagok alkalmazását 

jelenti különböző anyagok összekötésére (hasonló a klasszikus értelemben vett ragasztáshoz) [56]. 

Az adhéziós kötések alacsony hőmérsékletű hőkezelést igényelnek (vagy néhány esetben nem is 

szükséges hőkezelés). Ez a kötéstechnológia igen olcsó és a felületi simasággal szemben támasztott 

követelmény is igen alacsony. Hátránya viszont az alkalmazott anyagok rövid ideig tartó stabilitása, 

alacsony hőterhelhetőségük és az, hogy a velük kialakított kötések nem hermetikusak. Ezek ellenére 

általánosan alkalmazott technológia, olyan alkalmazásoknál, ahol a hermetikusság nem 

követelmény. A kötéshez alkalmazott tipikus anyagok a különböző fotorezisztek mint például AZ-

lakkok [57], poli-dimetil-sziloxán (PDMS) [58], SU-8 negatív lakk [57], polyimidek [59], parylene 

[60, 61], polymethylmethacrylate (PMMA) (2.15 ábra) [62] és benzocyclobutane (BCB) [59]. A 

kötéstípus elterjedése egyértelműen köszönhető a mikrofluidikai rendszerek fejlődésének, mivel a 

klasszikus mikrotechnológiai eljárások mellett széles körben alkalmazzák a fentebb felsorolt 

anyagokat, illetve hogy a csatornarendszerek kialakításának legegyszerűbb módja a szeletkötés. 

 
2.15. ábra.  PMMA szerkezeti anyagból felépített, kötött chip SEM képe [62]. 

2.6 Szeletkötés minősítése 
A kialakított kötés tulajdonságai, minősége két csoportra osztható: a kötés erőssége és a 

hibahelyek számával összefüggésben álló területi kihozatal. Néhány alkalmazás szempontjából ez a 
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két változó elegendő információt hordoz, de más esetekben fontos lehet egyéb paraméterek ismerete 

is (pl. kötési határfelületek elektromos tulajdonságai, marási ráta). 

A legelterjedtebb módszer a kötéserősség mérése, amely során a kötött szeletpárok 

szétválasztásához szükséges erő minősíti a kialakult kötést. Ez megadja a szeletek között kialakult 

adhéziós vagy kötési erő nagyságát. Fontos, mivel a kötés erőssége kritikus paramétere lehet 

például a kötést követő technológiai lépéseknek (mechanikai vékonyítás, litográfia, marás stb.), 

vagy a szeletkötéssel kialakított tokozás, kapszulázás mechanikai teherbírását jellemzi. Ennek 

vizsgálatára különböző módszerek léteznek, más-más elrendezésben [2, 63]: 

o szakítószilárdság mérés (tensile test method), ahol a kötött mintákat széthúzzák és az 

ehhez szükséges erőt mérik (2.16.a ábra); 

o nyitó töréses módszer (crack opening method), amely során egy vékony pengét tolnak a 

kötött minták közé és a szétfeszítés következtében kialakult nyílás hossza összefüggésben 

áll a kötés erősségével (2.16.b ábra); 

o buborék módszer (blister test method), ahol a kötés határfelületénél kialakított üregre 

hidrosztatikai vagy pneumatikai nyomást adnak, majd a kötés szétválásához szükséges 

kritikus nyomást rögzítik; 

 
2.16. ábra.  Kötéserősség mérése. a) szakítószilárdság mérés; b) nyitó töréses módszer; 

c) ék tesztstruktúra (felülnézet); d) ék tesztstruktúra (oldalnézet). [2, 63] 
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o ék tesztstruktúra (chevron test structure) alkalmazása, mely során egy geometriailag 

pontosan definiált ék alak kerül kialakításra az egyik szeleten. Kötés után a minta a 

fentebb bemutatott módszer valamelyikével szétválasztásra kerül, ami során az ék 

csúcsából kiinduló szétnyílás nagyságából és az ehhez szükséges erőből számolható a 

kötés erőssége (2.16.c és 2.16.d ábra). 

 

A kötések minősítése történhet még a területi kihozatal vizsgálásával is. Ebben az esetben 

vizuális képet kapunk a hibahelyek elhelyezkedéséről, méretéről, melyeket a szeletek közé szorult 

gázbuborékok illetve a felületen maradt koszok, szemcsék okozhatnak. Abban az esetben, ha az 

egyik hordozó anyaga átlátszó, nem okoz különösebb gondot a feltérképezés. Két Si szelet esetén 

már infravörös kamera szükséges a kialakult kötés vizsgálatához (2.6 ábra). 

2.7. Szeletkötő berendezés 
Kísérleteim során a Karl SÜSS MicroTec cég SB6L típusú szeletkötő berendezést 

használtam (2.17 ábra). A berendezés egy olyan vákuumkamra, amely kialakításának köszönhetően 

képes a szeleteket fűteni-hűteni és présnyomást alkalmazni azokon. Egy befogó keret (fixture) 

segítségével a szeleteket illesztés után szeparáltan kezeli, majd az illesztés pontosságát <10 µm 

érték alatt tartva kontaktusba hozza azokat. 

 
2.17. ábra.  Karl SÜSS MicroTech SB6L wafer bonder. 

2.7.1. A szeletkötés folyamata 
Az illesztett szeletkötés a szeletek befogókeretbe történő betöltésével indul (2.18 ábra). Ez 

történhet kézzel, mikroszkóp alatt, vagy egy olyan nagypontosságú illesztő berendezésben (Karl 

SÜSS MicroTech MA6/BA6 Aligner), amely alkalmas a befogó keret és a szeletek pozícionálására. 

Az illesztő berendezés alkalmazása esetén az alsó szelet kerül először a befogóba, majd azt 

követően a felső szelet. Opcionálisan a szeletpár közé távtartók (spacers) helyezhetőek, vagy 

nélkülük direkt kontaktusba hozhatók a szeletek. Egy optikai rendszer és a felső szelet mozgatására 

alkalmas mechanika segítségével illeszthető a felső szelet az alsó szelet rajzolatához. A megfelelő 
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pozícióban tartáshoz az illesztés végrehajtása után a befogó kereten található csipeszekkel (clamps) 

rögzítjük a szeleteket. 

 
2.18. ábra.  4”-es befogókeret (fixture). 

 
A betöltött befogókeret a kamrába helyezve közvetlenül felfekszik az alsó fűtőlapra (bottom 

hotplate) (2.19.b ábra). Az alsó fűtőlap anyaga szerszámacél, szilícium-karbid bevonattal a kellő 

keménység, és a magas hővezető-képesség miatt. A fűtőlapban került elhelyezésre egy termoelem, 

amely közvetlen mérést biztosít a vezérlő szoftvernek, lehetővé téve a precíz 

hőmérsékletszabályozást. A fűtéshez szükséges energiát a fűtőlap alatt elhelyezett fűtőellenállások 

szolgáltatják. 

A vákuumkamra ajtajára felépített felső fűtőlap (top hotplate) a 2.19.a ábrán látható. Ez 

kialakításában és anyagában igen hasonló az alsó fűtőlaphoz. Ez is fűthető, SiC bevonatú, de itt 

nincs a lapba közvetlenül integrált termoelem, mivel az anódos kötések során a fűtőlap egy 

nagyfeszültségű elektróda szerepét is betölti. Emiatt a felső fűtőlap hőmérsékletének meghatározása 

az azt fűtő ellenállások mérésén alapul. A fix alsó fűtőlaphoz képest a felső fűtőlap egy pneumatikus 

dugattyú (piston) segítségével fel-le mozgatható és így a szeletekkel érintkezésbe hozható. A 

kontaktusba kerülés után a felső fűtőlap mögött található nyomáskamra segítségével a fűtőlap jól 

szabályozható erővel (tool pressure) nekipréselhető a szeleteknek. A szeletkötő berendezés 

oldalnézeti sematikus rajza a 2.20  ábrán látható. 

 
2.19. ábra. a)  Felső fűtőlap; b) alsó fűtőlap. 
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2.20. ábra.  A szeletkötő berendezés keresztmetszetének sematikus rajza. 

2.7.2. A berendezés lehetőségeinek korlátai 
Bizonyos szeletkötéseknél (eutektikus, üveg fritt, stb.) igen kritikus szempont az egész 

rendszer hőmérsékletének szabályozása. Amikor a szeletpár fel- vagy lehűtését végezzük, szem 

előtt kell tartani, hogy a berendezés fűtőlapjai hőmérsékleti szempontból igen nagy 

hőtehetetlenséggel bíró tömeget képviselnek. A fűtőlapok több, különböző anyagú részből épülnek 

fel, köztük igen kis légrésekkel, amelyek vákuumban hőszigetelőként viselkednek, ezzel 

megnövelve a rendszer termikus tehetetlenségét. Az alsó fűtőlap léghűtéses, míg a felső a saját 

tehetetlensége miatt és környezetének hatására hűl le. Ez nem megfelelően megválasztott 

paraméterek esetén a szeletpár két oldalán jelentős hőmérsékletkülönbséget is okozhat. 

A fém diffúziós kötések kialakítása során az egyik legfontosabb paraméter az a présnyomás, 

amellyel a szeleteket egymáshoz nyomjuk. Például az alumínium-alumínium diffúziós kötés 

kialakításához minimálisan is 18 kN erő szükséges [44], hogy a kontaktusba kerülő fémrétegek 

felületén kialakult natív Al2O3 átszakadhasson. Az SB6L berendezés maximális présnyomása 

8800 N, így ez nem alkalmas erre a kötéstípusra Al felhasználása mellett. 

Többféle szeletkötő berendezés található a kereskedelmi forgalomban. Némelyek képesek a 

nagy fejnyomás leadására, míg más típusok a precízebb illesztést teszik lehetővé. Bizonyos 

esetekben pedig, nem két szelet, hanem egy hordozó szelet és több chip között kell kialakítani 

kötést egy időben. Erre a technológiára a „die bonding” berendezések nyújtanak lehetőséget. Tehát 

a berendezés megválasztása is komoly feladat, mely során a kialakítani kívánt kötések határozzák 

meg a berendezéssel szemben támasztott követelményeket. 

2.8. A plazma 
A plazma ionizált gáz, amelyben az anyagot alkotó atomokról leszakadó elektronok és az 

ezáltal keletkező ionok együttesen vannak jelen. A plazma képes kölcsönhatásba lépni mágneses és 

elektromos terekkel, mely lehetőséget ad annak irányítására, szabályozására. A plazma a fent 

vázoltaknál valójában bonyolultabb összetételű, benne elektronok, pozitív és negatív töltésű ionok, 
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metastabil gyökök, semleges atomok, két- és többatomos gyökök, valamint fotonok 

(elektromágneses sugárzás az infravöröstől a láthatón át a röntgen tartományig) is megtalálhatók. 

A különböző típusú plazmák hőmérséklet szerinti csoportosítását mutatja be az 2.5 táblázat. 

A továbbiakban csak az alacsony hőmérsékletű plazmával foglalkozom részletesebben. A nem 

egyensúlyi jelleg azt jelenti, hogy a plazmát alkotó elektronok energiája jóval nagyobb, mint az 

ionoké, az elektronok és ionok egymással nincsenek termikus egyensúlyban [64]. 

2.5. táblázat . A plazmák csoportosítása hőmérsékletük szerint [64]. 

Plazma Állapotok Példa 

Magas hőmérsékletű plazma 
(egyensúlyi plazma) 

Te≈Ti≈Tg, Tp≈106-108K 
ne≥1020m-3 

Lézerfúziós plazma 

Alacsony hőmérsékletű plazma 

Termikus plazma 
(kvázi-egyensúlyi plazma) 

Te≈Ti≈Tg ≤ 2×104K 
ne≥1020m-3 

Induktív csatolású RF 
plazma, ív plazma 

Nem termikus alacsony hőmérsékletű 
(nem egyensúlyi) plazma 

Te>>Ti≈Tg= 300-103K 
ne ≈ 1010m-3 

Korona kisülés, DBD, 
plazma-jet 

Te: elektron hőmérséklet; Tg: gáz hőmérséklet; Ti: ion hőmérséklet 

 
Az 2.21 ábra a plazma létrehozásának elvi lehetőségeit foglalja össze. Ezek közül a 

legegyszerűbb módszer a villamos kisülés segítségével történő plazmagyújtás. Ha egy gáztérben két 

elektróda között akkora elektromos tér alakul ki, amely a térbe injektált, vagy már jelen lévő 

elektronokat oly mértékben felgyorsítja, hogy azok - kinetikus energiájuk révén - képesek a 

semleges atomokat ionizálni az azokkal történő ütközések folyamán, akkor a gáztérben plazma 

kisülés jöhet létre. 

 
2.21. ábra. A plazmagenerálás elvi lehetőségei [65]. 

 
Az elektromos energia betáplálásának módja szerint tovább csoportosíthatók a plazma 

generálás módozatai, amelyek már az elektróda-elrendezések kialakítására is utalnak: 

o kapacitív csatolású plazma (CCP – Capacitively Coupled Plasma), 

o induktív csatolású plazma (ICP – Inductively Coupled Plasma) és a 
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o mikrohullámú plazma (MIP – Microwave Induced Plasma). 

A plazma számtalan ipari vagy éppen orvos-biológiai felhasználási területtel bír a 

világítástechnikától az anyagmegmunkáláson keresztül a felületek kémiai módosításáig. Az 

2.22 ábra a plazma kémiai hatásának kiaknázásán alapuló alkalmazásokat foglalja össze a teljesség 

igénye nélkül, a felsorolt alkalmazások mellett sok egyéb felhasználás is létezik. 

 
2.22. ábra. A plazma kémiai hatásán alapuló felhasználási lehetőségek [65]. 

2.8.1. Dielektrikummal határolt kisülés - DBD 
A későbbiekben bemutatásra kerülő eszközök elektróda-elrendezésük szerint a DBD 

plazmák csoportjába sorolhatóak, így csak ez a típusú plazma kerül részletesebb tárgyalásra. 

A dielektrikummal határolt kisülés, más néven határolt kisülés vagy csendes kisülés 

működésének alapja: a szigetelt elektródák közé váltófeszültséget kapcsolva (50 Hz-1 MHz), elérve 

a gáztérre jellemző letörési feszültséget, elektromos részkisülés jön létre. A minden félperiódusban 

kialakuló részkisülés ionizálja a jelenlévő gázt, miközben az elektródákat borító dielektrikum 

felülete feltöltődik. Az így kialakuló tértöltés a külső elektromos térrel ellentétes irányú, ezért a 

letörés után néhány (~10) nanoszekundummal a tértöltés hatására összeomlik a kisülés, ezért 

beszélünk csak részkisülésről. A dielektrikum jelenlétének köszönhetően a fellépő áram nagysága 

korlátozott és nem alakul ki kontrakció (azaz nagyobb térrészben alakul ki a plazma). Így lehetővé 

válik alapvetően nagy gáznyomáson homogén részkisülések kialakítása.  

A csendes kisülések olyan elektródaelrendezések mellett alakíthatók ki, ahol legalább az 

egyik elektróda felületét szigetelő réteg fedi. Három alapvető elrendezése ismeretes: 

o térbeli elrendezés (VD – volume discharge), ahol a kisülés két síkelektróda közötti 

gáztérben alakul ki (2.23.a ábra); 
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o felületi elrendezés (SD – surface discharge), melynél egy hosszúkás, dielektrikummal 

fedett elektróda és a szigetelő felületén lévő ellenelektróda-összeállítás mellett a 

dielektrikum felületének közelében alakul ki a kisülés (2.23.b ábra); 

o síkban párhuzamos elrendezés (CD – coplanar discharge), amely a szigetelő felületének 

közelébe beágyazott egy vagy több párhuzamos elektródapár kialakítását takarja és a 

kisülés a dielektrikum felülete mentén az elektródák között alakul ki (2.23.c ábra). 

 
2.23. ábra. DBD-k alapvető elektróda-elrendezése: a) térbeli (VD), b) felületi (SD) és c) coplanar (CD) 

kisülés esetén [66]. 
 

A leggyakrabban alkalmazott DBD felépítés a térbeli kisüléses elrendezés (VD). A kisülés a 

gázzal töltött résben alakul ki melynek szélessége többnyire néhány milliméter. Általánosságban a 

kisülés egy sor apró mikro-, részkisülésből és a dielektrikum felületén lévő felületi kisülésekből áll 

össze. Bizonyos feltételek mellett az ionizációs csatornák (részkisülések) átmérője nő, végül 

összeolvadnak és a kisülés összefüggőnek, homogénnek látszik. 

A második alapelrendezés a felületi kisülés (SD), ahol a kisülés a felület mentén alakul ki. A 

kritikus térerősség elérése után egy sor mikrokisülés jelenik meg a dielektrikum felületén. A kisülés 

nagysága, területe arányos az alkalmazott feszültséggel. A kisülések kezdetben csökkenő térerősség 

eloszlás mellett alakulnak ki, míg a VD elrendezésben a számos mikrokisülés kialakulása 

egyenletes háttér térerősség mellett következik be. 

Az utolsó eset a coplanar elrendezés (CD). Az elektródák akár kis méretben is nagy 

pontossággal előállíthatók és könnyen befedhetők elektromosan szigetelő réteggel a félvezető ipar 

által alkalmazott mikrotechnológiai lépésekkel. Az elektródák közötti távolság jellemzően 100 µm, 

de annál kisebb távolságra is könnyen előállíthatók. Keskeny elektródatávolságok esetén a kisülés a 

VD elrendezéshez hasonlóan viselkedik. A mikro-kisülések, azaz az ionizációs csatornák áthidalják 

a szigetelő felületén az elektródák közötti területet. A kialakult kisülések mintázata függ a 

polaritástól. A kialakuló kisülések csatornahossza alapjában véve rögzített, ami az elektródák 

közötti távolságnak felel meg. A CD struktúra, különösképpen kis elektródtávolságok mellett, 

kombinálja a VD és a SD elrendezés tulajdonságait, viszont a SD elrendezéstől eltérően itt sokkal 

egyenletesebb kezdeti térerősség alakul ki. 

A DBD elrendezésekben kialakuló plazma fizikai tulajdonságait és általános paramétereit az 

2.6 táblázat foglalja össze. 
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2.6. táblázat . Tipikus DBD plazma általános működési feltételei és paraméterei levegőn 
[64, 65]. 
Működési feltételek: 
Feszültség (Vpp): 3-20 kV Frekvencia (f): 50 Hz-1 MHz 
Nyomás (p): 1-3 bar Elektródatávolság: 0,2-5 mm 
Dielektrikum anyaga: üveg, Al2O3, egyéb kerámiák 
DBD plazma paraméterei (1 mm elektróda távolság mellett): 
Nem termikus (nem egyensúlyi) alacsony hőmérsékletű: Te>>Ti≈Tg=300-1000K 
Kisülés időtartama: 1-10 ns Összes töltés: 0,1-1 nC 
Elektronsűrűség: 1014-1015 cm-3 Elektron energia: 1-10 eV 

Csúcsáram: 0,1 mA Áramsűrűség: 100-1000 Acm-2 

Te: elektron hőmérséklet; Tg: gáz hőmérséklet; Ti: ion hőmérséklet 
 

A DBD plazma nem egyensúlyi állapota azt jelenti, hogy az elektronok nincsenek termikus 

egyensúlyban a nehezebb részecskékkel (atomok, ionok, többatomos gyökök). Az elektronok 

energiája néhány nagyságrenddel magasabb, mint a semleges részecskék és ionok energiája, emiatt 

a DBD hatékony forrása a reaktív gyököknek és gerjesztett állapotú részecskéknek [66], az aktív 

ionizációs és gerjesztési folyamatoknak köszönhetően. 

2.8.1.1. DBD plazmák alkalmazásai 
A szigetelővel határolt kisülések alkalmazásait számos irodalom taglalja [67-69]. Ezek 

alapján egy rövid összefoglalás a teljesség igénye nélkül: 

o ózongenerálás, 

o inkoherens excimer UV források, 

o fluoreszcens lámpák, 

o SD CO2 lézerek forrása, 

o üvegház hatású gázok lebontása [70], 

o kémiai felületmódosítás [71], 

o plazmakijelzők (PDP – Plasma Display Panels). 

2.8.2. Mikro-plazmaeszközök 
A mikro-plazma eszközök képesek plazma generálására és legalább egyik jellemző 

geometriai méretük a néhány mikrométerestől a néhány mm-es mérettartományba esik. Az 

eszközök legfontosabb geometriai paramétere természetesen az elektródák közötti távolság. A 

méretcsökkentés legelőnyösebb következménye, hogy a makro-méretű rendszerekhez képest 

csökken a plazma begyújtásához szükséges elektromos feszültség nagysága. Másrészt, a csökkenő 

elektródatávolság lehetővé teszi, hogy ugyanolyan vagy kisebb elektromos teljesítmény mellett a 

mikro-plazmaeszközök nagyobb gáznyomás mellett is képesek plazma előállítására [72]. 

Annak ellenére, hogy a plazmakeltés és alkalmazásai 100 éves múltra tekintenek vissza, a 

mikro-méretű plazmák csak az elmúlt 15 évben kerültek a kutatás és felhasználás látóterébe. Ez 
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annak köszönhető, hogy a mikrotechnológiai megmunkálások már nemcsak az elektronika 

kiszolgálását célozzák, hanem például a MEMS ipar fellendülését is lehetővé tették. 

Újdonságát az is mutatja, hogy az első, kizárólag mikro-plazmák és mikro-kisülések 

témájával foglalkozó konferencia 2003-ban került megrendezésre. Azóta számos összefoglaló 

publikáció született, amely az alapvető elrendezéseket és alkalmazásokat [73, 74], vagy a mikro-

plazmák kutatásának fejlődését, feltörekvését tanulmányozza [75], vagy éppen a lehetséges 

fejlesztési irányokat vizsgálja [76]. A jelenleg legtöbbet tanulmányozott terület a mikro-

plazmasugár és annak orvos-biológiai alkalmazhatósága [77-79]. Ezek mellett találkozhatunk 

érdekes kutatásokkal, mint például a papírhordozóra kialakított plazmaforrás [80], egy egyszerű 

plazma chip [81] vagy a mikro-plazmaforrás [82] megvalósítása. Gyakorlati alkalmazásra adnak 

példát a [83] és [72] publikációk, ahol az egyik egy RF mikro-plazmát alkalmaz gáz 

spektroszkópiához, míg a másik mikrofluidikai csatornában alakít ki két integrált elektróda között 

DC mikro-plazmát ózongenerálás céljából. 
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3. Elektrosztatikus nyomással segített alumínium 
fémfúziós kötés kialakítása 

 

A MEMS eszközök szeletkötéssel történő kialakítása során gyakran merül fel az igény a 

fémrétegek egymáshoz kötésére, például a kivitelezés struktúrája, a tokozás vagy az elektromos 

kontaktusok, illetve a vezetékezés kialakítás szempontjából. Az alább bemutatásra kerülő hibrid 

kötési technológia kidolgozásának konkrét motivációja egy olyan két oldalon megmunkált szenzor 

chip tokozásának kivitelezése, melynek elektromos kivezetései a hátoldalán találhatóak. Ez a 

megoldás a hagyományos tokozást nem teszi lehetővé, melynek során a már felfűrészelt chipeket 

közvetlenül egy hordozó állványra rögzítik, majd termokompressziós- vagy ultrahangos 

huzalkötéssel biztosítják az állvány és a chip közötti elektromos összeköttetéseket. 

Kísérleteim során megvalósítottam egy olyan újszerű szerelési megoldást a rendelkezésemre 

álló mikrotechnológiai eljárásokkal, amely kiváltja a körülményesebb tokozásokat, növeli az 

érzékelő mechanikai szilárdságát, illetve csökkenti a Si alapú szenzorban a tokozás következtében 

ébredő termo-mechanikus feszültségeket. 

Az irodalomban fellelhető néhány olyan kísérleti munka, melyek a fent említett problémák 

megoldására törekednek, azaz mechanikailag stabil kötést és ezzel egyidejűleg elektromos 

összeköttetés alakítanak ki két strukturált szelet között. A [84, 85] kísérletek alacsony hőmérsékletű, 

plazmaaktivált szeletkötés közben alakítanak ki Al-Al, illetve eutektikus AuSn fémkontaktusokat. A 

[84] kísérlet kémiai-mechanikai polírozás (CMP - Chemical-Mechanical Polishing) segítségével 

készíti elő a kötési felületeket, amely igen körülményes és „koszos” technológiai lépés. Emellett a 

kiválasztott közvetlen szeletkötés igen érzékeny és hosszadalmas (16 h) kötéstípus. A [85] munka a 

CMP alkalmazását az eutektikus kötés önplanarizáló tulajdonságával váltja ki. A kötés jellegét 

tekintve egyszerű és jól kivitelezhető, de maga az eutektikus összetételű ötvözet pontos, precíz 

előállítása igen körülményes a mikrotechnológia eszköztárával. Az ötvözetben esetlegesen kialakuló 

inhomogenitás drasztikusan ronthatja a kötés sikerességét. Az előbbiekkel szemben a [86, 87] 

kísérletek alapkötésként az anódos kötést alkalmazzák, mely kialakítása jóval alacsonyabb 

követelményeket támaszt a kiinduló szeletekkel szemben. Emellett mindkét esetben a fémezések 

anyaga alumínium, viszont a fémezések között kialakuló esetleges kötést nem, vagy csak 

érintőlegesen tárgyalják. Kísérletem kiindulási alapjait ez a két publikáció adta. 

Az alábbiakban tárgyalásra kerülő hibrid kötési technológia célja egy olyan kötés 

megvalósítása, amely egyidejűleg alakít ki a két szelet között erős mechanikai kötést és az 

alumínium kontaktusok között kis elektromos ellenállású összeköttetést. Az 2.3.1 fejezetben 

tárgyalt Al fém-fúziós kötés kialakításához szükséges általános paraméterek: 400-450°C; 20-
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45 min; vákuum vagy H2/N2 atmoszféra és legalább 70 kN préserő [9]. Egy újabb tanulmány [44] 

szerint lehetséges akár 18 kN préserő mellett is a fúzió kialakítása, de a sikeres kötéshez a kötési 

hőmérséklet itt már nem lehet alacsonyabb, mint 550°C. Ezzel szemben a rendelkezésemre álló 

SÜSS SB6L szeletkötő berendezés maximális présnyomása 4000 mbar 168 mm átmérőjű felületen, 

azaz 8866 N erő, ami látható, hogy önmagában nem elegendő az Al fúzió kialakításához. 

A 2.2 fejezetben részletezett anódos kötés során a szeletek között kialakuló elektrosztatikus 

„préserő” a megfelelően megválasztott kötési paraméterek mellett elérheti az akár 106 N 

nagyságrendű erőt is [37]. Tehát a jól megválasztott kötési paraméterekkel és a szeleteken a 

megfelelő struktúrákat kialakítva lehetséges az anódos kötés során olyan körülményeket létrehozni, 

amely alkalmas az alumínium fém-fúziójának kialakítására. 

A piezorezisztív szenzorok alapvető hőmérsékletfüggésétől eltekintve, igen nagy problémát 

okoz az eszköz szerelése, tokozása során a megfelelő hőtágulási együtthatójú anyagok, ragasztók 

kiválasztása. A nem megfelelő, azaz eltérő hőtágulási együtthatójú anyagok egymáshoz rögzítése 

igen nagy termo-mechanikai feszültséget eredményezhet az érzékelőkben, amely akár annyira 

befolyásolhatja az érzékelő jelét, hogy az már nem alkalmas mérésre. Az általam megvalósított 

szerelési technológia amellett, hogy mechanikai szilárdságot biztosít a Si chipnek, csökkenti a 

szenzorra ható nemkívánatos termo-mechanikai feszültségeket, mintegy elszigetelve azt a toktól. 

Mindezt úgy, hogy a kötött eszköz üveghordozója merevíti a Si chip szubsztrátumát, illetve az 

állványra rögzítéskor alkalmazott ragasztó nem kerül kapcsolatba a chippel, csak az üveggel. Mivel 

a Borofloat®33 üveghordozó önmagában közel azonos hőtágulási együtthatóval rendelkezik a 

szilíciumhoz képest, így az alkalmazása nem visz be többlet mechanikai feszültséget a szenzorba. 

3.1. Kísérleti összeállítás 
A kísérlet célja, hogy a rendelkezésemre álló mikrotechnológiai lépésekkel illetve 

berendezésekkel két szelet között mechanikailag szilárd kötést és elektromos átvezetéseket alakítsak 

ki. A MEMS laboratórium követelményeinek és lehetőségeinek figyelembevételével, valamint a 

költségek alacsonyan tartása mellett az alkalmazott anyagok és technológiák megválasztása a 

következő: 

o szilícium hordozón kialakított eszköz; 

o vákuumpárologtatással kialakított alumínium fémezések alkalmazása; 

o Schott Borofloat®33 típusú bórszilikát üveghordozó alkalmazása; 

o SÜSS SB6L szeletkötő berendezés használata. 
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3.1.1. Tesztstruktúra kialakítása 
A kísérlet egy erre a célra kialakított tesztstruktúrán kerül bemutatásra. A tesztchip két fő 

részből áll: az egykristály Si chipen SiO2 szigetelőrétegen kialakított Al fémezések és a 

Borofloat®33 üveghordozóba belemart árkok, Al vezetékezések és kötési felületek (3.1 ábra). 

 
3.1. ábra.  Az alkalmazott tesztstruktúra sematikus rajza. 

 
A teljes technológiai sor sematikus rajza és a mintakialakításhoz szükséges „layout” a 

3.2 ábrán látható. A Si eszközszelet és a hordozószelet előkészítése és megmunkálása egymástól 

független történik. A kiinduló szeletek alapvető paramétereit a 3.1 táblázat tartalmazza. 

3.1. táblázat . Kiinduló szeletek paramétereit 
Eszközszelet: 
Si; p-típusú; <100> 
4”; 480±20 µm 
Ra <10 Å 
Egy oldalon polírozott 

Hordozó szelet: 
Schott Borofloat®33 
4”; 500±20 µm 
Ra <10 Å 
Két oldalon polírozott 

 
Az eszközszelet gyártásának első lépése a szelet polírozott oldalán (előoldal) egy 500 nm 

vastagságú SiO2 réteg atmoszférikus nyomású kémiai gőzfázisú leválasztása (APCVD - 

Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition). Ezután 500 nm vastag elektronsugaras 

vákuumpárologtatott alumínium réteg leválasztása, majd a struktúra kialakítása következik 

fotolitográfiával, szintén a szelet előoldalán (3.2.a ábra). A hátoldal litográfiai lakkal történő 

maszkolása után mély reaktív ionmarással (DRIE) a lakkban nyitott ablakokon keresztül a szelet 

teljes vastagságának átmarása következik (3.2.b ábra). Az előoldalon lévő oxidréteg a szelet 

átmarásának pillanatában lelassítja a marást, illetve megakadályozza az oldalirányú alámarást. A 

későbbiekben ezek az átmenő nyílások teszik lehetővé a kontaktus kialakítást az üvegszeleten lévő 

kivezetésekhez. Befejező lépésként a kialakított fémstruktúrát alkalmazva maszkolórétegként, 

SILOX maró segítségével szelektíven lemarható az előoldalról a SiO2 réteg a hordozó felületéig 

(3.2.c ábra). 

A hordozó üvegszelet felületi strukturálása pufferelt oxidmaróban történik, 3 µm mélységig, 

litográfiai lakk maszkolása mellett (3.2.d ábra). A marást követően, az árokban kerül kialakításra a 

vezetékhálózat az elektronsugaras vákuumpárologtatással leválasztott 1,5 µm vastag Al rétegből 

(3.2.e ábra). A fém-fúzióhoz a kötési felületeket a második, ~500 nm vastag fémezés adja, melyben 

az ábra kialakítása „lift-off” technikával készül (3.2.f ábra). 



3. ELEKTROSZTATIKUS NYOMÁSSAL SEGÍTETT ALUMÍNIUM FÉMFÚZIÓS KÖTÉS KIALAKÍTÁSA  38 

 
3.2. ábra.  Technológiai sor. Baloldalon a technológiai lépés, jobb oldalon a hozzátartozó layout. 

 
Ennek a rétegvastagságnak a helyes megválasztása a legkritikusabb lépés a technológia 

során. Mivel nem célom felületvékonyító eljárás vagy polírozás alkalmazása, a leválasztást 

követően nincs mód a vastagság utólagos módosítására. A vastagság meghatározásához a szeleteken 
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öt pontban megmértem profilométer segítségével az üvegmarás mélységét, az üvegre leválasztott 

első Al réteg vastagságát és a Si hordozón lévő SiO2 és Al réteg együttes vastagságát. A kapott 

értékekből a 3.1 egyenlet alapján számítható a rétegvastagság: 

     ( )( ) nmdddd SiAlÜAlÜmarAltávt 50
minminmax. ++−=              (3.1) 

ahol dAl távt. a keresett vastagság, dÜ mar az üvegmarás mélysége, dÜ Al az üvegre leválasztott Al réteg 

és dSi Al a Si hordozón lévő SiO2 és Al réteg együttes vastagsága (3.3 ábra). A hozzáadott 50 nm 

érték egy pozitív biztonsági ráhagyás, hogy az eltérő magasságú struktúrák esetén is kialakuljon a 

kontaktus. 

 
3.3. ábra.  Al távtartó vastagságának meghatározásánál alkalmazott jelölések. 

3.1.2. Szeletkötés paraméterei 
A 3.4 ábrán látható folyamatábra szemlélteti a strukturált szeleteken végzett további főbb 

lépéseket. A kész szeleteken a szeletkötést megelőzően a 3.2 táblázatban leírtak alapján, kémiai 

tisztítás, hengeres plazmamaróban O2 plazmás tisztítás/aktiválás és hidratálás történt. A szeletek 

előkészítése után az illesztésre egy SÜSS MicroTech Mask Aligners/Bond Aligners MA6/BA6 

típusú berendezésen került sor, mely a transzportkeretbe rögzíti a szeleteket, azok pozícióját 

megtartja. A rögzítés során a szeletek közé 100 µm vastagságú távtartók kerültek, ezek a kötés során 

alkalmazott vákuumozás hatékonyságát javítják, csökkentve a szeletek felületei közé szoruló 

gázbuborékok kialakulásának valószínűségét. 

 
3.4. ábra.  A szeletkötés és előkészítés főbb lépései. 

 
3.2. táblázat . Szeletek előkészítésének lépései, paraméterei 
1. Kémiai tisztítás 100%-os HNO3 5 min 
2. DI vizes öblítés DI víz - 
3. Ultrahangos tisztítás DI víz 2 min 
4. Szárítás N2 - 

5. Plazmás tisztítás/aktiválás O2; 200 W 6 min 
6. Hidratálás DI víz 10 min 
7. Szárítás N2 - 

 
Az általam megválasztott kötési paraméterek egy általános anódos kötéstől a folyamat 

időtartamában és hőmérsékletében tér el, mivel éppen ezek a változtatások biztosítják a fém-

diffúziós kötés kialakulásának feltételeit. A szeletek elillesztődésének elkerülése végett a kötés két 

lépcsőben történik. Az első lépcsőben csak a szeletkötő berendezés központi, 15 mm átmérőjű 

elektródája kerül kontaktusba a szeletekkel, külső présnyomás alkalmazása nélkül. Erre az 
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elektródára -500 V feszültséget kapcsolva a szeletek közepén kötés alakítható ki, amely 

megakadályozza a szeletek elmozdulását a távtartók kihúzása és a rögzítő kapcsok feloldása alatt. A 

második lépcső során kerül mechanikus nyomás alá a két szelet, ami biztosítja a szeletek közötti 

szoros kontaktust. Ezt követően a teljes, 150 mm átmérőjű elektróda feszültség alá helyezhető. A 

kötési paraméterek beállítása és szabályozása a 3.5 ábrán látható folyamat alapján soron követhető 

lépésről lépésre. A legfontosabb lépések az 5. előkötés és a 12. teljes területű kötés. A jobb 

áttekinthetőség kedvéért a 3.3 táblázat összefoglalva tartalmazza a legfontosabb, optimalizált kötési 

paramétereket. 

 
3.5. ábra.  A kötés során alkalmazott vezérlő folyamat. 

 
3.3. táblázat . Optimalizált kötési paraméterek összefoglalása 
Hőmérséklet 450°C (100°C felett 10°C/min sebességgel) 
Kamranyomás <10-3 mbar 
Présnyomás 3950 mbar (8770 N) 
 előkötés teljes kötés 
Feszültség -500 V -1000 V 
Időtartam 1 min 60 min 

3.2. Kialakított kötés minősítése 
A szeletpár kötése után, már az első szemrevételezéskor is egyértelműen látható a kötés 

sikeressége a Si és üveg kötési felületei között (3.6 ábra). A szeletek flat körüli területein látható 

kisebb kötési hibák jól demonstrálják a felület tisztaságával szemben támasztott magas 

követelmények létjogosultságát. Ezek a hibák általában a technológiai lépések során a szeletek 

mozgatásánál alkalmazott csipeszek nyomai, melyek okozhatnak szennyeződést, hibát a 

maszkolórétegben, vagy a leválasztott rétegben, esetleg karcolást. A képen megfigyelhető még a 

szeletek peremének egymáshoz képesti eltolása, amely annak eredménye, hogy a szeletek 

egymástól függetlenül kerültek gyártásra. A szeletek illesztésekor az eltolás kompenzálja azt, hogy 

valamelyik szelet struktúrája nem középpontosan, hanem oldalirányban eltolódva került 

kialakításra. 
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3.6. ábra.  Sikeresen összekötött 4”-es szeletpár. 

 
Az előzetes szemrevételezést követően a kötés minőségének vizsgálata optikai mikroszkóp 

segítségével folytatódott. A 3.7 ábra a 7,3×7,3 mm2 alapterületű chipet mutatja az üveghordozó 

felől. Az üvegben kialakított csatornákon kívül minden lehetséges felületen eredményesen kialakult 

a Si-üveg kötése.  

 
3.7. ábra.  Egy chip optikai mikroszkópos képe. 

 
A 3.8.a ábrán látható optikai mikroszkópos felvétel az összepréselt Al kontaktusról készült 

DIC (Differential Interference Contrast) szűrőn keresztül. Jól látható a képen az egymáshoz préselt, 

kontaktusba került Al rétegek lenyomata. A szabadon álló Al rétegek felületi érdessége erősen 

megnövekedett a kötés során, melynek oka a rétegek felületén lezajló anódos oxidáció [38, 88]. Az 

ábrán ennek a jelenségnek a hatása látható a Si oldali Al rétegnél is. Megfigyelhető továbbá, hogy a 

Si oldali fémezés túllóg az ellenoldali fémezésen, melynek oka a szeletek ~5 µm-es elillesztődése, 

elcsúszása a kötés alatt. A rétegszerkezet 3 dimenziós sematikus rajza a 3.8.b ábrán látható. 
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3.8. ábra.  a) Az összepréselődött Al kontaktusok (DIC szűrő alkalmazása). b) A rétegszerkezet 3 dimenziós 

sematikus rajza. 
 

Mint ahogy korábban elhangzott, általában a sikeres kötés kulcsa a szeletek megfelelő 

felületi simasága. Ebben az esetben azonban az Al rétegeknél - bizonyos értelemben - nem kritikus. 

A vákuumgőzöléssel leválasztott és a kísérlet során kötésbe kerülő Al réteg felületi érdessége 

Ra=15,5 nm, illetve az Rms=21 nm 100 µm2 területen (3.9 ábra). Az irodalom szerint a 

megengedett felületi érdesség az anódos kötés esetén <20 nm, viszont az Al-Al fém-fúziós kötés 

esetén már csak <4 nm [9]. Mivel a kötés során kialakuló elektrosztatikus préserő elegendően 

nagymértékű ahhoz, hogy a fémrétegeket kellőképpen összenyomja, deformálja azokat, a durvább 

felületű Al réteg nem okoz maradandó széttartást vagy kötési hibát. 

 
3.9. ábra. A kísérlet során alkalmazott vákuumgőzölt Al réteg felületének AFM képe. 

(Ra=15,5 nm, Rms=21 nm) 

3.2.1. Kötéserősség mérése 
A kötéserősség meghatározása szakítószilárdság mérésével történt. Egy tesztchip esetén az 

összes kötött felület nagysága 34,18 mm2. A mintatartó bakokhoz a chipeket Araldite 2000+ 

kétkomponensű epoxi alapú ragasztóval rögzítettem, majd 24 órás száradást követően végeztem el a 

minősítést. 10 darab sikeres mérés átlagából a meghatározott szakító szilárdság értéke 22±4,2 MPa. 

A 3.10 ábrán a szakítószilárdság mérése utáni állapot látható, mely jól szemlélteti a kötés erősségét. 
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Megfigyelhető, hogy csak nagyon kis felületen vált szét a kötés, minden más területen vagy a 

szilíciumból vagy az üvegből szakadt ki egy darab. Tehát a kötés erőssége helyenként eléri a 

hordozóanyagok saját atomjai közötti kötés erősségét is. 

 
3.10. ábra.  Tesztchip a szakítószilárdság mérése után. a) Szilícium; b) üveg. 

3.2.2. Elektromos mérések 

3.2.2.1. Kontaktus elektromos ellenállása 
Az alumínium kontaktusok további minősítése elektromos mérésekkel történt. A 

tesztstruktúra rajzolatával a pontosabb mérés érdekében egy Wheatstone-híd került kialakításra. A 

3.11.a ábra szemlélteti az ellenálláselemek elhelyezkedését. A híd ellenálláselemei maguk az Al 

vezetékezések szakaszai. Az 1 és 2 pont között futó Si hordozón kialakított réteg az Rx, az összes 

többi R ellenállás az üveghordozón található. Az 1 és 2 pontoknál a kereszteződésekben alakult ki 

az elektromos összeköttetés a távtartó Al réteg segítségével, a Si és az üveg oldalon futó 

vezetékezések között. Az R ellenállás referenciaértékének, illetve az Rx értékének 

meghatározásához olyan kivitelű rajzolat is készült, amely az 1-4 és 2-3 ellenálláselemeket nem 

tartalmazza (3.11.b ábra). Mivel az ellenálláselemek anyaga és geometriai mérete megegyezik, ezért 

a mérések során detektált ellenállás eltéréseket – a mérési hibáktól eltekintve – a kontaktusok 

okozzák. 

 
3.11. ábra.  a) „Wheatstone-híd” tesztchip. b) Tesztchip a referenciaértékek meghatározására. 
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A négyvezetékes mérést megelőzően az 1 és 2 ponton (lásd 3.11.b ábrán) felvettem a 

vezetékhálózat áram-feszültség karakterisztikáját (3.12 ábra). Emellett meghatároztam az R 

ellenállás referenciarétegén mért értéket is, mely R=0,5 Ω, illetve az egymagában álló 

átvezetésekkel ellátott ellenállás nagyságát, ami Rx=1 Ω. A 0-10 mA áramerősség tartományban 

felvett feszültségértékeket vizsgálva látható, hogy mindegyik kontaktusmérés teljesen lineáris, azaz 

ohmikus jelleget mutat. 

 
3.12. ábra.  A kontaktusok I-V karakterisztikája. 

 
A négyvezetékes mérés során meghatároztam a kontaktusok valós ellenállását. Az 1 és 3 

pontok közé kapcsolt konstans 10 mA nagyságú áram mellett a 2 és 4 pontok között mérhető a híd 

elhangolódása, azaz a feszültségkülönbség (∆U). A hídkapcsolás eredő ellenállása az 1 és 3 pontok 

között került rögzítésre. Ezen értékek ismerete mellett meghatározható az Rx a Wheatstone-hídra 

felírt 3.2 egyenlet alapján: 
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ahol, a ∆U a két hídág között mérhető feszültség, az Rx a keresett hídellenállás, R az ismert 

hídellenállások értéke, Is a hídon átfolyó áramerősség és Re a híd eredő ellenállása. A 3.4 táblázat 

tartalmazza a mért és a számított eredményeket. Az Rx értéke a valóságban egy R értékű ellenállás 

és a két végén kialakított kontaktusrétegek (3.8.b. ábra - távtartó Al réteg) eredő ellenállása, amiből 

egy kontaktus ellenállása (Rx-R)/2, azaz ~0,2 Ω adódik. 

3.4. táblázat . Hídmérés eredményei 
Mérés Reredő [Ω] ∆U [µV] Rx [Ω] 

#1 0,549 964 0,966 
#2 0,603 901 0,924 
#3 0,586 866 0,916 
#4 0,599 1120 1,097 
#5 0,589 932 0,962 
#6 0,604 900 0,924 
#7 0,612 878 0,9 
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3.2.2.2. Kontaktus megbízhatósági vizsgálata 
Az alumínium felületek között kialakult fúzió mechanikai és elektromos stabilitásának, 

megbízhatóságának vizsgálatára, illetve az esetlegesen idővel kialakuló degradációjának 

meghatározására ciklikus hősokk vizsgálatot végeztem. A kísérlet a 3.11.b ábrán látható rajzolatú 

tesztchipeken történt. Az alkalmazott hőciklus: 

o hevítés 100°C-on 1 percig, majd 

o lehűtés -20°C-on 1 percig. 

Elektromos mérésekkel meghatározásra került a referencia-ellenállás (R – 3. és 4. pont között) és a 

kontaktusokat tartalmazó átvezetés (Rx – 1. és 2. pont között) értéke a hőkezelések előtt (előmérés), 

majd 20 ciklusonként, illetve a 100. ciklus mérését követően 12 órás relaxáció után (utómérés). A 

40. ciklus után szintén 12 órás relaxáció történt. Az ellenállásmérés minden esetben 

szobahőmérsékleten történt. 

A mérések eredménye a 3.13 ábrán látható, ahol bemutatásra kerül az Rx értékek változása 

és egy kontaktus számított ellenállásának változása. A vizsgált ellenállások értékváltozása a 100 

ciklust követően kevesebb, mint 10%. Megjegyzendő, hogy a 60. ciklus mérése során detektált 

ellenállás csökkenés valószínűsíthető oka a hőkezelési sorozatot megelőző 12 órás pihentetés. 

Megállapítható, hogy a termikus sokk-kezelés során az Al-Al kontaktusok ellenállása nem 

degradálódott jelentősen. 

 
3.13. ábra.  A kontaktusok ciklikus gyors-hőkezelésének eredménye. 

3.2.3. Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálat 
Az alumínium fúzió kialakulásának szerkezeti bizonyításához a mintákat transzmissziós 

elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatnak vetettem alá az intézet JEOL JEM-3010 típusú 

berendezésében. A minta előzetes darabolás után titán mintabefogó gyűrűbe került, majd ezt 

mechanikai csiszolással ~50 µm-re vékonyítottuk. Ezután az ionnyalábbal átlyukasztott minta 

bizonyos területein alkalmassá válik a TEM vizsgálatra. A 3.14 ábrán a kontaktus terület 

keresztmetszeti képe látható, melyen jól elkülöníthetőek a különböző rétegek. 
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3.14. ábra.  Kontaktus terület TEM keresztmetszeti képe. 

 
A minta vizsgálata során a nagy nagyításban is kontaktusban lévő részeiről (3.15 ábra) 

rögzítettük azok elemtérképét. A 3.16.a és 3.16.b ábrán látható a két réteg kötésben lévő felületének 

alumínium és oxigén elemtérképe. A képen a világos területek jelzik a keresett elem jelenlétét. Az 

ábrán látható, hogy a piros nyilakkal jelzett területeken az Al rétegek natív oxidjában lyukak 

alakultak ki. Az egymás feletti elhelyezkedésükre a magyarázat az, hogy a valóságban a minta 

vastagsága 50-100 nm közé tehető, ahol igen sok átlapolódás jelenik meg a rétegekben. Sajnos az 

ábrákon bemutatott minta nem volt alkalmas részletgazdagabb felvételek készítésére. 

 
3.15. ábra.  Kontaktusterület keresztmetszetének TEM képe. 

 

 
3.16. ábra. Az Al rétegek határfelületének a) alumínium és b) oxigén elemtérképe. 
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Mivel a TEM minták előállítása igen körülményesnek bizonyult a szokványos vékonyítási 

eljárással, és a vizsgálni kívánt struktúrák nagy része erősen rongálódott, ezért egy alternatív 

vékonyítási módszert próbáltam ki. Az intézet rendelkezésére álló LEO 1540XB típusú pásztázó 

elektron mikroszkópja rendelkezik beépített fókuszált ionnyalábbal (FIB), melynek segítségével 

lehetőség nyílik pontosan, jól kontrolálhatóan igen kis anyagmennyiségek eltávolításával a minták 

megmunkálására, előkészítésére. 

Ahhoz, hogy a kötött szeletpárból kinyert mintákon alkalmazható legyen az eljárás, el kellett 

távolítani a Si- vagy az üveghordozót a fémrétegekről úgy, hogy maguk az Al struktúrák ne 

degradálódjanak. Mivel nem állt rendelkezésemre szeletvékonyító eljárás, illetve az üvegszelet vagy 

a Si hordozó nedves kémiai marása nem szelektív az alumíniummal szemben, ezért csak a Si 

hordozó száraz kémiai marása alkalmazható. Mély reaktív ionmarás (DRIE) segítségével, maszkoló 

réteg használata nélkül lehetséges a Si eltávolítása, a fémrétegek elmaródása nélkül. Az 

ionbombázás során számolni kell azzal, hogy valamennyire porlasztja az üveghordozót is, de 

esetünkben ez nem okoz problémát. Egyetlen hátránya, hogy nem lehet a marást különálló chipeken 

elvégezni, csak 3” vagy 4”-es szeleteken. 

A 3.4 táblázatban megadott paraméterekkel összekötött újabb szeletpáron, a Si hordózó 

lemarása után, az előbukkanó fém rétegek épségben maradtak. Ugyan a kialakult 2,6 mm hosszú, 

200 µm széles és 500 nm vastag két végén felfüggesztett Al híd hosszanti oldalai legörbültek, de a 

kontaktus felületek nem sérültek (3.17 ábra). A szelet darabolása előtt a struktúra védelme 

érdekében fotolitográfiai lakkal kitöltöttük a réseket, de a lakk terítése nem centrifugálással történt, 

hanem a felöntés után magára hagyva a szeletet, a felesleg lefolyt. Mivel így egy igen vastag 

lakkréteg alakult ki a szelet felületén, két nap száradás után készült el a védőréteg. 

 
3.17. ábra. Az Al rétegek a Si hordozó elmarása után. 

 
A szelet feldarabolása és a lakkréteg eltávolítása után a minta pásztázó 

elektronmikroszkópba került. A berendezésbe épített FIB segítségével egy 8 µm hosszú, 3,5 µm 

magas és 600 nm vastagságú lamellát vágtunk ki a kontaktusterületről. A TEM vizsgálathoz 
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alkalmas mintatartóra rögzítve a mintát, majd tovább vékonyítva, a vizsgálni kívánt terület elérte a 

~41 nm vastagságot (3.18.a és 3.18.b ábra). 

 
3.18. ábra.  a) FIB-bel kialakított TEM minta felülnézete, b) oldalnézete. 

 
A 3.19.a ábrán látható, hogy az Al rétegek felületén kialakult, majd a kötés során 

összepréselt natív AlOx réteg összetöredezett és csatornák vezetnek keresztül rajta. A 3.19.b ábrán a 

nagyobb felbontású felvétel pedig igazolja, hogy a csatorna fémes alumínium. A mintáról készült 

elektrondiffrakciós kép alapján két kristályorientáció is látható, ahol az egyik esetben a rácssíkok 

távolsága 2,34 Å, amely az <111> Al-nak felel meg, míg a másik esetben 2,025 Å, ami pedig az Al 

<200> orientációját jelzi (3.20 ábra). 

 
3.19. ábra.  a) Felszakadozott AlOx réteg és a kialakult csatorna. b) A csatorna nagyfelbontású felvétele. 

 

 
3.20. ábra.  A csatorna elektron-diffrakciós képe. 
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A 3.20 ábrán látható diffrakciós kép azt is mutatja, hogy az <111> orientációjú kristályos 

fémszemcsék a dominánsak a fúzió során kialakult csatornákban. Ez a megfigyelés egyértelműen 

egybeesik a [89] publikációban bemutatott eredményekkel és az Al-Al fúziós kötés 

mechanizmusával magyarázható. A fúzió síkjában a szemcsék képesek újra orientálódni a kötési 

folyamat során, ami biztosítja, hogy az atomi síkok párhuzamosak legyenek a kötés síkjával, így 

alakítva ki az energetikailag legkedvezőbb atomi rétegeltséget. 

3.3. 3-dimenziós piezorezisztív erőmérő tokozása 
Ahogy a fejezet bevezető részében már említettem, az elektrosztatikus nyomással segített 

alumínium fém-fúziós kötés technológiájának kidolgozását egy meglévő szenzor praktikusabb, 

előnyösebb tulajdonságokkal bíró tokozásának megvalósítása motiválta. Ez az érzékelő a MEMS 

Laboratórium saját fejlesztésű 3-dimenziós piezorezisztív erőmérő szenzorja (3.21 ábra) [90, 91]. 

Ahhoz, hogy a kötési technológia alkalmazható legyen a szenzoron, az eszközszeleteken 

minimális módosítás végrehajtása volt szükséges. Elsősorban növelni kellett a chip méretét 

oldalirányban, jelen esetben 1-1 mm-rel, majd DRIE marás segítségével az újonnan létrehozott 

területek bizonyos részein teljes vastagságában át kellett marni a szeletet. Ezzel az átalakítással 

lehetővé vált a kontaktusteremtés a hordozó üvegszeleten kialakított fémezéssel (3.22 ábra). 

 
3.21. ábra.  a) Si alapú 3D erőmérő strukturált előoldala (SEM). b) A szenzor ellenálláselemeket és 

vezetékezést tartalmazó hátoldala. 
 

 
3.22. ábra.  Módosított struktúrájú chip a) előoldalának és a b) hátoldalának SEM képe. 
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3.3.1. Hordozó üvegszelet kialakítása 
Az üvegszelet kialakításának technológiai lépései megegyeznek a 3.1.1 fejezetben leírt 

lépésekkel illetve rétegvastagságokkal, csak a fotolitográfiai maszkok rajzolata módosult az 

eszközszelet mintázatának megfelelően. Az így előállított üveghordozó SEM képe a 3.23 ábrán 

látható. A jobb oldali képen jól látható az Al távtartó réteg elhelyezkedése az üveg oldali Al réteg 

tetején. 

 
3.23. ábra.  a) Az üveg hordozón kialakított struktúra és b) az Al vezetékezés. (SEM) 

3.3.2. Tokozott eszköz minősítése 
A 3.1.2 fejezetben megadott szeletelőkészítési lépések és kötési paraméterek alkalmazása 

mellett sikeresen alakítottam ki kötést, a szenzorokat tartalmazó eszközszelet és a hordozó 

üvegszelet között. Egy kötött chip SEM képe a 3.24 ábrán látható. 

 
3.24. ábra.  Üveghordozóra kötött 3D erőmérő chip SEM képe. 

3.3.2.1. Elektromos mérések 
Az eszköz elektromos vezetékezésének kialakításából adódóan, lehetőség nyílt chipenként 

az összes kialakított kontaktus mérésére. Az n-típusú Si szeleten, az eszköz működéséhez szükséges 

piezorezisztív elemek, ionimplantációval (bór adalék (B11
+), 40keV gyorsító energia és 5×1014/cm2 

dózis) kerültek kialakításra. Az így létrehozott ellenálláselemek értéke 4,6 kΩ. A tokozást követő 

mérések nem mutattak eltérést az ellenállás értékekben. Egy szeleten 121 darab szenzor alakítható 

ki, ahol egy chipen 12 darab kontaktus van. Egy kiválasztott szeleten, figyelembe véve az Al 
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távtartók kialakításánál alkalmazott lift-off technika által okozott hibákat (13 darab) összesen 57 

hibás kontaktus alakult ki, mely a technológia szempontjából 96,07%-os kihozatalt jelent. 

3.3.2.2. Mechanikai szilárdság és termo-mechanikus hatások vizsgálata 
Az érzékelő tokozásának mechanikai és termo-mechanikus vizsgálatához a hibrid kötés 

segítségével megvalósított szenzorstruktúrát és a referenciát biztosító, önmagában álló Si chipet 

(hiányzik az üveg oldal az eredeti struktúrában) azonos módon, egy erre alkalmas flexibilis 

nyomtatott áramköri lemezre (NYÁK) rögzítettük (3.25 és 3.26 ábra). Tokozást követően a 

szenzorokat mechanikai behatásnak tettem ki, majd klímakamrás vizsgálatnak vetettem alá, közben 

rögzítve a szenzorok elektromos alapjeleit. 

 
3.25. ábra.  A tokozás metszetének sematikus rajza. a) eredeti, referencia chip; b) chip üveghordozóval; 1 

acél gyűrű; 2 kitöltő ragasztó; 3 huzalkötés; 4 szenzor; 5 chiprögzítő ragasztó; 6 huzalvédő ragasztó; 
7 flexibilis NYÁK 

 

 
3.26. ábra.  Flexibilis hordozón kialakított tokozás. a) referencia chip; b) üveghordozóra kötött chip 

 
A mechanikai szilárdság vizsgálatánál azt a jelenséget kívántam bemutatni, miszerint a tokot 

érő mechanikai erőhatások megjelennek-e a szenzor érzékelő részén, azaz a membránon, hibás jelet 

generálva, befolyásolják-e az eszközök működését. A mérés felépítése igen egyszerű, miszerint a 

tokot vízszintes helyzetben mechanikusan rögzítettem, majd különböző nagyságú súlyokkal 

terheltem azt. A két tokozott érzékelőn elvégzett mérés eredményei a 3.27 ábrán láthatók. A vizsgált 

szenzorok 2-2 azonos csatornájának alapjelei jól mutatják, hogy a terhelés növelésével a referencia 

chip jóval érzékenyebben reagál, mint az üveghordozóhoz rögzített chip. 
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3.27. ábra.  A mechanikai szilárdság vizsgálatának eredménye. 

 
A termo-mechanikus hatások vizsgálata során a tokozott érzékelőket egyszerre helyeztem 

klímakamrába, és a -20°C – 60°C hőmérséklettartományon rögzítettem a szenzorok elektromos 

alapjeleit. A mérés során felvett jelalakokat a 3.28 és 3.29 ábra mutatja. Jól látható, hogy a 

referencia szenzor alapjele a hőmérsékletváltozás hatására drasztikusan változik, míg az 

üveghordozóra rögzített chip alapjele közel 30-40%-kal érzéketlenebb a hőmérséklet változására. 

 
3.28. ábra.  A tokozott referencia chip alapjelének hőmérsékletfüggése (4 csatorna). 
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3.29. ábra.  A tokozott üveghordozóra kötött chip alapjelének hőmérsékletfüggése (4 csatorna). 

3.4. Eredmények összefoglalása 
A bemutatott hibrid szeletkötési technikával sikeresen alakítottam ki egy időben mechanikai 

szilárdságot, rögzítést biztosító anódos kötést és kis ohmikus ellenállású elektromos átvezetéseket 

szolgáltató alumínium fém-fúziós kötés. Az optimalizált anódos kötés paraméterei: 450°C, -1000 V, 

<10-3 mbar atmoszféra, 3950 mbar présnyomás, 60 min kötési idő (SÜSS SB6L szeletkötő 

berendezésen). A módszer egyéb jellemzői: 

o Al fém-fúziós kötés kialakítása, az irodalom szerinti 18 kN préserőtől kisebb 

présnyomással üzemelő berendezésben is lehetséges a bemutatott hibrid szeletkötési 

technika alkalmazásával. 

o A kötés során kialakuló pontszerű, lokális Al-Al fémfúzió 200×200 µm2-es Al felületek 

között kis (~0,2 Ω) elektromos ellenállású, ohmos kontaktust hoz létre. 

o Az alumínium rétegek között kialakult fúzió mechanikailag és elektromosan stabil. (100 

ciklusos gyors-hőkezelés hatására a degradáció kevesebb mint 10%.) 

o Az optimalizált kötési paraméterek mellett az anódos kötés a Si-üveg felületek között 

~22 MPa szakítószilárdságú mechanikai kötést alakít ki. 

o A hibrid szeletkötési technika alkalmazható Si alapú érzékelők üveghordozóhoz való 

kötésére. 

o A hibrid szeletkötés alkalmazható hátoldali elektromos kivezetésekkel rendelkező Si 

szenzorok kötésére (3.30.a ábra). 

o Megfelelő kialakítás mellett, a Si alapú szenzorok és üveghordozó kötésével javítható az 

eszköz mechanikai szilárdsága. 
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o A tokozott, üveghordozóhoz hibrid kötéssel rögzített Si szenzor, kevésbé érzékeny a 

termo-mechanikai hatásokra, mint például egyéb esetekben a felhasznált anyagok eltérő 

hőtágulási együtthatóikból eredő nem kívánt hatásokra. 

o Az optimalizált kötési paraméterek változtatás nélkül alkalmazhatók SOI eszközszeletek 

esetén is (3.30.b ábra). 

 
3.30. ábra.  Hibrid szeletkötéssel üveghordozóhoz kötött 3 dimenziós erőmérő. a) Si hordozón kialakított; 

b) SOI hordozón kialakított. 
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4. Anódos kötés során kialakuló elektrosztatikus 
térerősség in-situ monitorozása 

 

Az alacsony hőmérsékletű szeletkötés típusai közül az egyik legelterjedtebb az anódos 

kötés, mivel egy erre alkalmas berendezésben könnyen kivitelezhető, és kevésbé magasak a 

követelmények a kötésben résztvevő felületekkel, szeletekkel szemben. Az 2.2 fejezetben tárgyalt 

működési elv, összetett, időben változó fizikai-, kémiai folyamatok együttes hatásának eredménye. 

Annak ellenére, hogy a kötéstípus alkalmazása igen népszerű mind a kutatás, mind az ipar területén, 

a folyamat összetettsége, jellege miatt még mindig nincs teljesen egzakt, a gyakorlatban könnyen 

alkalmazható monitorozása az anódos kötésnek. 1969 óta, mikor George Wallis és Daniel I. 

Pomerantz először publikálta az anódos kötést [21], számos publikáció jelent meg a felhasználással 

és az alkalmazásokkal kapcsolatban. A folyamat pontosabb feltérképezését, megértését célzó 

kísérleteknek a végeselem szimulációk (FEM) számítógépen történő elterjedése adott lendületet. 

A [37] és [32] publikációk elméleti modelleket állítanak fel a kötési paraméterek 

elektrosztatikus erőre gyakorolt hatására, melyet az utóbbi kísérleti munka gyakorlati mérésekkel is 

összevet. A [92] kísérlet szintén egy elméleti modellt mutat be, amely a kötési idő optimalizálását 

teszi lehetővé. 

A José A. Plaza et al. által 1997-ben publikált tesztelési módszer [93] szintén lehetőséget 

biztosít az anódos kötés során kialakuló maximális elektrosztatikus erő nagyságának 

meghatározására. A módszer lényege, hogy egy jól megválasztott geometriával rendelkező, 

árkokkal strukturált szelet és egy üvegszelet között alakít ki kötést. Ezt követően az árok határa és 

az árkokban kialakult kötés közötti távolság meghatározása után kiszámolható a kialakult 

elektrosztatikus erő. Habár a módszer roncsolásmentes, a cikk címével ellentétben, véleményem 

szerint, nem nevezhető in situ eljárásnak, mivel csak a végállapot vizsgálható. Ugyanezen szerző 

1998-ban publikált cikke [25] ugyanezt a módszert alkalmazza sikeresen különböző anyag-

összetételű, köztes vékonyrétegek kötésre gyakorolt hatásának vizsgálatára. 

Az egyetlen, általam is elérhető irodalom, amely az anódos kötés folyamatát ténylegesen 

valós időben vizsgálja, B. Schmidt et al. kísérlete [36], ahol az üveghordozó ionjainak sodródási 

mélységprofilját veszi fel „Elastic recoil detection analysis” (ERDA) segítségével. Ez az egyetlen 

olyan publikált kísérlet, mely képes meghatározni a Na+ ionokban elszegényedett, kiürített réteg 

vastagságát. Viszont hátránya, hogy a nagy energiájú ionsugaras (jelen esetben Cl+) analízis csak 

igen speciális körülmények között alkalmazható. 

Az alább bemutatásra kerülő eljárás is a folyamat pontosabb megértését célozza, illetve az 

anódos kötés paramétereinek hatását vizsgálja a folyamat közben. Munkám legfőbb motivációja az 
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anódos kötés paramétereinek könnyebb monitorozása és azok gyors optimalizálása volt. Alapja egy 

Si-on kialakított tesztstruktúra, amely egy légrést alakít ki az üvegszelet felületén megvalósított 

fémelektróda és a Si szelet között meghatározott helyeken. A kötés során az elektromos potenciál 

változását mérve meghatározható az elektrosztatikus térerősség nagysága, az elektrosztatikus 

préserő, és kiszámítható az üveg alapanyag elektromos ellenállása az érzékelőelemek 

környezetében. A módszer – a referenciaértékek meghatározása után – alkalmas megváltozott 

tulajdonságú szeletek kötés közbeni monitorozására, így lehetőséget adva a beavatkozásra, azaz a 

megfelelő kötési paraméter azonnali finomhangolására. 

4.1. Kísérleti összeállítás 
A kísérlet célja, egy olyan érzékelő kialakítása és a hozzátartozó mérőrendszer összeállítása, 

amely alkalmas az elektrosztatikus térrel segített kötés során a két szelet között kialakuló fizikai 

jelenségek monitorozására in situ módon. Mint látható, a rendszer két fő részből áll: az érzékelőből, 

amely részt vesz a kötésben és a mérőrendszerből, amely feldolgozza a szenzorok által szolgáltatott 

információkat. 

4.1.1. Érzékelő struktúra kialakítása 
A szenzorral az elektrosztatikus térerősség vizsgálható a kötést létrehozó, Na+ ionokban 

elszegényedett, nagy ellenállású „kiürített” réteg közelében. Ennek legegyszerűbb megvalósítása, az 

E=U/d összefüggésből kiindulva, két egymással szemben elhelyezkedő elektromosan vezető felület, 

köztük kontrollálható távolsággal. Mivel a kötésben részt vevő anyagok szilícium és bórszilikát 

üveg, az érzékelő fizikai megvalósítását ezen anyagokon kellett kialakítani. A 4.1 ábrán látható a 

struktúra egyszerűsített sematikus rajza. 

 
4.1. ábra.  Az érzékelőelem egyszerűsített sematikus rajza. 

 
A szilícium szeleten létrehozott kamra és a hozzá illeszkedő üvegszeleten kialakított 

elektróda összeállítás megegyezik egy klasszikus MEMS kapacitív nyomásmérő felépítésével. 

Mivel a Mikrotechnológiai osztályon fejlesztett saját kapacitív nyomásmérő struktúrája (4.2 ábra) 

[N1] is megfelel az érzékelőelem kialakítására, így nem szükséges egy új eszközt és a hozzá tartozó 

technológiai sort kifejleszteni. Jelen kísérletben további előnyt képez a membránstruktúra, melynek 

esetleges elmozdulása, kapacitásméréssel vagy a két felület között kialakuló rövidzár mérésével 

detektálhatóvá válik a kötési folyamat során. 
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4.2. ábra.  Si alapú MEMS kapacitív nyomásmérő. 

a) struktúra sematikus rajza; b) állványra szerelt chip 
 

A kísérlethez alkalmazott érzékelő struktúra kialakításának a működési elv megvalósításán 

kívül több geometriai, strukturális és elméleti feltételnek is meg kellett felelnie, melyek 

összefoglalva a következők: 

o szilícium és bórszilikátüveg alapanyagok alkalmazása; 

o 4” átmérőjű szeletek alkalmazása; 

o az érzékelők elhelyezése oly módon, amely alkalmas lehet a kötés homogenitásának 

feltérképezésére; 

o kontaktusok biztosítása a mérőrendszerrel való elektromos összeköttetések számára. 

4.1.1.1. A szeletek megmunkálása 
A technológiai sor sematikus rajza és az érzékelőelemek mintakialakításhoz szükséges 

„layout” a 4.3 ábrán látható. A Si és az üveg szeletek előkészítése és megmunkálása egymástól 

függetlenül történt. A kiinduló szeletek alapvető paramétereit a 4.1 táblázat tartalmazza. 

4.1. táblázat . Kiinduló szeletek paramétereit 
Si szelet: 
Si; n-típusú; <100> 
4”; 500±25 µm 
Ra <10 Å 
Egy oldalon polírozott 

Üveg szelet: 
Schott Borofloat®33 
4”; 500±20 µm 
Ra <10 Å 
Két oldalon polírozott 

 
Első lépésként a Si szeleten egy 1 µm vastagságú termikus SiO2 réteget növesztünk. Ezt 

követően a szelet előoldalán fotolitográfia segítségével ablakot nyitunk a termikus SiO2 rétegben, 

melyen keresztül, jegelt poliSi maró segítségével 10 µm-es mélyedéseket alakítunk ki (4.3.a ábra). 

A marás után a szelet hátoldalának lakkvédelme mellett eltávolítjuk az előoldalon található SiO2 

réteget, majd P+31 ionokkal, 40 keV gyorsító feszültséggel és 1x1016 cm-2 dózis mellett 

beimplantáljuk a szelet teljes felületét. Az ezt követő hőkezelés és behajtás után kialakult sekély, n+ 

adalékolású réteg szerepe a Si elektróda felület vezetőképességének javítása. A 4.3.b ábrán is 

feltüntetett előoldali oxidréteg az O2 gázban 1000°C-on történő behajtás során keletkezik, illetve 

már a hátoldalon korábban növesztett réteget is vastagítja. A következő lépésben a mindkét oldalán 
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oxidréteggel borított szeletre alacsony nyomású kémiai gőzfázisú leválasztás (LPCVD) segítségével 

300 nm SiNx réteget növesztünk. A kialakult nitritréteg strukturálása végett a hátoldalra 300 nm Al 

réteget választunk le elektronsugaras vákuumgőzöléssel. Ebben fotolitográfia révén ablakot 

nyitunk, majd ezen keresztül reaktív ionmarással (RIE) eltávolítjuk a nitrid réteget. Mivel a RIE 

marás nem szelektív a Si, SiNx és a SiO2 anyagokkal szemben, ezért a szelet hátoldalán lévő 

vastagabb oxidréteg feladata, hogy a nitrid réteg túlmaródása esetén a Si szelet felületét még ne érje 

el a marás. Ha ez megtörténne, a marás jellegéből adódóan inhomogén felület maradna vissza. Ezt 

az egyenetlen felületet a Si nedveskémiai marása leképezné, azaz a kialakuló membrán felülete igen 

erősen inhomogén lenne. A RIE marás ellen védő Al réteg eltávolítása után a SiNx réteg maszkolása 

mellett kimarható a SiO2 réteg. Ez után kerül sorra a membrán kialakítása nedves kémiai lúgos 

marással. Az időkontrollált ~450 µm mély KOH marás eredményeként alakul ki az 54,74° 

oldalszögű marási profil, illetve a kísérletekhez megválasztott ~35-38 µm vastagságú membrán 

(4.3.b ábra). 

 
4.3. ábra.  Egyszerűsített technológiai sor. Baloldalon a technológiai lépés, jobb oldalon a hozzá tartozó 

layout. 
 

Az üvegszelet felületén a vezetékhálózat az alumínium elektronsugaras 

vákuumpárologtatásával, és a leválasztott 1 µm vastag réteg fotolitográfia segítségével történő 

strukturálásával alakult ki (4.3.c ábra). 
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A megtisztított Si szelet és az üvegszelet illesztett kontaktusba hozatala során álltak össze a 

két különálló részből kialakított érzékelők (4.3.d ábra). 

A fentebb bemutatott mikromechanikai megmunkálás alapján visszakövethető a szeletek 

kialakítása, viszont hogy teljesebb képet mutathassak az érzékelő szeletekről, fontos az 

érzékelőelemek és a vezetékhálózat elhelyezkedésének ismertetése is. A 4”-es szeleten 5 darab 

érzékelőelemet helyeztem el, melyekkel egymástól függetlenül lehetséges volt elektromos 

méréseket végezni. A kontaktusablak kialakítása a Si szelet szélén történt, melynek 

elvékonyításával, majd kitördelésével hozzáférhetővé váltak az üveg szeleten futó vezetékek. Az 

így elkészített szilícium és üveg szeletek a 4.4 és 4.5 ábrákon láthatók, ahol a vezetékezés és az 

érzékelőelemek elhelyezkedése is látható. 

 
4.4. ábra.  A kísérleteknél felhasznált 4”-es strukturált Si szelet: a) előoldala; b) hátoldala. 

 

 
4.5. ábra.  A kísérleteknél felhasznált 4”-es üvegszelet és a felületén kialakított Al vezetékezés. 
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4.1.2 Mérés tervezése és a mérőrendszer felépítése 
A mérés elméleti felépítésénél a [93] és a [94] irodalomban bemutatott helyettesítő kép adott 

kiindulási alapot (4.6.a ábra). A helyettesítő kép elemei az üveghordozó nem polarizálódott 

részének ellenállása (Rüveg), a polarizált régió kapacitása (Cpol) és a szeletek felülete között lévő 

légrés kapacitása (Crés). A méréshez kialakított érzékelőelemre felírt helyettesítő kép 4.6.b ábrán 

látható. Az eltérés az előbbihez képest az, hogy az általam használt mérőellenállás (Rm - műszer 

belsőellenállása) párhuzamosan kapcsolódik a kontrolállt vastagságú légrés kapacitásához, illetve az 

üvegben kialakuló polarizált, Na+-tól mentes réteg (Cpol*) jóval keskenyebb az érzékelő elem 

környezetében, a távolabb került Si szelet határfelületének hatása miatt. Megjegyzendő hogy Cpol* 

értéke arányos a mérőműszeren átfolyt áram nagyságával. A helyettesítő képen megjelenő Rpol* 

dinamikus ellenállás a polarizált régió átvezetési ellenállását hivatott jelölni, mivel a valóságban az 

oxigén ionok árama is jelen van a kötési folyamat során. Mivel a folyamat egy összetett elosztott 

paraméterű hálózatnak felel meg, melynek mindenre kiterjedő felírása nem lehetséges a meglévő 

információk alapján, ezért ezt egy előzetes statikus állapotra alkalmazható, diszkrét elemekből álló 

helyettesítő képpel közelítettem (4.6.c ábra). Az egyszerűsített helyettesítő képen megjelenő 

üveghordozó impedanciája (Züveg) képviseli az üveghordozó elektromos jellemzőit, míg a Crés 

elhanyagolására a magyarázat, hogy a geometriai méretekből meghatározható kapacitás és a műszer 

ellenállásból álló RC kör időállandója olyan kicsi, hogy a mérés mintavételi idejéhez képest 

elhanyagolható, így nem befolyásolja a mért eredményt. Hangsúlyozom, hogy az általam felállított 

helyettesítő kép nem teljes, mivel nem veszi figyelembe az érzékelő elem környezetét, így egy jobb 

közelítést adó, teljesebb helyettesítő kép csak az érzékelőelemek viselkedésének megismerése és a 

mérések elemzése után állítható fel. Ezen megfontolásból a 4.6.c ábrán látható kapcsolás az 

érzékelőelem szűk környezetét modellezi, ahol Ub a kötési feszültség és a Züveg az érzékelő elem 

szűk környezetében lévő üveg alapanyag elektromos impedanciája. 

 
4.6. ábra.  A mérni kívánt rendszer elméleti elektromos helyettesítő képe. a) irodalmi; b) érzékelő elem és 

környezete; c) statikus állapotra, diszkrét elemekkel 
 

Feltételezésem szerint a rendszer feszültségvezérelt áramgenerátorként viselkedik. Ahhoz, 

hogy több információt lehessen gyűjteni a folyamat során kialakuló elektromos jelenségekről, egy, a 
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mérőműszer belső ellenállásával párhuzamosan kapcsolt terhelő ellenállás kerül időszakosan 

beiktatásra, aminek segítségével a terhelési viszonyokat megváltoztatva lehetőség nyílik közel 

azonos időpillanatban a különböző állapotok paramétereinek feltérképezésére. Maga a 

párhuzamosan kapcsolt terhelés a fentiekben leírt feladatán kívül a védőellenállás szerepét is betölti, 

mely arra szolgál, hogy az esetleges nagyfeszültségű jelek ne tehessenek kárt a mérőműszerekben. 

Későbbiek során a mérési folyamat kiismerése után már nem volt szükség a beiktatott védelmi 

funkcióra. 

A kísérletnél alkalmazott mérőrendszer feladata az érzékelőelemek által detektált jelek 

regisztrálása, feldolgozása. A tervezett összeállítás blokkvázlata a 4.7 ábrán látható. A rendszer 

három fő részből áll: 

o a szeletkötő berendezés vákuumkamrájában kötésre előkészített szeletek az 5 darab 

érzékelőelemmel; 

o 4 darab feszültség- és egy kapacitásmérő műszer; 

o mérésvezérlő és adatgyűjtő számítógép. 

 
4.7. ábra.  A kísérletnél alkalmazott mérési elrendezés blokkvázlata. 

 
Az elsődleges kihívás az volt, hogy a szeletkötő berendezés kialakításából adódó 

lehetőségek és korlátok figyelembevételével, elektromos összeköttetést alakítsak ki a szeletek és a 

mérőműszerek között. A feladat nehézségét az jelentette, hogy alumínium, illetve szilícium 

felületekkel elektromos összeköttetést alakítsak ki, úgy, hogy az tisztatér- és vákuumkompatibilis, 

elektromosan vezető és 500°C hőmérsékletig mechanikailag és elektromosan is megbízható 

kontaktálás legyen. Végül a TED PELLA cég PELCO® termékcsaládjának elektromosan vezető 

nikkelpasztáját (#16059) [95] használtam, amely megfelelt a vele szemben támasztott 

kritériumoknak. A szelet és a vákuumkamra fedelébe szerelt elektromos átvezetést biztosító 

vákuumalkatrész között az összeköttetést 6 darab teflon szigetelésű egy eres Al vezeték adta. Ezeket 

a vezetékeket ragasztottam hozzá nikkelpaszta segítségével a szeleten kialakított 
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kontaktuspontokhoz. A ragasztást igen körültekintően kellett elvégezni, mivel a szeletkötő 

berendezés fűtőlapjai között, a szeletpár együttes vastagságával megegyező rés van beállítva 

(1 mm). Ez azt jelenti, hogy a Si szelet esetén nem lehet vastagabb a ragasztás, mint a 

kontaktáláshoz kialakított árok mélysége, illetve az üvegszelet kontaktusainál sem lehet vastagabb a 

ragasztás, mint 500 µm. Ellenkező esetben a kitüremkedő ragasztóanyag megtámasztja a szeleteket 

és a kötés folyamán, a fejnyomás hatására széttörnek a szeletek, illetve rövidzár alakulhat ki a 

jelvezetékek és a földpotenciálon lévő alsó fűtőlap között. 

Az elektromos mérés során használt mérőműszerek mindegyike rendelkezik GPIB (IEEE-

488) busszal, mely lehetőséget biztosít a mérés egyszerű automatizálására. Az alkalmazott 

mérőműszerek: 

o Keithley Model 2000 Multimeter (3 darab); 

o Keithley Model 617 Programmable Electrometer (1 darab); 

o Hewlett-Packard Model 4275A Multi-Frequency LCR Meter (1 darab). 

A fent felsorolt műszereken túl, a szeletkötés szempontjából lényeges egyéb paraméterek a SÜSS 

SB6L szeletkötő berendezésbe beépített saját mérőrendszere segítségével került rögzítésre. 

A számítógépes adatgyűjtés és a mérőműszerek GPIB buszon keresztüli vezérlése egy Java 

programnyelven íródott, sajátfejlesztésű szoftver segítségével történt (4.8 ábra). A szoftver a 

lehetőségekhez mérten a leggyorsabban szólaltatja meg a GPIB buszon lévő műszereket 

szekvenciálisan. A műszerektől érkező mérési információkat egy, a későbbiekben könnyen 

feldolgozható formátumú szöveges adatfájlban rögzíti. 

 
4.8. ábra.  A saját fejlesztésű mérésvezérlő és adatrögzítő szoftver kezelőfelülete. 

4.1.3. Mérés menete 
Közvetlenül a szeletek legyártása után elvégeztem a vezetékek elektromos kontaktusokhoz 

ragasztását. A ragasztó kötési ideje 24 h. Mivel a vezetékek rögzítése után már nincs lehetőség a 

szeletek tisztítására, a ragasztó száradása alatt mindenképpen tisztatérben kellett tárolni azokat. A 
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következő lépésben a szeletek illesztésre kerültek. Az illesztett szeletek elmozdulásának 

megakadályozása végett a szeletkötő berendezés transzportkeretét alkalmaztam. A 4.9.a ábra a 

szeletkötő berendezésbe helyezett, illesztett szeleteket és a hozzájuk ragasztott vezetékeket mutatja, 

míg a 4.9.b ábrán az 5 jelvezeték és a Si szelethez rögzített földelő (GND) vezeték látható. A 

transzportkeret szeletkötő berendezésbe helyezését a teflonvezetékek kamratetőben lévő elektromos 

átvezetéséhez történő beforrasztása követte. A berendezés lezárása után pedig a külső elektromos 

vezetékezések összekötése és a műszerek üzembe helyezésén volt a sor. A szeletkötés 

paramétereinek beállítása után már csak a kötés és a mérőrendszer indítása maradt hátra. 

 
4.9. ábra.  A szeletekhez ragasztott teflon szigetelésű vezetékek 

(5 darab jelvezetés és 1 darab GND). 

4.1.3.1. Alkalmazott szeletkötési paraméterek 
Az eredményes anódos szeletkötés legfontosabb paraméterei a hőmérséklet, az alkalmazott 

feszültség és a kötés időtartama. A kötési idő összességében az az időtartam, ami alatt a szabad Na+ 

ionok mozgékonyságuktól függően eldiffundálnak a katód felé, azaz a Na+ ionokban 

elszegényedett, kiürített réteg kiépülése és az ezt követő anódos oxidáció során kialakuló Si–O 

kovalens kötések reakciójának időtartama. A túl rövid idő gyenge vagy részleges kötést 

eredményez, mivel nem alakul ki megfelelően a kiürített réteg az üvegben, így az nem hoz létre 

kellően nagy elektrosztatikus teret, amely biztosítaná a szoros kontaktust a Si és az üveg szeletek 

felülete között, ez pedig feltétele a Si–O kovalens kötés kialakulásának. A túl hosszú időtartam nem 

okoz kötést gyengítő folyamatokat, viszont már csak anyagi megfontolásból is szükséges az 

optimális időtartam megválasztása. Az in situ mérési módszerem elektromos mennyiségek 

monitorozásán alapszik, ezért csak a kiürített réteg kialakulásáról szolgáltat információt, az atomi 

kötésekről nem. Ezen megfontolásból és korábbi kötések eredményeiből a kísérleti kötések ideje 

konstans 40 min. Az elektródák közé kapcsolt feszültség -400–-1000 V tartományon változik 

200°C, 300°C és 400°C hőmérsékleteken. A kísérleti kötéseknél alkalmazott paramétereket 

összefoglalva a 4.2 táblázat tartalmazza. 
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4.2. táblázat . Alkalmazott kötési paraméterek összefoglalása 
Feszültség -400 V; -600 V; -800 V; -1000 V 
Hőmérséklet 200°C; 300°C; 400°C (∆T: 5°C/min 100°C felett) 
Időtartam 40 min 
Kamranyomás <10-3 mbar 
Présnyomás 1000 mbar (2222 N) 

4.1.3.2. Mért adatok feldolgozása 
A kötések során rögzített adatok feldolgozáshoz és az adatok kezeléséhez a The 

MathWorksTM Matlab R2012a programot és táblázatkezelő szoftvert használtam. 

Az érzékelő elektródái között eső feszültségértékek az alkalmanként változtatott külső 

terhelés miatt, nyers adatok formájában nem a valóságos értékeket mutatják. A valós jelleggörbe 

meghatározásához a nyers adatokon korrekciók elvégzése szükséges. Ez abból áll, hogy a 

megváltózó terhelés okozta feszültségváltozás arányos a terhelő ellenállások értékével, így ezen 

arányszámmal súlyozva a megváltozott terhelés időtartamába eső feszültségértékeket, megkapjuk a 

valós feszültségértékeket. A korrekció után kapott jelleggörbéken szűrést alkalmaztam, ami 

megszüntette a mérés során, a feszültségértékeken kialakult zajokat és információt nem tartalmazó 

tűimpulzusokat. Az alkalmazott két szűrő algoritmus a mozgó átlagos szűrés (Moving Average 

Filtering) és/vagy a robosztus lokális regressziós simítás (Robust Local Regression) [96]. 

4.2. A kísérlet eredményei 
Az összeállított mérési rendszerrel összesen 11 mérést végeztem el, melyeknek eredményeit 

alább ismertetem. Hat eltérő mérés történt különböző paraméter beállítások mellett és további öt 

mérés a korábbi eredmények reprodukálására és ellenőrzésére. A 4.3 táblázat összefoglalva 

tartalmazza a kísérletek alap paramétereit és a mért áram-, töltés- és feszültségmaximumokat, illetve 

az opcionálisan alkalmazott, párhuzamosan kapcsolt terhelő ellenállások értékeit (Rtm) a mérésben 

résztvevő érzékelőelemekhez rendelve. 

4.3. táblázat. A kísérlet alap paraméterei és a mért áram-, töltés- és feszültségmaximumok 

 Szeletköt ő berendezés Feszültség mérés 

M
ér

és
 

T [°C]  Ub [V] Imax 
[mA] Qtotal  [mAs]  

S
ze

nz
or

 

Umax 
[V] Rtm [MΩ] 

S
ze

nz
or

 

Umax 
[V] Rtm [MΩ] 

1 200 -1000 4.25 1570.7 #4 -39.20 - #5 -28.17 9.81 
2 200 -1000 10.2 1440.7 #1 -19.69 9.66 #4 -29.18 9.81 
3 200 -1000 3.23 1498.9 #1 -33.38 9.81 #5 -21.10 9.66 
4 200 -1000 2.52 1535.9 #1 -27.41 9.66 #5 -40.64  
5 200 -1000 6.8 1503.6 #1 -24.98 10 - - - 
6 200 -800 1.22 1189.3 #2 -26.71 9.81 #5 -24.63 9.66 
7 200 -800 3.45 1168.1 #1 -27.21 9.81 #5 -18.43 9.66 
8 200 -600 0.815 915.8 #2 -20.02 9.81 #5 -20.06 9.66 
9 200 -400 0.363 555.6 #5 -12.65 9.81 - - - 
10 300 -800 13.4 2062.9 #2 -244.87 9.66 #5 -221.76 9.66 
11 400 -800 15 3794.7 #1 -459.60 9.66 #5 -468.32 9.66 
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A 4.10-4.12 ábrákon a 4. mérés során rögzített adatok láthatók grafikonok formájában. Az összes 

mérés eredménye a nagy helyigénye miatt az II.1-11 mellékletekben kerül bemutatása. A 4.10 ábrán 

a szeletkötő berendezés által rögzített, elektródák között átfolyó áram és az elektródák közé 

kapcsolt elektromos potenciál látható az idő függvényében. 

 
4.10. ábra.  A 4. mérés során a szeletkötő berendezés elektródái között folyó áram és közöttük eső 

feszültség az idő függvényében. 
 

A 4. mérés alatt az érzékelő elemek elektródáin eső feszültség a 4.11 ábrán látható. Az ábrán két 

érzékelőelem nyers adatai (U#1, U#5) és a korrigált jelalakja (U#1k, U#5k) is látható. 

 
4.11. ábra.  Az #1 és #5 érzékelőelemen detektált feszültségértékek időfüggvénye. 

(U#1 és U#5 – nyers adatok; U#1k és U#5k – korrigált értékek) 
 

A 4. mérés során a #4 érzékelőelemen mért kapacitás és veszteségi tényező értékeit a 4.12 ábra 

mutatja be. 
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4.12. ábra.  A #4 érzékelőelemen detektált kapacitás- és veszteségi tényező értékek időfüggvénye. 

(C#4 – kapacitás; D#4 – veszteségi tényező) 

4.3. Mérési eredmények kiértékelése 

4.3.1. Elektrosztatikus térerősség és elektrosztatikus préserő 
Az anódos kötés in-situ monitorozásának elsődleges célja a szeletkötés során kialakuló 

elektrosztatikus térerősség detektálása, melyből az elektrosztatikus préserő is származtatható. A 

mérések során felvett feszültség értékekből és az érzékelőelemek elektródáinak távolságából (9 µm) 

az E=U/d alapján kiszámítható az aktuális érzékelőelemen fellépő elektromos térerősség nagysága, 

illetve a (2.8) egyenlet alapján az elektródák felületeire ható elektrosztatikus préserő. A 4.13 ábrán 

növekvő sorrendben a 200°C-on végzett kísérletek során mért elektromos térerősségek jelleggörbéi 

láthatók, míg a 300°C és 400°C-on végrehajtott kísérletekét a 4.14 ábra tartalmazza. (Az ábrák 

jelölésrendszere megegyezik a 4.3 táblázatéval.) A 4.4 táblázat számszerűsítve tartalmazza az összes 

kísérlet során kialakult maximális térerősség és elektrosztatikus préserő értékeket. 

 
4.13. ábra. Elektromos térerősség értékek az idő függvényében (200°C-on). 
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4.14. ábra. Elektromos térerősség értékek az idő függvényében (300°C és 400°C-on) 

 
A mért feszültségértékekből származtatott elektromos térerősség értékek nagysága 

tökéletesen tükrözi a különbözően beállított paraméterek hatását. Az eredményekből látható, hogy a 

kötési hőmérséklet emelése okozza a legdrasztikusabb változást a térerősség nagyságában. Ez teljes 

mértékben igazolja a kötés működési elvét. Tehát minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb 

diffúziós sebességgel rendelkeznek az üvegben lévő szabad Na+-ok, így azok gyorsabban és jóval 

nagyobb számban érik el az katódot, hatékonyabban polarizálva az üveghordozót. Az erősebben 

elszegényedett/kiürített réteg több negatív töltésű oxigén aniont tartalmaz, így köztük és a pozitív 

töltésű Si szelet között nagyobb elektromos tér tud kialakulni. Látható, hogy a maximális térerősség 

kialakulása 200°C-on a kötés 250-500. másodpercében következik be. Ezzel szemben 300°C-on a 

kötés 20-30. másodpercében, a 400°C-os kísérletnél a kötés 80-100. másodpercében eléri a 

maximális térerősséget. Megjegyzendő viszont, hogy a 400°C hőmérséklet és -800 V kötési 

potenciál esetén (11. kísérlet) már olyan nagy áram indul meg az elektródák között, hogy a 

szeletkötő berendezés biztonsági 15 mA-es áramkorlátja aktiválódik, szabályozva a rákapcsolt 

feszültséget, ezért az csak a kötési idő 94. másodpercében éri el a kívánt -800 V feszültséget. 

Számszerűsítve, esetünkben a hőmérséklet 200°C-ról 300°C-ra történő növelése, azonos 

kötési feszültség mellett 7-10 szeres, míg 200°C-ról 400°C-ra történő emelése mellett 17-25-szörös 

maximális térerősség növekedést eredményez. 

Az eltérő elektromos potenciálok mellett 200°C-on lefolytatott kísérletek azt bizonyítják, 

hogy a feszültség növelése sokkal kevésbé befolyásolja a kötés során kialakuló elektromos 

térerősség nagyságát, mint a hőmérséklet. 
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4.4. táblázat . A kísérletek során detektált maximális 
térerősségek és elektrosztatikus préserő értékek 

Mérés 
(szenzor)  

Emax 
×106 
[V/m] 

Fmax  
[N] 

Mérés 
(szenzor)  

Emax 
×106 
[V/m] 

Fmax  
[N] 

200°C 300°C 
9. (#5) 1,407 8,759 10. (#1) 21,456 2038 
7. (#5) 2,048 18,571 10. (#5) 24,632 2686,1 
2. (#1) 2,188 21,197 10. (#2) 27,174 3269 
8. (#2) 2,225 21,927 400°C 
8. (#5) 2,229 21,999 11. (#2) 48,999 10629 
3. (#5) 2,345 24,336 11. (#1) 51,068 11545 
6. (#5) 2,738 33,177 11. (#5) 52,036 11987 
5. (#1) 2,776 34,121    
6. (#2) 2,968 39,009    
7. (#1) 3,024 40,493    
4. (#1) 3,046 41,077    
1. (#5) 3,130 43,379    
2. (#4) 3,243 46,549    
3. (#1) 3,710 60,929    
1. (#4) 4,356 83,984    
4. (#5) 4,516 90,297    

4.3.2. Kapacitásmérés 
Az összes kísérlet során, egy-egy érzékelőelemen, rögzítésre került az elektróda pár között a 

töltés szétválasztódás következtében kialakuló kapacitás. A 4.5 táblázatban látható az 

érzékelőelemek „nyugalmi” kapacitása, összekötött szeletek esetén. Az azonos geometriájú elemek 

kapacitásának eltérésére a magyarázat, a szenzorok és a kontaktusok között futó eltérő hosszúságú 

vezetékezések. 

Sajnálatos módon a kapacitás detektálására felállított mérés nem szolgáltat értelmezhető 

eredményeket. Ennek legfőbb oka a szeletkötő berendezés kamráján belül futó vezeték 

árnyékolatlansága, illetve a berendezéssel közös földpotenciál. A nem megfelelő árnyékolás miatt a 

szenzor kapacitásához szórt, parazita kapacitások adódnak, oly mértékben, hogy az 

értékelhetetlenné válik. A magyarázat az árnyékolás hiányára az, hogy a szeletkötő berendezés 

komolyabb átalakítása nélkül kellett megvalósítanom a méréseket. A megfelelően árnyékolt 

vezetékezés kialakításához viszont már szükséges lett volna a berendezés megbontása és egyedi 

átvezetések kialakítása. 

4.5. táblázat . Az egyes érzékelőelemek nyugalmi kapacitása 
Érzékelőelem #1 #2 #3 #4 #5 
C [pF] 5,32-5,82 6,25-6,51 6,16-6,52 5,30-5,75 6,43-6,94 

4.3.3. Elektromos folyamatokat leíró helyettesítő kép felállítása 
A 4.1.2 fejezetben egy egyszerűsített, statikus állapotra alkalmazható, diszkrét elemekből 

álló helyettesítő képet határoztam meg. A mérés során felvett elektromos potenciál értékek és a 

változtatott terhelő ellenállás hatásának vizsgálata során további elektromos jellemzőkre derült fény, 

melynek ismeretében tovább finomítható a 4.15.a ábrán felvázolt helyettesítő kép. 
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4.15. ábra. Érzékelőelem szűk környezetének elektromos helyettesítő képe. 

a) terheletlen állapotra; b) terhelő ellenállással. 
 

A 4.15.a és 4.15.b ábra, közel azonos időpillanatban a terheletlen, illetve a terhelt elektromos 

állapotokat mutatja. Erre az Ub szempontjából ekvivalens két állapotra felírható a (4.1) megközelítő 

egyenlet: 
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ahol a Züveg az érzékelő elem szűk környezetében lévő üveg alapanyag elektromos impedanciája, U1 

a terhelés nélkül mért feszültség, U2 a terhelés mellett mért feszültség, Rm a mérőműszer belső 

ellenállása és Rt a párhuzamosan rákapcsolt terhelő ellenállás értéke. Az │Züveg│ értékét 

meghatározva, majd annak segítségével visszaszámolva az Ub értékét, látható, hogy az csak a 

szeletkötő berendezés által kapcsolt kötési feszültség részfeszültsége, mely erősen 

hőmérsékletfüggő. Ami érthető is, mivel a folyamat során az üveghordozó belső ellenállásán (Rüveg) 

feszültségesés történik. Emellett számolhatunk olyan áram utakkal (Ik), amelyek az érzékelőelemet 

kikerülve, annak környezetében a közvetlen Si-üveg határfelületek töltődéséért, a polarizált réteg 

kialakulásáért felelősek. Ezek figyelembevételével az érzékelőelem és környezetének módosított, 

kvázi sztatikus állapotra alkalmazható, diszkrét elemekből álló helyettesítő képe a 4.16 ábrán 

látható. 

 
4.16. ábra. Érzékelő elem és környezetének elektromos helyettesítő képe. 

4.3.4. Üveghordozó belső ellenállása 
Az érzékelőelem környezetében az üveghordozó belső ellenállása a (4.1) egyenlet 

segítségével meghatározható. A mérések során csak a nagyobb hőmérsékletű (300°C és 400°C) 
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kísérletek esetén kaptam jól értelmezhető eredményeket. Ezek a 4.17 ábrán láthatók, kiegészítve a 

szeletkötő berendezés által rögzített adatokból származtatott - globálisan a 4”-es szeletpárra 

vonatkozó - üveg belsőellenállásokkal. 

 
4.17. ábra. Érzékelőelemek környezetében mérhető és a 4”-es üveghordozó elektromos belső ellenállásai 

(10. és 11. kísérlet). 
 

A mérések teljes mértékben igazolják az elméleti működést, miszerint magasabb 

hőmérsékleten nagyobb az üveg vezetőképessége, illetve, hogy a szeletkötési folyamat során 

növekszik az üveghordozó belső ellenállása az idő függvényében. Ez logikus, mivel a kezdeti 

nagyszámú, a polarizáció kialakulásáért felelős, mozgásra képes töltéshordozók száma csökken az 

idő függvényében. 

4.3.5. A mérési eredmények reprodukálhatósága, a mérés hatása a folyamatokra 
A kapott eredmények értékelése után szembetűnő, hogy sok esetben az azonos paraméterek 

mellett lezajló kísérletek esetén reprodukálhatatlannak látszó értékeket kapunk. Ennek több oka is 

van: 

o a szeletek felületei között meginduló kötési folyamat függ a felületek geometriájától, 

o az érzékelő elemek eltérő kapacitásokkal rendelkeznek a vezetékezések hosszának eltérése 

miatt, és 

o a mérésék során tapasztalható a mérőrendszer visszahatása a folyamatra. 

A kötési folyamat megindulásának feltétele a szoros kontaktusba kerülő felületek, mely 

erősen függ a felület morfológiájától. Ez egyértelműen okoz reprodukálhatósági bizonytalanságot, 

amit jellemzően csak az elektrosztatikus tér kialakulásának kezdetén játszik szerepet. Mivel a 

mérési rendszer ezekhez a rövid idejű jelenségeknek a feltérképezéséhez lassú, ezért ez nem jelenik 

meg zavaró hatásként az eredményekben. 
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Az érzékelőelemek, a közöttük lévő eltérések miatt, ugyanolyan paraméterek mellett 

csatornánként más-más eredményeket prezentálnak. Ezek az eltérések csak 200°C kötési 

hőmérséklet esetén jelentősek, a magasabb hőmérsékletű kötési kísérletek során már 

elhanyagolhatóvá válnak a mért eredmények közötti eltérések. A 4.18 ábrán bemutatott, a 11. mérés 

során felvett értékekből származtatott áramsűrűségek meglehetősen jól mutatják a mérőcsatornák 

közötti eltérést, illetve a mérőelemek és a szeletkötő berendezés által detektált elektromos jellemzők 

közötti eltérést. Az egységnyi felületre vonatkoztatott áramsűrűség értéke erősen összhangban áll az 

érzékelőelemek kapacitásértékével. Ez jól látható, mivel a #2 és #5 érzékelőelem közel azonos 

kapacitású, míg az #1 elem ezektől kissé eltérő. Annak a magyarázata, hogy a kötés során a 4”-es 

felületen átáramlott töltések okozta áramsűrűség jóval kisebb, mint a lokálisan vizsgált 

érzékelőelemeken, az, hogy a mérésben résztvevő műszerek belső ellenállása terhelt és terheletlen 

állapotban is söntként működnek, úgymond több áramot „szippantanak” magukba, mint a 

környezetük. 

 
4.18. ábra. Érzékelőelemeken és a 4”-es szeletek között mért áramsűrűség az idő függvényében 

 
A fentebb említett sönt hatás legjobban a terhelés megszüntetésének pillanatában 

érzékelhető. A változás pillanatában, amikor terhelés megszűnésével visszaáll a műszer belső 

ellenállására a rendszer, látható hogy a mért feszültség értékek nem a korábban detektált értékek 

jelleggörbéje szerint viselkednek, hanem csak 55-75 s idő eltelte után áll be a jellege (4.19 ábra). Ez 

azzal magyarázható, hogy a kisebb sönt érték több töltéshordozót „szív” el, majd ennek 

megváltozása, azaz az ellenállásérték növekedés következtében beállt új állapotban újra fel kell 

töltődnie a mérésben résztvevő elektródáknak. 
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4.19. ábra A változó terhelés hatása a feszültségmérésre. 

4.4. Eredmények összefoglalása 
A fentebb bemutatásra került érzékelőelemek és mérőrendszer segítségével in-situ módon 

monitorozható az anódos kötés során kialakuló, geometriára jellemző, elektrosztatikus térerősség. 

Az érzékelőelemek elektródáin regisztrált feszültségértékek segítségével meghatározható: 

o az elektrosztatikus térerősség, 

o az elektrosztatikus préserő, és 

o az érzékelőelem környezetében az üveghordozó belső ellenállása. 

A mérési elrendezéssel lefolytatott kísérletek eredményei jó közelítéssel az irodalomnak 

megfelelő működési folyamatot reprezentálják – számszerűleg is. 

A mérési rendszer továbbfejlesztési iránya egy olyan elrendezés, amely megfelelő szoftveres 

támogatás mellett in-situ jeleníti meg a paramétereket, mely lehetőséget biztosít az anódos kötés 

folyamatának valósidejű kontrollálására. Alapvető fejlesztési irány, hogy egy olyan egyszerűbb 

érzékelőelem szerepeljen a mérésben, amely könnyen kialakítható tetszőleges eszközszeletek esetén 

is, illetve egy olyan módosított fűtőlap amely, gyors, oldható elektromos kontaktust biztosíthat a 

méréshez. 

Ezen fejlesztések megvalósítása után a rendszer alkalmassá válhat a szeletkötő berendezésbe 

történő beépítésre, mely gyártósorba illeszthető, így lehetőség nyílik az anódos kötés kialakulása 

során fellépő anomáliák azonnali orvoslására. 
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5. Mikrofluidikai rendszerekbe integrálható mikro-
plazmagenerátor 

 

A MEMS Laboratórium tevékenységi körét nagyban meghatározza az új típusú érzékelők, 

érzékelési módok kutatása, és az alkalmazási lehetőségek feltérképezése. A bioszenzorok és 

mikrofluidikai rendszerek térhódítása révén a laboratórium munkatársai mélyrehatóbban kezdtek el 

foglalkozni ezzel a területtel. Ennek keretében, az újabb érzékelési módszerek kutatása során, volt 

lehetőségem a plazma alkalmazásának kérdésével foglalkozni. Az alább részletezett kísérleti 

munka, egy a mikrofluidikai rendszerekbe integrálható mikro-plazmagenerátor fejlesztését mutatja 

be. Három különböző elektróda-szigetelő elrendezésű dielektrikummal határolt kisülés (Dielectric 

Barrier Discharge - DBD) elvén, alacsony gerjesztő feszültség (<1000 V) mellett, 1 atmoszférán 

működő plazmagenerátor kerül egymással összehasonlításra a megvalósíthatóság szempontjából. 

Demonstrációs céllal az úgynevezett síkban párhuzamos elektródaelrendezésű (coplanar) DBD 

plazmagenerátor került integrálásra egy, a célnak megfelelő mikrofluidikai tesztkörnyezetbe, 

szeletkötés alkalmazásával. Bemutatom az általam megvalósított mikro-plazmagenerátor két 

felhasználási, alkalmazási lehetőségét is. 

A tervezett eszköz integrálásának megvalósításához elengedhetetlen technológiai lépés a 

szeletkötés. Fontos szempont, hogy az eszköz gyártástechnológiájának összeállítása során külön 

figyelmet kell fordítani a köthetőségre, illetve az alkalmazható kötéstípus megválasztása nagyban 

függ a felhasznált anyagoktól és az alkalmazott technológiai lépésektől. 

A plazma felhasználása a mikrotechnológia területétől nem idegen. Számos alkalmazása 

jelen van, de talán a legjellemzőbb eljárások ezek közül az ionporlasztás, ionmarás és a felületek 

tisztítása. A szeletkötések során szintén alkalmazok különböző típusú plazmát felületaktiválás 

céljából. Ezek a rendszerek természetesen makroszkopikus méretűek. Mivel a mikroméretű 

plazmák alkalmazása még nem terjedt el, ezért kutatása szerteágazó lehetőségekkel kecsegtet. 

Mikroméretű eszközökben történő alkalmazásuk lehetőséget nyújthat többek között 

ózongenerálásra, UV fényforrás kialakítására, lokális felületmódosítások megvalósítására. A 

méretcsökkentés legnagyobb előnye a kedvezőbb üzemi körülmények biztosítása, ami esetünkben a 

kisebb elektromos energiafelhasználást és a magasabb gáznyomás melletti működést jelenti. 

Célom egy olyan mikroméretű plazmaforrás kialakítása, mely alkalmas atmoszférikus 

nyomáson, kis elektromos teljesítmény felhasználása mellett tetszőleges gázok gerjesztésére és a 

kialakult plazma fenntartására. Itt a geometriai méretekkel és az alkalmazott technológiákkal 

szemben támasztott követelmény, hogy a mikrotechnológiában honosított, számomra is elérhető 

eljárásokkal kialakítható, illetve más eszközökhöz vagy rendszerekhez integrálható legyen a 
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megvalósított plazmagenerátor. Napjainkban az integrálhatóság alapkövetelménnyé vált, mivel így 

biztosítható a komplex eszközök gazdaságos kivitelezése. 

5.1. Megvalósított mikro-plazmaforrások 
A bemutatásra kerülő kísérletsorozat a DBD eszközök mindhárom alapelrendezésével 

foglalkozik. A munka során a fő hangsúlyt a rendelkezésemre álló mikrotechnológiai folyamatok 

legoptimálisabb megválasztása kapta. Emellett természetesen a három alapelrendezés 

összehasonlítása is ismertetésre kerül. Hely hiányában a teszteszközök gyártása során alkalmazott 

technológiai lépések, paraméterek a mellékletben kerülnek bemutatásra. Ez alól kivételt jelent az 

5.2.4 fejezetben ismertetett, a legoptimálisabb elektródaelrendezéssel megvalósított integrált 

eszköz, ahol részletesen bemutatom a gyártás folyamatát. 

5.1.1. Térbeli DBD elrendezés 
Mint már korábban is elhangzott a VD elrendezés a legelterjedtebb kialakítása a DBD 

eszközöknek. Az általam választott geometriai felépítés a dielektrikummal határolt kisülőtér és a 

hozzá tartozó elektródapár, tehát mindkét elektróda szigetelőréteggel határolt. A tervezett elrendezés 

sematikus rajza a legfontosabb geometriai méretekkel együtt az 5.1 ábrán látható. 

 
5.1. ábra. Tervezett VD DBD eszköz elektróda elrendezésének sematikus rajza. 

 
A gyártás során alkalmazott technológiai sor, annak sematikus rajza és a mintakialakításhoz 

szükséges „layout” a III.1 mellékletben láthatók. Az üvegszeletek előkészítése és megmunkálása a 

szeletkötés megvalósításáig egymástól függetlenül történtek. 

Az elkészült, kötött 4”-es szeletpár képe és annak egy részlete az 5.2 ábrán látható, míg az 

ebből darabolással előállított chipeket az 5.3 ábra szemlélteti. 
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5.2. ábra. A VD elrendezésű eszközök: a) 4”-es szeleten kialakítva; b) egy chip részlete. 

 

 
5.3. ábra. A VD elrendezésű eszközök: a) Mikrofluidikai csatornákkal kivitelezett adapter-chip; b) Egyszerű 

kisülőteres kivitelezések. 
 

A VD DBD elrendezésű mikro-plazmagenerátor tesztje során 1,3 kV (50 Hz) alkalmazott 

csúcstól-csúcsig váltófeszültség (Upp) mellett kezdtek kialakulni részkisülések a kisülőtérben, de 

ekkor már a magas térerősség hatására az eszköz külső felületén is jönnek létre kisülések (felületi 

kisülések). Ezen a ponton, már ezek a jelenségek domináltak, így - ha tovább is emeljük az eszközre 

kapcsolt feszültséget - nem lehet a kisülési térben kontrollált plazmát kialakítatni. 

A probléma a geometriai megvalósításban keresendő. Sajnálatos módon az üvegszeletek 

megmunkálásnak számos korlátozó tényezője van. Az egyik ilyen tényező, az üvegmarásnál 

alkalmazott 48%-os HF marószer izotróp jellegű hatása és az üveghordozó 500 µm vastagságának 

következményeiből adódik. Azaz a jelen kiindulási anyagból és alkalmazott üvegmarási 

technológiával igen nehézkes és körülményes mikroméretű csatorna hozzávezetések kialakítása a 

kisülőtérhez. Az 5.4 ábrán a kialakított kisülőtér SEM keresztmetszeti képe látható. 

A jelenlegi elektródaelrendezés (elektródatávolság 1 mm) és dielektrikum vastagság 

(300 µm) mellett az eszköz nem működőképes. Erre egyértelmű megoldást jelenhet a 

mikrotechnológiai üvegmegmunkálás más technikáinak tesztelése, mint például a lézeres 

megmunkálás vagy a homokfúvással történő strukturálás. 
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5.4. ábra. A VD elrendezésű kisülőtér SEM keresztmetszeti képe. 

5.1.2. Felületi DBD elrendezés 
A VD DBD elrendezés kialakításához elengedhetetlen a mikrotechnológiai tömbi 

megmunkálás. Ezzel szemben az alább tárgyalásra kerülő felületi DBD elrendezés gyártása felületi 

mikromechanikával történt. Az általam tervezett teszt chipek öt különböző méretű és két eltérő 

elrendezésű elektródarendszert valósítanak meg. Az SD DBD elrendezésű mikro-plazma generátor 

keresztmetszetének sematikus rajza az 5.5 ábrán látható, a gyártása során alkalmazott jellemző 

geometriai méretek, a megvalósításához szükséges technológiai sor és annak sematikus rajza, illetve 

a mintakialakításhoz felhasznált „layout” a III.2 Mellékletben található. 

 
5.5. ábra. Tervezett SD DBD eszköz elektróda elrendezésének sematikus rajza. 

 
Az eszköz működésének szempontjából a gyártás során a leglényegesebb lépés a 

dielektrikum réteg kialakítása. A kísérlet során három különböző szigetelőréteget próbáltam ki: egy 

rétegben APCVD SiO2; két rétegben APCVD SiO2; és háromrétegű szerkezetben APCVD SiO2 / 

LPCVD SiNx / APCVD SiO2 (az utóbbi esetben a magas hőmérsékletű leválasztás miatt az ellen 

elektróda anyaga Ti/Pt) (5.8 ábra). 

A szeletek 20×20 mm-es chipekre történő feldarabolása után állnak elő a tesztelésre kész 

eszközök. Az 5.6 ábrán a különböző méretű egy elektródapáros és a fésűelektródás elrendezésű 

teszt chip látható. 
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5.6. ábra. A SD elrendezésű teszt chipek: a) egy elektródapáros (SiO2-SiNx-SiO2); 

b) egy elektródapáros (SiO2-SiO2); c) fésű-elektródás (SiO2-SiO2) 
 

A SD DBD elrendezésű mikro-plazmagenerátor chipeket 13 kHz frekvenciájú 

váltófeszültség rákapcsolásával teszteltem. Kiderült, hogy az alkalmazott dielektrikumnak igen 

tömörnek és legalább 1800 nm vastagságúnak kell lennie. Az ennél vékonyabb, vagy 

tűlyukas/repedezett szigetelőréteg nem látja el feladatát, így az elektródák között átütés jöhet létre. 

Az 5.7 és 5.8 ábra a hibás szigetelő réteg hatását mutatja be, ahol a két elektróda között kialakult 

átütés olyan nagy áramot engedett átfolyni az elektródákon, hogy a keskenyebb felületi elektróda 

megolvadt. 

 
5.7. ábra. A dielektrikum hibájából kialakuló direkt átütés eredménye 1. (100 µm-es alsó, 10 µm-es felső 

elektróda szélesség, köztük 1500 nm SiO2 szigetelőréteg, átütési feszültség Upp=900V). 
 

 
5.8. ábra. A dielektrikum hibájából kialakuló direkt átütés eredménye 2. (1 mm-es alsó, 100 µm-es felső 

elektróda szélesség, köztük 1500 nm SiO2 szigetelőréteg, átütési feszültség Upp=450V). 
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Azokon a tesztstruktúrákon, ahol az APCVD SiO2 réteg növesztése egy rétegben történt, a 

dielektrikum a fémelektródák felületén mechanikailag feszültségessé vált, ennek következtében 

megrepedezett. Jobb eredményeket sikerült elérni a több rétegben leválasztott dielektrikumok 

esetén, mivel a rétegeltség illetve a közbeiktatott SiNx réteg csökkentette a mechanikai 

feszültségeket a rétegekben, illetve a rétegek között. 

Az elektróda elrendezésektől függetlenül, ha a dielektrikum megfelelő minőségű, akkor 

kisebb, mint 1000 voltos feszültségről az eszköz sikeresen működtethető. Az 5.9 ábrán a 100 µm 

széles ellen és 10 µm széles felületi elektródaelrendezés látható, ahol a dielektrikum két rétegben 

leválasztott, összesen 2 µm vastagságú SiO2. Itt, 1 atm nyomású levegőn a plazmakisülés 

megindulásának feltétele 470 V csúcstól-csúcsig feszültség (13 kHz frekvencián), ahol az eszköz 

által felvett átlagteljesítmény 317 mW.  

 
5.9. ábra. SD DBD eszköz egy elektródás elrendezésben. a) Az eszköz gerjesztés nélküli állapotban. 

b) Az eszköz üzem közben (Levegő, 1 atm, Upp=470 V, 13 kHz). 
 

Növelve a dielektrikum felületét, sajnálatos módon egyre nagyobb a valószínűsége, hogy 

tűlyukakat vagy repedéseket is fog tartalmazni a réteg. Így a fésűelektróda elrendezésű eszköz a 

nagy felülete miatt akadályozza a stabil működést. Az eszközön a plazma gyújtását követően, rövid 

időn belül (néhány másodperc) a dielektrikum hibahelyein átütés jön létre, melynek árama 

megolvasztja a vezetéket. Az 5.10 ábra a hibás eszköz egy részletének működését mutatja. Jól 

látható hogy az épen maradt vezetékezés környezetében továbbra is fennmarad a kialakult plazma. 

Az SD DBD elrendezés egyik hátránya, hogy a felső elektróda közvetlenül kapcsolatba 

kerül a generált plazmával. A megemelkedett működési hőmérséklet, illetve a közvetlen 

ionbombázás hatására az elektródák igen erősen degradálódnak, ami makroszkópikus méretekben 

kisebb problémát jelent, mint a mikrométeres skálán. A tesztstruktúrán alkalmazott alumínium 

vezetékanyag ózon (O3) hatására erősen oxidálódik, illetve a vezeték hőterhelése is limitált az Al 

alacsony olvadáspontja miatt. Az 5.11 ábrán egy 100 µm széles felső elektróda felülnézete látható 

10 perc üzemeltetést követően. Jól látható, hogy az elektróda szélein összefüggően, a felületén 
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pontszerűen kezdett el oxidálódni a vezeték. Ez a jelenség a felső elektróda anyagától és geometriai 

méretétől függően erősen korlátozza az eszköz élettartamát. 

 
5.10. ábra. SD DBD fésű-elektródás elrendezés egy részlete. A szigetelőréteg hibahelyei következtében 
megolvadt vezetékek miatt a plazmakisülés térben korlátozottá válik (Levegő, 1 atm, Upp=470 V, 13 kHz). 

 

 
5.11. ábra. SD DBD egy elektródás elrendezés működése során eloxidálódó 100 µm széles Al felső 

elektróda. a) működés közben; b) 10 perc működtetést követően (kikapcsolt állapotban). 

5.1.3. Coplanar DBD elrendezés 
A harmadik típusú DBD elrendezés az egy síkban párhuzamosan futó elektródák, az 

úgynevezett coplanar elektróda elrendezés (CD DBD). Az 5.12 ábrán látható geometriai elrendezés 

igen egyszerűen kialakítható mikrotechnológiai eljárásokkal. A gyártásra és tesztelésre került 

kísérleti eszközök 3 csoportba sorolhatóak: 

o magában álló elektródapárok különböző elektródaközökkel, 

o 100 µm széles sávon belül elrendezett elektródarendszer különböző elektródaközökkel, és 

o nagyobb területű elektródarendszerek. 

 
5.12. ábra. CD DBD eszköz elektróda elrendezésének sematikus rajza. 
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Az eszközök elektródáinak geometriai méretei, a CD DBD elrendezés megvalósításához szükséges 

technológiai sor, annak sematikus rajza, és a mintakialakításnál alkalmazott „layout” az 

III.3 mellékletben látható.  

A kísérletek során kipróbáltam szigetelőrétegként 10 µm vastagságú SU8 fotolitográfiai 

lakkot [97] (a lakk felvitele spin-coating módszerrel történt), két rétegben 1-1 µm vastagságban 

leválasztott APCVD SiO2-ot és 2-2,5 µm vastagságú foszfor-üveget (PSG). 

A szeletek 20×20 mm2-es chipekre történő feldarabolása után állnak elő a tesztelésre kész 

eszközök. Az 5.13 ábrán a négy különböző elektróda elrendezésű tesztchip fényképe látható. 

 
5.13. ábra. A CD elrendezésű tesztchipek: a) magában álló elektródapárok; b) 100 µm széles sávba 

rendezett elektródák; c) elektródák 4×4 mm2 felületen; d) elektródák 18×12mm2 felületen 
 

A CD DBD elrendezésű 2-2,5 µm közötti vastagságú PSG dielektrikummal gyártott mikro-

plazmagenerátorok a 200 µm-es elektródaközzel rendelkező változatot kivéve, az elektróda 

rajzolatoktól függetlenül sikeresen üzemeltethetőek kisebb, mint 1000 voltos feszültség mellett. Az 

5.14.a ábrán az egyszerű elektróda pár (elektródaszélesség és elektródaköz: 10 µm) látható 

működés közben. Az 5.14.b és c ábrán a 100 µm széles sávba rendezett 10 µm elektróda 

szélességgel és 5 µm elektródaközzel megvalósított generátor struktúrája és működése látható. Az 

5.15 ábra az eszköz tesztelése során rögzített gerjesztő feszültség jelalakját és a forráson átfolyó 

áramerősséget mutatja az idő függvényében. A mért értékekből meghatározott, az eszköz által 

felvett átlagteljesítmény 314 mW. 
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5.14. ábra. A CD DBD plazmagenerátorok. a) magában álló elektródapár működés közben; b) 100 µm 

széles sávba rendezett generátor struktúrája; és c) a generátor működés közben. 
 

 
5.15. ábra. A 100 µm széles sávba rendezett 10 µm elektróda szélességgel és 5 µm elektródaközzel 

megvalósított CD DBD plazmagenerátor működtetése során rögzített jelalakok. A felvett átlagteljesítmény 
314 mW. 

 
A PSG dielektrikumként történő alkalmazásával nagy felületen is sikeresen tudtam 

előállítani hibamentes szigetelőréteget. Az 5.16 ábrán látható a 18×12 mm2 felületen, 10 µm széles, 

100 µm elektródaközökkel strukturált elektróda-elrendezéssel megvalósított generátor, működés 

közben. 

A 10 µm vastagságú SU8 litográfiai lakk dielektrikumként történő alkalmazása csak 

részleges eredményeket hozott. A tesztelés során bebizonyosodott, hogy a szigetelőréteg funkciója 

elektromos szempontból, azaz, az átütési szilárdság nagyságát tekintve megfelelő, tehát az eszköz 

alkalmas plazma keltésére. Viszont az epoxi alapú lakk az eszköz 10 másodperces üzemeltetését 

követően a megemelkedett hőterhelés hatására erősen degradálódik és elveszíti szigetelő 

képességét. Emiatt a réteg nem alkalmazható. 
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5.16. ábra. Nagy felületű CD DBD plazmagenerátor működés közben (18×12 mm felület, 10 µm elektróda 

szélesség, 100 µm elektródaköz). 
 

Amíg a két rétegben leválasztott APCVD SiO2 szigetelőréteg a SD DBD elrendezésű 

eszközöknél alkalmazható, ebben az esetben nem felel meg a szigetelés feladatának ellátására. 

Ennek oka, hogy a kísérletek üveghordozóra felépített eszközökkel történtek, melyre a tiszta SiO2 

réteg kémiai gőzfázisú leválasztása nem ad olyan tömör, egybefüggő, illetve mechanikailag 

feszültségmentes réteget, mint Si hordozón. 

5.1.4. Mikrofluidikai rendszerbe integrált mikro-pl azmagenerátor 
A fentebb bemutatásra került eszközök a VD DBD elrendezés kivételével alkalmasak 

eszközgyártásra. A VD DBD elrendezés strukturális átalakítását követően szintén alkalmassá válhat 

felhasználásra, de a robosztus térbeli kialakítása erősen korlátozza felhasználásának lehetőségeit, 

ezért alkalmazását további kísérletekre, illetve eszközgyártásra elvetettem. Ezzel szemben a 

mikrotechnológiai gyárthatóság szempontjából egyszerűbb planáris elrendezésű plazmagenerátorok 

több lehetőséget nyújtanak. Az SD DBD elrendezés két fém leválasztási lépést kíván, ahol a 

dielektrikum növesztésének módja korlátozza az első fémezés anyagának megválasztását. Például 

SiNx alkalmazása esetén a magas hőmérsékletű leválasztás miatt, nem lehet Al elektródákat 

alkalmazni, csak magasabb olvadáspontú fémeket, például platinát. Az SD DBD elrendezés 

legnagyobb hátránya a plazmának kitett felső elektróda, amely magas hőterhelésnek és állandó 

ionbombázásnak van kitéve. 

A legbiztatóbb eredményeket a CD DBD elrendezéssel megvalósított eszközök kísérletei 

hozták. Az egyszerű technológiai sor és az alkalmazott alapanyagok könnyű és alacsony költségű 

gyárthatóságot biztosítanak. Az elektródák rajzolatának kialakítása rugalmasan, könnyen 

változtatható egy tetszőleges struktúra megvalósításakor. Az elrendezés másik előnye, hogy az 

elektródák elszeparáltsága a kisülőtértől nem támaszt speciális követelményeket az elektróda 

anyagával szemben. Ezen megfontolások és előnyök alapján a CD DBD elrendezést használtam a 

mikrofluidikai rendszerbe integrált plazmagenerátor megvalósításához. 
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Az integrált plazmagenerátor tesztstruktúrájának kialakítása az alább támasztott 

követelmények szerint történt: 

o a struktúra tartalmazzon a mikrofluidikában alkalmazott geometriai méretű csatornákat, 

o az egyszerű gyárthatóság szem előtt tartása, 

o rendelkezzen külső elektromos csatlakozásokkal és gáz hozzávezetésekkel, és 

o lehetőség szerint a tesztchip alkalmas legyen a Micronit Fluidic Connect PRO adapterben 

[98] történő tesztelésre. 

A Micronit tesztkörnyezethez illeszkedő 45 mm×15 mm×1 mm befoglaló méretű tesztchip 

sematikus rajza az 5.17 ábrán látható. Az eszköz két különböző hosszúságú 100 µm széles 30 µm 

mély csatornából és egy nagy térfogatú reaktorkamrából áll, melyek egymástól függetlenek. Az 

eszköz gyártása két üveg hordozószeleten történik. Az egyik az eszközszelet, amelyen az üveg-üveg 

anódos kötéséhez szükséges porlasztott Si réteg és a plazmagenerátor kerül kialakításra, míg a 

másik szelet a csatornarendszer struktúráját és a hozzávezetéseket tartalmazza. A végleges eszköz a 

két szelet illesztett szeletkötése révén áll össze. A tesztchip csatornáinak és elektródarendszerének 

geometriai méreteit az 5.1 táblázat tartalmazza. 

 
5.17. ábra. A tervezett tesztchip sematikus rajza. Üveg hordozók szeletkötésével kialakított csatornahálózat 

és a bennük futó elektródarendszer. 
 

5.1. táblázat . Integrált plazmagenerátor jellemző geometriai méretei és alapanyagai 

Hordozó anyaga/méretek 
Schott Borofloat® 33 
/4” 500 µm 

Dielektrikum/vastagság [µm] PSG / 2 
Csatorna szélesség/mélység [µm] 100 / 30 
Elektródák anyaga/vastagság [nm] Al / 1000 

1. csatorna 
Elektróda-szélesség [µm] w 10 
Elektródaköz [µm] d 10 
Elektródarendszer hossza [mm] l 25 

2. csatorna 
Elektróda-szélesség [µm] w 10 
Elektródaköz [µm] d 10 
Elektródarendszer hossza [mm] l 91,14 

Nagy térfogatú reaktorkamra 

Elektróda-szélesség [µm] w 10 
Elektródaköz [µm] d 10 
Elektródarendszer felülete [mm2] 25 (5×5) 
Kamra térfogata [mm3] 4,725 
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5.1.4.1. Integrált mikro-plazmagenerátor gyártása 
Az eszköz megvalósításához szükséges technológiai sor sematikus rajza és a 

mintakialakításnál alkalmazott „layout” az eszközszelet esetén az 5.18 ábrán, a csatornákat 

tartalmazó szelet esetén pedig az 5.19 ábrán látható. A szeletek kiinduló anyaga a korábban is 

alkalmazott Borofloat®33, melynek paraméterei az 4.1 táblázatban láthatók. 

 

 
5.18. ábra. Az integrált plazmagenerátor eszközszeletének technológiai sora. 

Bal oldalon a technológiai lépés, jobb oldalon a hozzátartozó layout. 
 

Az eszközszelet megvalósításának első lépése az 1 µm vastagságú alumínium réteg 

leválasztása elektronsugaras vákuumpárologtatással, melyből az elektródarendszer rajzolata 

fotolitográfiával kerül kialakításra (5.18.a ábra). A leválasztott Al réteg jelen esetben nem csak az 

elektróda kialakítására szolgál, hanem az eszköz kötési felületeinek védelmére is. Ez azért 

szükséges, mert az üveg hordozón leválasztásra kerülő dielektrikum nem távolítható el szelektíven a 

felületről, melynek következménye a dielektrikum marásakor degradálódott kötési felület. A gyártás 

következő lépése a szigetelőréteg leválasztása, amely 200 nm SiO2, 1600 nm PSG és 200 nm SiO2 
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egymás utáni növesztése APCVD-vel. A szigetelő réteg strukturálása, azaz a majdani kötési 

felületekről történő elmarása fotolitográfia segítségével történik (5.18.b ábra). Ezután a 

dielektrikum strukturálásánál alkalmazott maszkoló lakkréteg ismételt alkalmazása mellett 

eltávolításra kerül a felületek védelmét ellátó Al réteg (5.18.c ábra). Majd az üveg szeletek anódos 

kötéséhez szükséges diffúziógátló réteg kialakítása zajlik. Ez 150 nm vastag porlasztott Si 

leválasztásával és fotolitográfia alkalmazásával történik (5.18.d ábra). Az eszközszelet gyártásának 

utolsó lépése a kontaktusablakok kialakítása a szigetelő rétegben (5.18.e ábra). 

A második szelet megmunkálásának kezdő lépése az üvegmarás maszkolásához szükséges 

réteg leválasztása. Ez esetünkben a hordozó szelet mindkét oldalára porlasztással leválasztott Si 

rétegből, és az előoldalra növesztett réteg fotoglitográfiával történő strukturálásából áll 

(5.19.a ábra). Ezután a nem maszkolt felületek 48%-os HF nedves kémiai marásával alakítható ki a 

30 µm mélységű csatornahálózat majd Si marás segítségével távolítható el a maszkoló réteg 

(5.19.b ábra). Az elektromos- és gáz hozzávezetésekre szolgáló átmenő furatokat az üveghordozó 

mechanikus fúrásával alakítottam ki (5.19.c ábra). 

 

 
5.19. ábra. Az integrált plazmagenerátor második szeletének technológiai sora. 

Bal oldalon a technológiai lépés, jobb oldalon a hozzátartozó layout. 
 



5. MIKROFLUIDIKAI RENDSZEREKBE INTEGRÁLHATÓ MIKRO-PLAZMAGENERÁTOR 86 

A szeletek tisztítása és illesztése után a két szeletet anódosan összekötöttem (5.19.d ábra). A 

köztes porlasztott Si réteg segítségével megvalósított üveg-üveg anódos kötés a 3.1.2 fejezetben 

leírtak szerint két lépcsőben történik, melynek paraméterei az 5.2 táblázatban látható. 

5.2. táblázat . Alkalmazott kötési paraméterek összefoglalása 
Hőmérséklet 400°C (100°C felett 10°C/min sebességgel) 
Kamranyomás <10-3 mbar 
Présnyomás 1000 mbar (2222 N) 
 előkötés teljes kötés 
Feszültség -500 V -800 V 
Időtartam 3 min 40 min 

 
A legyártott eszközszelet egy részlete látható az 5.20.a ábrán, ahol jól kivehető az elektróda 

rendszer és a kötéshez alkalmazott 150 nm vastag porlasztott Si réteg. A PSG dielektrikummal 

fedett elektródák SEM képe az mutatja, hogy a szigetelőréteg növekedése jóval előnytelenebb az 

aluminium felületeken, mint az üveghordozó felületén. A csomós, szigetes növekedés miatt 

sűrűsödik a hibahelyek száma, ezért az APCVD eljárás további optimalizálása szükséges 

(5.20.b ábra). 

A legyártott második szelet az 5.21 ábrán látható. A 48%-os HF-al történő nedves kémiai 

üvegmarás homogén, egyenletes 30 µm-es mélységű felületeket eredményezett. 

 
5.20. ábra. Az eszközszelet egy részlete. a) A szelet kötés előtti állapota. 

b) Az 5×5 mm felületű 2 µm PSG dielektrikummal fedett elektródáinak SEM képe. 
 

 
5.21. ábra. A második szelet egy részlete. 30 µm mély üvegmarás és 1 mm átmérőjű furatok. 
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A szeletkötést követően az elkészült szeleteket feldaraboltam. A nagyméretű chipek miatt 

egy szeletpár csak 7 chipet tartalmaz. Az 5.22.a ábra az elkészült tesztchipet mutatja. 

A kialakított struktúra további vizsgálatához az eszközből keresztmetszeti minták készültek. 

Az 5.22.b ábra a 2. csatorna SEM keresztmetszeti képét mutatja. Az 5.23.a ábra ugyanazon csatorna 

nagyobb nagyítású felvételét mutatja, míg az 5.23.b ábrán az elektródarendszer széléről készült kép 

látható. A 10000× nagyításnál már jól beazonosíthatók a struktúra részletei. Az ábrán jelölt 

réteghiba a dielektrikum leválasztása során kialakult SiO2 és PSG réteghatárok közötti mechanikai 

feszültségre enged következtetni. Egyértelműen nem alámaródás, mivel a dielektrikum 

szerkezetének felső részén ez nem jelentkezett. 

 
5.22. ábra. A tesztchip és a kialakított csatorna. a) Micronit tesztkörnyezethez illeszkedő 45×15×1 mm 

befoglaló méretű tesztchip. b) A 2. csatorna keresztmetszeti SEM képe. 
 

 
5.23. ábra. 2. csatornába integrált plazmagenerátor elektródái. a) Az elektródák keresztmetszetének SEM 

képe. b) A kialakult struktúra nagyobb nagyítású SEM képe. 

5.1.4.2. Integrált mikro-plazmagenerátor tesztelése 
A fent részletesen bemutatott mikrotechnológiai lépéssor segítségével sikeresen legyártható 

a tesztchip. A gyártást követően az integrált mikro-plazmagenerátort teszteltem. A külvilág felé a 

kapcsolatot a – geometriai méretek tervezésekor is figyelembe vett – Micronit Fluidic Connect PRO 

adapter biztosította. Az adapter tíz bevezetésén tetszőlegesen konfigurálhatók a folyadék vagy gáz 

bevezetésére szolgáló csövek, illetve az elektromos kontaktusokat biztosító érintkezők (5.24 ábra). 
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5.24. ábra. Mikrofluidikai adapter a belehelyezett tesztchippel: a) nyitott és b) lezárt állapotban. 

 
A tesztek 1 atm nyomású tiszta neon gázban történtek. Mivel a Ne-plazma 

narancssárga/téglavörös színe és intenzív fényereje jól detektálható, így könnyen fényképezhető, jól 

dokumentálható. A három különböző elektródaelrendezésen elvégzett kísérletek eredményeit az 

5.3 táblázatban összegeztem. Mindegyik elrendezés működőképes és alkalmas homogén, 

összefüggő plazma generálására. Az 5×5 mm2 felületű plazmagenerátor optikai mikroszkópos 

felvétele látható az 5.25 ábrán, ahol jól megfigyelhető, hogy a Ne-plazma az elektródák között 

alakul ki (a sötét sávok az elektródák felületei). Az 5.26 ábra az 2. csatornában generált neon 

plazmát szemlélteti, illetve a felvétel készítésekor rögzített gerjesztőfeszültség és áram görbéi az 

5.27 ábrán kerülnek bemutatásra. 

5.3. táblázat . Plazmagenerátor elektromos jellemzői 

Vizsgált 
csatorna 

Rendszer 
kapacitása 

Cr [pF] 

Alkalmazott 
feszültség 

Upp [V] 

Teljesítmény 
(átlag) 

Pátl [mW] 

Fénykép 
exponálási 

idő 
t [s] 

1. csatorna 6,58 596 60,8 1 

2. csatorna 23,82 542 62,3 1 

Nagy térfogatú 
reaktorkamra 

48,93 624 80,1 1 
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5.25. ábra. Az 5×5 felületű elektródarendszer tesztelése. a) Az elektródarendszer struktúrája. (10 µm széles 

vezetékek 10 µm közökkel, 2,5 µm PSG alatt). b) Üzem közben 1 atm nyomáson generált Ne plazma 
(Upp=624 V, f=13 kHz, a felvétel 5 s záridővel). 

 

 
5.26. ábra. Az 2. csatornában generált neon plazma (1 atm Ne, Upp=542 V, f=13 kHz, fénykép exponálási 

ideje: 15 s). 
 

 
5.27. ábra. A 2. csatorna tesztelése során rögzített feszültség és áram jelalakok. A felvett átlagteljesítmény 

62,3 mW. 
 

Az ábra jól szemlélteti az áramkör kapacitív jellegét, mivel egyértelműen látszik, hogy az áram 

fázisa (φ) siet a feszültségéhez képest. Konkrétan a mikrokisülések árama is megjelenik a 

jelalakban, például a 40  µs-nál és 120 µs-nál látható tüskék [66]. A gerjesztő feszültség feltűnően 

aszimmetrikus jellegére a magyarázat a meghajtásra használt tápegységben keresendő. A 

kísérletekhez egy igen egyszerű forrást állítottam össze (5.28 ábra), ahol szabályozott kapcsolási 
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sebességgel megszaggatott bemeneti feszültséget transzformáltam fel. Az említett aszimmetrikus jel 

a transzformátor miatt alakult ki. 

 
5.28. ábra. A kísérletek során alkalmazott tápegység kapcsolási rajza. 

5.2. A megvalósított mikro-plazmagenerátor alkalmazásai 
Alábbiakban a sikeresen megvalósított coplanar elektróda elrendezésű mikro-

plazmagenerátor két alkalmazási lehetőségét mutatom be. Az itt demonstrált kísérletek az 

alkalmazhatóságot vizsgálják, további kutatások és eszközkialakítások megalapozása céljából. 

5.2.1. Mikrofluidikai csatornák lokális felületmódosítása integrált 
plazmaforrással 
Kémiai és orvosbiológiai alkalmazások során kiemelt feladata a mikrofluidikai 

rendszereknek a minták pontos és hatékony átvitele/továbbítása a mintaelőkészítő rendszereken, 

kontrollálható átáramlás mellett. A passzív pumparendszereket tartalmazó mikrofluidikai egységek 

ígéretes megoldást nyújtanak az alacsony előállítási költség és a kis komplexitás szempontjából. 

Gazdasági megfontolásból a polimerek alkalmazása szerkezeti anyagként szintén előnyös, noha 

hidrofób jellegük egy kritikus pont [99]. 

Az egyik ilyen legáltalánosabb szerkezeti anyagként felhasznált polimer a poli-dimetil-

sziloxán (PDMS), amelyet biokompatibilitása és hosszú távú stabilitása mellett könnyű 

megmunkálhatóság is jellemzi. A PDMS egy szilícium alapú organikus polimer: 

(H3C)3[Si(CH3)2O]nSi(CH3)3, amely kiválóan alkalmas mikrofluidikai struktúrák kialakítására 

(bio)analitikai alkalmazásokhoz, mivel átlátszó, rugalmas, kémiailag és biológiailag is ellenálló, 

olcsó és emellett alacsony költségen nagy sorozatszámban is előállítható öntéssel SU-8 vagy Si 

öntőformák alkalmazásával [100]. 

A PDMS legnagyobb hátránya hidrofób felületi tulajdonsága, mely nagyban korlátozza a 

maximális áramlási sebességet a mikrorendszerekben. A fehérjék és ligandumok nem-specifikus 

kötődése is kritikus probléma, amely az analitikai rendszer szempontjából a célmolekulák 

kiürülésével van összefüggésben. Emellett döntő fontosságú még a polimer lehetséges hosszú távú 

degradációja, lebomlása is [101]. 
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A bevett gyakorlat szerint a PDMS felületi tulajdonságainak megváltoztatására oxidációs 

eljárásokat alkalmaznak, például levegőn történő oxidálás, oxidáló oldószerekkel történő kezelés, 

illetve az igen jó hatásfokú oxigénplazmás kezelés [99, 102]. Az eljárások alatt hidrofil 

tulajdonságú szilanol (Si-OH) és szilíciumdioxid (SiO2) csoportok alakulnak ki a felületen, mint 

ahogy az 5.29 ábra is szemlélteti. 

 
5.29. ábra. Az oxigén plazmás kezelés hatása a PDMS felületén. [103] 

 
A bemutatásra kerülő kísérlet tehát egy PDMS polimer alapú mikrostruktúra elektromosan 

vezérelt, lokális és in-situ kémiai felületmódosítását mutatja be az előzőekben ismertetett integrált 

plazmaforrás felhasználásával. 

5.2.1.1. A kísérlet felépítése 
A kísérlethez kialakított eszköz két fő részből áll. Ennek egyik része a polimer alapú 

mikrofluidikai kapilláris pumpa, ami SU-8 epoxi alapú negatív fotoreziszt öntőformán lágy 

litográfiával kialakított PDMS struktúra (5.30 ábra). A többrétegű SU-8 öntőforma egy részlete az 

5.31 ábrán látható. A képen látható második SU-8 rétegben kialakított oszlopos struktúra nagy 

oldalarányú lyukakat alakít ki a végleges PDMS csatornák alján. 

 
5.30. ábra. PDMS alapú mikrocsatornák kialakításának lépései. [104] 
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5.31. ábra. Többrétegű, strukturált SU-8 öntőforma részletének SEM képe. 

 
Az eszköz másik része a coplanar elrendezésű DBD mikroplazma generátor. A 

kialakításának lépései és az alkalmazott anyagok megegyeznek az 5.1.4.1 fejezetben leírt 

eszközszelet gyártásával, kivéve a porlasztott Si réteg leválasztását. Jelen esetben nem szükséges az 

említett réteg kialakítása. A kialakított plazma-forrást tartalmazó chip geometriai méreteit az 

5.4 táblázat foglalja össze, ahol 1 chip 5 darab különálló plazmaforrást tartalmaz (5.13.c ábra). 

5.4. táblázat . Felületmódosításnál alkalmazott 
plazmagenerátor geometriai méretei és alapanyagai 

Hordozó anyaga/méretei 
Schott Borofloat® 33 
/20mm×20mm×500µm 

Dielektrikum/vastagság [µm] PSG / 2 
Csatorna szélesség/mélység [µm] 100 / 30 
Elektródák anyaga/vastagság [nm] Al / 1000 
Elektróda-szélesség [µm] w 10 
Elektródaköz [µm] d 30 
Elektródarendszer felülete [mm2] 16 (4×4) 

 
Jelen kísérletnél a két rész egymáshoz illesztésével szemben csak az volt a követelmény, 

hogy a PDMS az üveg felületéhez jól, résmentesen odatapadjon. Ez nem okoz problémát, mivel a 

tiszta és szennyeződésmentes PDMS, felületi tulajdonságainak köszönhetően, kiválóan tapad az 

üveghez. Az 5.32 ábrán a fésűs elektródaelrendezés látható a kapillárisrendszert tartalmazó PDMS 

réteggel fedve. 

 
5.32. ábra. Coplanar elektródák (elektródaköz 30 µm, elektróda szélesség 10 µm, felület 16 mm2) 

kapillárisrendszert tartalmazó PDMS réteggel fedve. 
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Az egyszerű és demonstratív kísérlet abból áll, hogy az összeillesztett eszköz kapilláris 

pumpájának bemenetéhez egy csepp ioncserélt vizet helyeztem, és ellenőriztem, hogy a rendszer 

képes-e felszivattyúzni a vizet. Ezután a plazmagenerátorra az aktuális gyújtófeszültségnek 

megfelelő váltakozófeszültséget kapcsoltam, majd 60 másodperces üzemeltetést követően 

megszüntettem a gerjesztést, és megvizsgáltam a plazmával kezelt csatornák állapotát. 

5.2.1.2. A kísérlet eredménye 
A vízcsepp elhelyezése után, a plazmagyújtást megelőzően a kapilláris rendszer nem volt 

képes a víz felszivattyúzására. 

A homogén plazma keltése 1 atmoszféra nyomású levegőn, 490 V csúcstól-csúcsig 

feszültségen történt, majd tovább emelve a gerjesztő feszültséget Upp=662 V-ig, rögzítettem a 

gerjesztő feszültség és az eszközön átfolyó áram időfüggő jelleggörbéjét (5.33 ábra). A kapilláris 

rendszer csatornáiban kialakult levegőplazma képe az 5.34 ábrán látható. 

 
5.33. ábra. A plazmakezelés során rögzített feszültség és áram jelalakok. 

A felvett átlagteljesítmény 2,4 W. 
 

 
5.34. ábra. PDMS kapilláris rendszerrel fedett CD DBD plazmagenerátor működés közben 

(10 µm elektróda szélesség, 30 µm elektródaköz, Upp=662 V, 13 kHz, levegő, 1 atm.). 
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A levegőplazma 60 másodperces fenntartását követően, megvizsgálva a csatornarendszert, 

azt tapasztaltam, hogy a kapilláris pumpa felszivattyúzta a bemenetéhez helyezett vízcsepp egy 

részét, megtöltve vele a csatornáinak a plazmagenerátorral fedésben lévő szakaszait. Az 5.35 ábrán 

– amely az 5.34 ábrán 1.-sel és 2.-sel jelölt területek nagyobb nagyítású képe – jól látható, hogy a 

csatornák csak a plazmával exponált részeken váltak telítetté, tehát csak a plazmaforrás közelében, 

azon túlnyúlva, mintegy 100-200 µm-es távolságig változott meg a felület hidrofóbról hidrofil 

tulajdonságúra. A forráson mintegy 100-200 µm-rel túlnyúló hatás azzal magyarázható, hogy a 

plazmában keletkező aktív gyökök diffúzió révén el tudnak távolodni a plazmaforrástól és annak 

közelében is kifejtik a PDMS felületére gyakorolt hatásukat. 

 
5.35. ábra. PDMS alapú kapilláris pumparendszer lokális plazmakezelésének eredménye. A víz a 

csatornákban a plazmagenerátor feletti és az azon mintegy 100-200 µm-re túlnyúló tartományokig szívódott 
fel. 

5.2.1.3. Eredmények összefoglalása 
A kísérlet sikeresen demonstrálja a CD DBD mikro-plazmagenerátor segítségével PDMS 

kapilláris pumparendszerben létrehozott, lokálisan kialakult plazma felületkémiai módosító hatását. 

Az elrendezés, illetve a módszer jellemzőinek összefoglalása: 

o a mikro-plazmagenerátor alkalmas 1 atm. nyomású levegő plazma begyújtására és 

fenntartására kis teljesítményen (néhány W); 

o PDMS csatornarendszerrel kombinálva, csak a csatornákban, lokálisan alakul ki plazma, 

ami bonyolultabb csatornahálózatok esetén is fennáll (5.36 ábra); 

o 60 s levegő plazmakezelés hatására a PDMS hidrofil felületi tulajdonságúra változik; 
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o a plazmaforrás többször is felhasználható, mivel a kisülőtérbe jutó folyadék annak 

ellenére, hogy kioltja a plazmát, nem okoz rövidzárlatot az elektródák között. A csatornák 

kiszáradása után így ismételten kelthető plazmakisülés. 

 
5.36. ábra. Magasabb strukturáltságú PDMS kapilláris pumparendszerben gyújtott lokális mikro-plazma. 

 
A módszer több előnnyel is rendelkezik, más bevett felületkezelési eljárásokkal szemben. Az 

egyik, hogy az „elektromosan” vezérelhető felületkémiai változás igen gyors lefolyású. A forrás 

integrálhatóságának köszönhetően beépíthető komplex Lab-On-A-Chip rendszerekbe. Mivel a 

mikro-plazmagenerátor alkalmas levegőn, atmoszférikus nyomáson történő működésre, a 

rendszerbe építés nem követel meg hermetikus gázhozzávezetéseket, illetve a makroszkopikus-

méretű plazmagenerátorok működéséhez szükséges vákuumrendszerek kialakítását, mely nagyban 

szélesíti a felhasználhatóság körét. 

A kutatás további tervei közt szerepel egy komplex mintaadagoló mikrofluidikai rendszer 

megvalósítása, mely kiszolgálóegységként támogathat egy bioanalitikai rendszert. Mivel a korábban 

említésre került egyéb módszerek lassú lefolyásúak, és komplex rendszereknél igen nehezen 

kivitelezhetőek, ezért az általam bemutatott lokális felületmódosítási eljárás, előnyeinek 

köszönhetően, ígéretes alkalmazási lehetősége az integrálható mikro-plazmagenerátornak. 

5.2.2. Mikro-plazmagenerátor emissziós fotospektroszkópiához 
A mikro-plazmagenerátor egyik kézenfekvő felhasználási lehetősége az analitikai célokat 

szolgáló atom emissziós spektroszkópia (AES) [105] plazmaforrásaként történő alkalmazása. E 

megbízható és egyszerű analitikai módszer lényege, hogy a plazmában gerjesztett állapotba kerülő 

atomok és molekulák energiájuk egy részét fotonok, azaz fény formájában emittálják, miközben 

visszatérnek alapállapotba. A kibocsátott fény spektruma és intenzitás-eloszlása jellemző a 

plazmában jelen lévő gerjesztett részecskék típusára és koncentrációjára. Így, a bemutatott 

mikroplazma generátor kisülési terébe különféle gázokat bevezetve vizsgálható azok összetétele és 

koncentrációja. 

5.2.2.1. A kísérlet felépítése 
Az alábbi kísérletnél felhasznált integrált mikro-plazmagenerátor megegyezik az 

5.1.4 fejezetben bemutatott eszközzel (5.22 ábra). Emissziós forrásként az eszköz 5×5 mm2-es 

felületű elektródaelrendezését használtam fel, illetve a külvilág felé a hozzávezetéseket az 

5.1.4.2 fejezetben bemutatott Micronit Fluidic Connect PRO adapter biztosította. 
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Az alapmérések az 5.5 táblázatban látható gázokon, gőzben történtek. A kamra 

átszellőztetése és feltöltése után a méréseket légköri nyomáson, nyugalmi, tehát áramlásmentes 

közegen végeztem. 

5.5. táblázat . Méréseknél alkalmazott közegek. 
 Nemesgázok Két-, és több atomos gázok 

közeg: He Ar Ne N2 O2 CO2 C3H6O* 
* Aceton nitrogén vivőgázban 

 
A plazmagyújtást követően az emissziós spektrumokat egy Avantes AvaSpec-2048 XL 

típusú spektrométerrel [106] rögzítettem 0,6 nm-es felbontással a 200-1160 nm hullámhossz 

tartományban. 

A kapott spektrumok kiértékelése az [107, 108] AES adatbázisok alapján történtek. A 

beazonosítás során az általam megengedett hullámhossz eltérés az elméleti értéktől ±0,4 nm – ami 

megközelítőleg a spektrométer felbontóképessége. Ha egy csúcshoz többféle beazonosítható 

részecske tartozhat, ott az elméleti relatív intenzitások összehasonlítása segíthet az azonosításban. 

A kísérletek megkezdése előtt bemérésre került a mikro-plazmagenerátor alapanyagául 

szolgáló Borofloat®33 üveg. A fehér fénnyel történő átvilágítás eredményeként kapott 

transzmissziós spektrumot az 5.37 ábra mutatja. Látható, hogy az 500 µm vastagságú üveghordozó 

282 nm hullámhossz (50%-os intenzitás) alatt szűrőként viselkedik, így a kapott spektrumok az e 

feletti hullámhosszakon értelmezhetőek. A 330-1100 nm tartományban a transzmisszió 90% körüli 

és nem változik számottevően. 

 
5.37. ábra. Borofloat®33 üveg transzmissziós spektruma (vastagság 500 µm) 

5.2.2.2. A kísérlet eredménye 
Egy-, és kétatomos gázok: 

A nitrogén, hélium, neon és argon mérése során kapott emissziós spektrumok az 5.38 ábrán 

láthatók. Az egyszerűbb szemléltetés végett a mért spektrumokat az argon maximális intenzitású 

csúcsára (λ=763,5 nm) normálva mutatom be. Az eredeti mérési eredmények és a táblázatba foglalt 

beazonosított csúcsok a IV.1-4 mellékletekben láthatók. 
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A hélium esetén a 300-400 nm-es tartományban, egy He csúcstól eltekintve, (λ=391,1 nm) a 

többi csúcs nitrogénnek felel meg. Ez a „szennyezés” jól demonstrálja a mérés érzékenységét, 

hiszen a kísérleti elrendezésből adódóan csak kis mennyiségű levegő maradhatott a kamrában, 

melynek nitrogéntartalma jól azonosíthatóan megjelent a hélium spektruma mellett. 

 
5.38. ábra. N2, He, Ne és Ar gázok mért emissziós spektrumai. 

 
Az oxigén gáz mért emissziós spektruma az 5.39 ábrán látható. Annak ellenére, hogy a 

begyújtott oxigénplazma szabad szemmel látható, illetve hosszú expozíciós idő mellett 

fényképezhető, az igen kis intenzitás miatt a mért spektrumon csak egy csúcs azonosítható. A 

777,6 nm hullámhosszúságú mért csúcs az atomos oxigénnek felel meg, melynek referencia 

hullámhossza 777,53 nm [107]. Az intenzitás növelésének egyik alapvető lehetősége a 

plazmagenerátorra kapcsolt feszültség növelése, de sajnos esetünkben ez technikai korlátokba 

ütközik (a tápegység max. kimenete limitált). Jelen kísérlet demonstrációs jellege miatt a 

spektrométer 41,25 ms-os integrálási ideje azonos az 5.38 ábrán szereplő gázok méréseinél 

alkalmazottal, az összehasonlíthatóság végett. 

A mérések során tapasztalt plazmagyújtási küszöbfeszültség értékeket az egy atmoszféra 

nyomású különböző gázokra az 5.6 táblázatban összegeztem. 

 

 
5.39. ábra. O2 gáz mért emissziós spektruma. 
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5.6. táblázat. Mért gázok gyújtófeszültsége. 

Gáz Upp [V] U p [V] U n [V] 
N2 450 210 -240 

He* 340 150 -190 

Ar 290 130 -160 

Ne 290 130 -160 

O2 610 280 -330 

Levegő 490 220 -270 

*kis mennyiségű N2 tartalom 
 

Széndioxid gáz (CO2): 

Az egy-, és kétatomos gázok mérése után 1 atmoszféra nyomású CO2 gázzal végeztem 

kísérleteket. A kapott emissziós spektrum az 5.40 ábrán látható. Az ábrán feltüntetett atomok, 

molekulák és összetett gyökök nem reprezentálják az összes azonosítható összetevőt, csak a 

legjellemzőbb csúcsokhoz tartozókat. Az analízis eredményének részletes kiértékelése táblázat 

formájában az IV.5 mellékletben található. Az emissziós spektrum elemzésével a 290-510 nm 

hullámhossz tartományon elkülöníthetően beazonosíthatóak a C, C2, O, O2, O3, CO+, CO2 és CO2
+ 

összetevők [107, 108]. A P.G. Reyes et al. által 2008-ban publikált cikkében [109] bemutatott 

alacsony nyomású CO2 plazma analízisével 9-ből 6 ponton találtam egyezést a saját 

eredményeimmel. A meg nem jelenő csúcsok hiányának oka az lehet, hogy az összehasonlított 

plazmák előállítási körülményei eltérők voltak (elektródaelrendezés, környezeti nyomás, 

plazmasűrűség, stb.). 

 
5.40. ábra. CO2 gáz mért emissziós spektruma. 

 
Acetongőz (C3H6O – N2 vivőgázban): 

Demonstratív jelleggel egy szerves anyag is bemérésre került a mikro-plazmagenerátor 

felhasználásával. A nitrogén acetonon keresztül történő átbuborékoltatásával előállított telített 

aceton gőz és N2 gáz keverékének emissziós spektruma az 5.41 ábrán látható. 
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5.41. ábra. Telített acetongőz és N2 gáz keverékének mért emissziós spektruma. 

 
Szintén megmértem a vivőgáz emissziós spektrumát is, mint referenciát. Az analízis során a 

referenciamérés csúcsaitól eltérő csúcsok kerültek kiértékelésre. Az emissziós spektrum elemzése 

során a 390-580 nm hullámhossz tartományon beazonosíthatóak a C2, N2, CN, CO, CO+, NO, CH2O 

(formaldehid) és CHOCHO (acetiléndiol) összetevők [108, 110]. Az analízis eredményének 

részletes kiértékelése táblázat formájában az IV.6 mellékletben található. Az aceton a mérési 

elrendezésből adódóan, nem látható, mivel annak csúcsai a 240-320 nm hullámhossztartományba 

esnek [108]. Az eredmények tükrében szerencsésebb választás lett volna például argon vivőgáz 

alkalmazása [111], mivel a nitrogén csúcsai egybeesnek a mérendő minta nagy részével így elfedve 

azt, például a CH gyököket. Ennek ellenére is, összességében a kísérlet eredményesnek tekinthető, 

mert igen részletes összetétel-analízis végezhető el a fent említett 390-580 nm hullámhossz-

tartományon. 

5.2.2.3. Eredmények összefoglalása 
A bemutatott kísérlet sikeresen demonstrálja a mikrofluidikai csatornarendszerbe integrált 

CD DBD mikro-plazmagenerátor emissziós forrásként történő alkalmazását atomemissziós 

spektroszkópia analízishez. Az összeállítás egy spektrofotométer segítségével alkalmas különböző 

gázok, gőzök jelenlétének monitorozására, illetve ezen túlmenően azok összetételének kimutatására. 

A módszer jellemzőinek összefoglalása: 

o a mikro-plazmagenerátor alkalmas 1 atm. nyomású gázok, illetve gőzök begyújtására és a 

kialakult plazma fenntartására kis teljesítményen (néhány W); 
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o a mérési elrendezés alkalmas egy-, két-, illetve többatomos gázok detektálására és 

elemzésére; 

o a mérési elrendezés alkalmas szerves oldószerek analízisére; 

A módszer műszaki újdonságának ereje a mikro-plazmagenerátor alkalmazásában rejlik. A 

meglévő rendszerekkel szemben nagy előnyt jelent a kis méret, illetve a szükséges kis analizálandó 

mintamennyiség. A mikro-méretű plazmaforrás atmoszférán történő működésének köszönhetően, 

ellentétben a kis nyomáson működő plazmaforrásokkal, nem követel külön mintaelőkészítést, nem 

szükséges jelentős nyomáscsökkentés, illetve sokkal kisebb elektromos teljesítmény is elegendő a 

működtetéséhez. A plazmaforrás integrálható gázokat tartalmazó lab-on-a-chip eszközökben 

analitikai, monitorozási céllal. 

A bemutatott összeállítás természetesen további finomításokat és optimalizálást igényel. 

Terveim között szerepel egy vastagabb dielektrikummal felépített plazmagenerátor megvalósítása, 

melyet nagyobb váltófeszültségű forrásról üzemeltetve nagyobb intenzitású emissziót és így 

pontosabb analízist tesz lehetővé. Ezzel párhuzamosan az egy atmoszféránál magasabb nyomású 

gázok vizsgálatának kivitelezése is lehetségessé válhat. 
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6. A kutatómunka új tudományos eredményei 
 

1. tézis Elektrosztatikus erővel segített alumínium fém fúziós kötési eljárás kidolgozása és 

minősítése 

Elsőként dolgoztam ki és optimalizáltam az elektrosztatikus erővel segített alumínium 

fémdiffúziós szeletkötési eljárást. Bizonyítottam, hogy alkalmazásával megbízható 

mechanikai és elektromos kötés alakítható ki a szilícium MEMS eszköz és az üveghordozó 

között. Megmutattam, hogy az általam optimalizált 450 °C kötési hőmérséklet, 60 perc kötési 

időtartam és 1000 V elektromos előfeszítés beállításával kialakuló elektrosztatikus erő a 

kötésben résztvevő alumínium felületeken roncsolja a natív Al2O3 réteget, így biztosítva a 

fémdiffúzió feltételeit. [T1, T2] 

1.1. altézis 

Szerkezeti vizsgálatokkal és funkcionális mérésekkel bizonyítottam az Al-Al rétegek 

között létrejövő kötés kialakulását és annak ohmos jellegét. Igazoltam az Al rétegek 

között a diffúzió létrejöttét, valamint, hogy a határfelületen dominánsan <111> 

orientációjú kristályszerkezet alakul ki. A kialakított kontaktusok hosszú távú 

megbízhatóságát ciklikus hőkezelési teszttel bizonyítottam. 

1.2. altézis 

Igazoltam az eljárás alkalmazhatóságát nyomásmérő és 3D erőmérő mikro-érzékelők 

kialakításában. A nemlineáris hőmérsékletfüggő nyugalmi kimeneti jel vizsgálatával 

bizonyítottam a módszer termo-mechanikai feszültséget csökkentő hatását. 

 

2. tézis Anódos kötés során a szeletek között kialakuló elektrosztatikus erő in-situ mérési 

módszerének kidolgozása 

Ipari szeletkötő berendezésbe is integrálható, új in-situ mérési módszert dolgoztam ki az 

anódos kötés során kialakuló elektrosztatikus erő monitorozására. Ehhez specifikus, Si-

bórszilikátüveg szeletpáron kialakított teszteszközt terveztem, amely lehetővé teszi a 

szeletkötés közben az elektrosztatikus erő in-situ mérését. Igazoltam, hogy a kapacitív elven 

működő mérőstruktúra elektródái között az elektromos potenciál változását mérve valós 

időben meghatározható az elektrosztatikus erő nagysága. [T3] 

2.1. altézis 

A mérési módszert különböző kötési paraméterek (200 °C / 400-1000 V; 300 °C / 

800 V; 400 °C / 800 V) mellett alkalmazva, és a mért elektromos jellemzők alapján 
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számított erőértéket alapul véve kísérletileg igazoltam az irodalomban szereplő elméleti 

számításokon alapuló, a kötési erőre vonatkozó becslések helyességét. 

2.2. altézis 

Megterveztem és megvalósítottam egy szilícium mikromechanikai technológiával 

készült tesztstruktúrát, amely a szeletkötő berendezés átalakítása nélkül alkalmas a 

kötési folyamat in-situ monitorozására. 

 

3. tézis Mikrofluidikai rendszerekbe integrálható mikro-plazmagenerátor tervezése, 

megvalósítása és kísérleti vizsgálata 

Megterveztem és elkészítettem egy mikrotechnológiai lépésekkel megvalósítható DBD 

(dielektrikummal határolt kisülés) mikro-plazmareaktort. Köztes polikristályos szilíciumréteg 

alkalmazásán alapuló üveg-üveg kötési technológiát dolgoztam ki, amely lehetővé tette az 

eszköz mikrofluidikai rendszerbe, illetve reaktorba való integrációját. Normál környezeti 

nyomás és 13 kHz frekvenciájú gerjesztés mellett az eszköz alkalmas különböző gázok 

(levegő, N2, He, Ar, Ne, CO2, aceton-gőz) ionizálására és a kialakuló plazma stabil 

fenntartására, kevesebb, mint 1,07 W/mm3 teljesítmény-felvétel mellett. [T4, T5] 

3.1. altézis 

A kidolgozott technológia alkalmazásával kis mennyiségű (< 0,75 mm3) gáz/gőz 

molekula-emissziós spektroszkópiai vizsgálatára alkalmas vákuum-tömör 

reaktorszerkezet hoztam létre, az eszközt plazmaforrásként integrálva. Az eszköz 

analitikai célú alkalmazását különböző gázok és gőzök (N2, He, Ar, Ne, CO2, 

acetongőz) fotoemissziós spektroszkópián alapuló vizsgálatával demonstráltam. 
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Rövidítések jegyzéke 

3D  – háromdimenziós

ADC  – foto-spektrométer analóg-digitális átalakítójára érkező beütésszám 

AES  – atom emissziós spektroszkópia 

AFM  – atomerő mikroszkóp 

APCVD – atmoszférikus nyomású kémiai gőzfázisú leválasztás 

BCB  – benzocyclobutane 

CCP  – kapacitív csatolású plazma 

CD  – síkban párhuzamos kisülés 

CMP  – kémiai-mechanikai polírozás 

CVD  – kémiai gőzfázisú leválasztás 

DBD  – dielektrikummal határolt kisülés 

DI  – ioncserélt víz 

DIC  – differenciális interferencia kontraszt 

DRIE  – mély reaktív ionmarás 

FEM  – végeselem szimuláció 

FIB  – fókuszált ionnyaláb 

ICP  – induktív csatolású plazma 

LPCVD – alacsony nyomású kémiai gőzfázisú leválasztás 

MEMS – mikro-elektronikai és -mechanikai rendszerek 

MIP  – mikrohullámú plazma 

NEMS  – nano-elektronikai és -mechanikai rendszerek 

NYÁK  – nyomtatott áramkör 

PDMS  – poli-dimetil-sziloxán 

PDP  – plazmakijelző panel 

PMMA – polymethylmethacrylate 

PSG  – foszfor-üveg 

RCA  – szabványos kémiai szelettisztítás 

RIE  – reaktív ionmarás 

SD  – felületi elrendezésű kisülés 

SEM  – pásztázó elektron mikroszkóp 

SILOX  – oxidmaró 

SOI  – szilícium oxidon szubsztrátum 
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SOS  – szilícium zafíron szubsztrátum 

STM  – pásztázó alagútmikroszkóp 

SU-8  – epoxi alapú negatív fotoreziszt-lakk 

TEM  – transzmissziós elektron mikroszkóp 

TLP  – átmeneti folyadék fázis 

TSV  – szilíciumon keresztüli átvezetés 

UHV  – ultra-nagy vákuum 

UV  – ultraibolya 

UV-VIS – ultraibolya-látható fénytartomány 

VD  – térbeli elrendezésű kisülés 
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Technológiai és minősítő eszközök 
A munkám során alkalmazott legfontosabb technológiai és minősítő eszközök felsorolása: 

 

Technológiai eszközök: 

o SÜSS SB6L szeletkötő berendezés; 

o SÜSS MA6/BA6 maszk és szeletillesztő berendezés 

o Varian 3120H vákuumgőzölő berendezés 

o Leybold-Heraeus Z550 RF porlasztó berendezés 

o ASM SOX 10–2 atmoszférikus nyomású kémiai gőzfázisú leválasztó berendezés 

o Tempress LPCVD System Omega M alacsony nyomású kémiai gőzfázisú rétegleválasztó 

berendezés 

o Oxford Plasmalab System100 mély reaktív ionmaró 

 

Minősítő és mérő eszközök: 

o JEOL LEO 1540XB pásztázó elektron mikroszkóp 

o JEOL JEM-3010 transzmissziós elektron mikroszkóp 

o Avantes AvaSpec-2048 XL típusú spektrométer 

o Zwick Z005 számítógép vezérlésű univerzális szakítógép 

o Hewlett-Packard 4275A multi-frekvenciás LCR mérő 

o Keithley 2000 multiméter 

o Keithley 617 programozható multiméter 

o GW Instek GDS-820C oszcilloszkóp 
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I. melléklet Szeletkötés: összefoglaló táblázat [9] 
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II.1. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (1. mérés) 
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II.2. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (2. mérés) 
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II.3. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (3. mérés) 
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II.4. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (4. mérés) 
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II.5. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (5. mérés) 
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II.6. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (6. mérés) 
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II.7. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (7. mérés) 
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II.8. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (8. mérés) 
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II.9. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (9. mérés) 
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II.10. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (10. mérés) 
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II.11. melléklet Anódos kötés in-situ monitorozása (11. mérés) 
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III.1. melléklet VD DBD eszköz 
 
Szelettípus / méret: Borofloat®33 / 4”, 500µm 
Technológiai lépések 
1. Kémia 

2. Si porlasztás mindkét oldalra két rétegben (üvegmaró maszk) 

3. Lakkozás (1813) 

4. Maszk direkt generálása UV_2_mar1 (1. szelet) / UV_2_mar2 (2. szelet) 

5. Előhívás 

6. Hátoldali lakkvédelem 

7. Si marás 

8. Üvegmarás (48%-os HF) mélység: 200 μm 

9. Lakk le 

10. Si marás 

11. Szeletkötés 
Alkalmazott kötési paraméterek összefoglalása 
Hőmérséklet 400°C (100°C felett 10°C/min sebességgel) 
Kamranyomás <10-3 mbar 
Présnyomás 1000 mbar (2222 N) 
Feszültség -500 V -800 V 
Időtartam 3 min 40 min 

12. Kémia 

13-14. Illesztő jelek 

13.a. Lakkozás (előoldal) 

13.b. Maszk direkt generálása UV_2_ill1 

13.c. Előhívás 

13.d. Üvegmarás oxidmaróval mélység: 1,5 μm (hátoldali lakkvédelem) 

13.e. Lakk le 

14.a. Lakkozás (hátoldal) 

14.b. Maszk direkt generálása UV_2_ill2 

14.c. Előhívás 

14.d. Üvegmarás oxidmaróval mélység: 1,5 μm (előoldali lakkvédelem) 

14.e. Lakk le 

15. Aluminium fémezés 

15.a. Al gőzölés: 1 μm mindkét oldalra 

15.b. Lakkozás (kétoldalt) 

15.c. Maszk direkt generálása UV_2_fem1 (előoldal) / UV_2_fem2 (hátoldal) 

15.d. Előhívás 

15.e. Al marás 

15.f. Lakk le 

16. Darabolás 
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A VD DBD eszköz technológiai sorának sematikus rajza. 

Bal oldalon a technológiai lépés, jobb oldalon a hozzátartozó layout. 
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III.2. melléklet SD DBD eszköz 
 
Szelettípus / méret: p-típusú Si <100> / 4”, 500µm 
Technológiai lépések SiO2- SiNx-SiO2 dielektrikum esetén 
1. Kémia 

2. SiO2 termikus: 1 µm 

3. Al fémezés: 1 µm 

4. Rezisz: SUV_Metal1 

5. Al marás 

6. Rezisz: SUV_Metal1_liftoff 

7. Platina fémezés: 15/270 nm 

8. Platina lift-off 

9. SiO2 APCVD mindkét oldalra: 1 µm 

Si3N4 LPCVD előoldalra: 200 nm 

SiO2 APCVD mindkét oldalra: 600 nm 

10. Al fémezés: 1 µm 

11. Rezisz: SUV_Metal2 

12. Al marás 

13. Hátoldali lakkvédelem 

14. Rezisz: SUV_Oxid_cont (DRIE lakk) 

15. Oxidmarás SILOX (Al maradjon!) 

16. Nitrid marás RIE vagy DRIE (Oxidban megállni) 

17. Oxidmarás SILOX (Al maradjon!) 

18. Darabolás 
 

SD elrendezésű DBD teszteszközök jellemző geometriai méretei és alapanyagai. 

Hordozó anyaga/méretei Si p <100>/4” 500 µm 
Hordozó szigetelés anyaga/vastagsága 
[nm] 

termikus SiO2 

/500 
termikus SiO2 

/1000 
termikus SiO2 

/1000 

Dielektrikum/vastagság [nm] 
SiO2 
/1500 

SiO2-SiO2 
/1000-1000 

SiO2- SiNx-SiO2 
/1000-200-600 

Egy 
elektródapár 
elrendezés 

Ellen elektróda anyaga 
szélesség/vastagság [µm] 

Al 100; 200; 
500; 1000; 

2000 /1 

Al 100; 200; 
500; 1000; 

2000 /1 

Ti/Pt 100; 200; 
500; 1000; 
2000 /0,38 

Felső elektróda anyaga 
szélesség/vastagság [µm] 

Al 10; 20; 100; 
100; 500/1 

Al 10; 20; 100; 
100; 500/1 

Al 10; 20; 100; 
100; 500/1 

Elektródák átlapolása 
hossz [mm] 

10,5 

Fésűs 
elrendezés 

Ellen elektróda anyaga 
vastagsága [µm] 

Al 1 Al 1 Ti/Pt 0,38 

Felületi elektróda anyaga 
szélesség/vastagság [µm] 

Al 10/1 Al 10/1 Al 10/1 

Felületi elektródák közötti 
távolság [µm] 

100; 200 100; 200 100; 200 

Elektródák átlapolása 
terület [mm2] 

216 
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A SD DBD eszköz technológiai sorának sematikus rajza. 

Bal oldalon a technológiai lépés, jobb oldalon a hozzátartozó layout. 
 

 
 
 



  132 

III.3. melléklet CD DBD eszköz 
 
Szelettípus / méret: Borofloat®33 / 4”, 500µm 
Technológiai lépések PSG dielektrikum esetén 
1. Kémia 

2. Al fémezés: 1 µm 

3. Reziszt coPlanar_metal03 

4. Al marás 

5. Lakk le 

6. APCVD PSG előoldalra: 2,5 µm (200 nm SiO2 / 2,1 µm PSG / 200 nm SiO2) 

7. Reziszt coPlanar_cont02 

8. Oxidmarás SILOX (Al maradjon!) 

9. Darabolás 
 

CD elrendezés ű DBD teszteszközök jellemz ő geometriai méretei és alapanyagai.  

Hordozó anyaga/méretei 
Schott Borofloat® 33/4” 500 

µm 

Dielektrikum/vastagság [µm] 
PSG; SU8; APCVD SiO2 / 

2-2,5; 10; 2 
Elektródák anyaga/vastagság [nm] Al / 1000 

Magában álló 
elektródapárok 

Elektróda szélesség [µm] 10 50 

Elektródaköz [µm] 10; 20; 50 100; 200 

100 µm széles sávon 
belül elrendezett 
elektródarendszer 

Elektróda szélesség [µm] 10 

Elektródaköz [µm] 5; 10; 20 

Nagyobb területű 
elektródarendszerek 

4×4 mm2 
alapterületű 

Elektróda szélesség [µm] 10 

Elektródaköz [µm] 10; 30; 100 
18×12 mm2 
alapterületű 

Elektróda szélesség [µm] 10 
Elektródaköz [µm] 5; 10; 30; 100 
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A CD DBD eszköz technológiai sorának sematikus rajza. 

Bal oldalon a technológiai lépés, jobb oldalon a hozzátartozó layout. 
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IV.1. melléklet Nitrogén UV-VIS emissziós spektruma 
 

 
 
 

Nitrogén 

Hullámhossz [nm] 
Intenzitás 

Mért Ref. 

315,4 315,9 219,2 

337,3 337,1 8461 

354,5 353,6 1293 

358 357,6 7332 

371 371 270,7 

375,7 375,5 1074 

380,4 380,4 3225 

399,9 399,8 698,8 

405,8 405,9 1245 

426,9 426,9 322,6 

434 434,3 357,5 

449,2 449 97,02 

457,4 457,4 124,5 

464,4 464,9 97,19 

466,2 466,7 128,4 
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IV.2. melléklet Hélium UV-VIS emissziós spektruma 
 

 
 
 

Hélium 

Hullámhossz [nm] 
Intenzitás 

Mért Ref. 

391,1 388,8 560,8 

472 471,3 88,93 

501,8 501,6 191,7 

588,2 587,6 235,4 

656,6 n.a. 168 

668 667,8 592,3 

706,8 706,5 1355 

727,8 728,1 275,3 

777,6 n.a. 158,1 

1083 1083 133,8 
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IV.3. melléklet Argon UV-VIS emissziós spektruma 
 

 
 
 

Argon 

Hullámhossz [nm] 
Intenzitás 

Mért Ref. 

697,1 696,5 213,9 

706,8 706,7 90,69 

727,3 727,3 113,3 

738,6 738,4 90,44 

749,9 750,4 237,9 

751,1 751,4 260,3 

763,5 763,5 411,9 

772,5 772,4 301,9 

795,1 794,8 118,6 

800,7 800,6 128,6 

801,8 801,5 149,4 

811,3 811,5 202,4 

827 826,4 224,7 

841 840,8 136,2 

842,7 842,5 161,5 

912,7 912,3 259 

922,6 922,4 92,11 
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IV.4. melléklet Neon UV-VIS emissziós spektruma 
 

 
 

Neon 

Hullámhossz [nm] 
Intenzitás 

Mért Ref. 

585,3 585,2 3894 

595,1 594,5 714,7 

598 597,5 238,9 

602,6 602,9 240,5 

610,1 609,6 967,7 

614,7 614,3 1197 

622,2 621,7 315 

627,3 626,6 813,6 

634,2 633,4 450,7 

640 640,2 1623 

651,4 651,2 781,7 

653,7 653,3 656,2 

660 659,9 681,1 

668 667,8 1219 

672 671,7 923,8 

693,1 692,9 766,8 

703,4 703,2 5499 

717,6 717,4 184,1 

724,4 724,5 1834 

743,7 743,8 452,2 

748,8 748,8 148,7 

753,9 753,5 149,8 

755 754,4 129,8 

837,7 837,7 233,7 

841 841,8 115,6 

849,9 849,5 172 
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IV.5. melléklet CO2 UV-VIS emissziós spektruma 
 

 
 

Széndioxid 

Hullámhossz [nm] 
Intenzitás 

Azonosított 
részecske 

Hullámhossz [nm] 
Intenzitás 

Azonosított 
részecske Detektált Ref. Detektált Ref. 

313 313,2 123,1 CO2 v. CO2
+ 392,2 391,9 825,1 O 

316 316,4 123,1 CO2 v. CO2
+ 395,8 396 576,1 CO2 v. CO2

+ 

325,5 325,3 186,6 CO2 v. CO2
+ 397,5 397,5 499,1 O 

327,3 327,2 255,1 O3 398,7 398,5 444,6 O2 

330,2 330 199,6 O2
+ 399,9 399,9 401,1 CO+ 

331,4 331,2 168,1 O 401,1 401,7 389,1 CO+ 

334,4 334,8 158,1 O 402,8 402,6 432,1 C2 

338,5 338,8 688,1 CO2 v. CO2
+ 404,6 404,8 513,6 CO2 v. CO2

+ 

339,7 339,4 594,1 CO2 v. CO2
+ 406,9 407 535,1 CO2 v. CO2

+ 

342,1 342,1 399,1 O2
+ 408,7 408,7 506,1 O 

345 345,3 314,6 O 412,2 412 663,6 CO2 v. CO2
+ 

346,8 346,8 205,1 O 413,4 413,7 715,1 CO2 v. CO2
+ 

352,7 352,5 1074 CO+ 415,8 415,9 686,6 CO2
+ 

354,5 354,5 905,6 CO2 v. CO2
+ 418,1 - 487,1 n.a. 

359,8 360 426,1 CO+ 419,3 419,2 338,6 O 

361,6 361,3 326,1 C2 420,5 - 376,6 n.a. 

362,7 362,9 318,6 O2
+ 423,4 423,3 339,1 O 

365,1 365,3 350,6 C 425,2 425,2 306,6 CO+ 

368,6 368,8 1122 CO+ 427,5 427,4 354,1 CO+ 

372,8 372,9 712,1 O 433,4 433,6 365,1 O 

374,6 374,4 565,6 O 434,6 434,5 381,6 O 

377,5 377,7 417,6 CO+ 441 441,4 371,1 O 

378,7 378,9 415,6 C 472 471,9 294,1 O2
+ 

381,6 381,3 383,1 O 477,9 477,9 380,6 O 

385,2 385,2 712,6 C2 482,5 482,6 256,1 C 

388,1 388,2 918,1 O 502,9 503 221,1 C2 

391,1 391,2 772,1 O2         
n.a.: nincs adat 
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IV.6. melléklet Aceton gőz N2 vivőgázban mért UV-VIS emissziós 
spektruma 

 

 
 

Aceton 

Hullámhossz [nm] 
Intenzitás 

Azonosított 
részecske 

Hullámhossz [nm] 
Intenzitás 

Azonosított 
részecske Detektált Ref. Detektált Ref. 

391,1 390,9 1374 CN 523,3 523,2 109,8 CN 

413,4 413,7 374,7 CO2 525,6 525,4 94,31 CN 

414,6 414,1 323,2 N2 526,8 527 82,55 NO 

415,8 415,9 325,7 CO2 528 527,8 84,51 CO 

419,3 419,7 610,2 CN 530,9 530,8 111,6 CO 

420,5 420,1 634,7 CO 533,8 - 107 n.a. 

441 441,3 345,7 CO 537,8 537,2 83,44 N2 

444,5 444,7 318,2 CH2O 540,7 540,7 82,02 N2 

446,9 446,6 244,2 CO 543,1 543,4 102,1 C2 

455,6 455,5 419,2 CHOCHO 546 546,1 122,8 CO+ 

456,8 456,6 426,7 CH2O 547,1 547,3 108,6 CN 

458 457,8 398,7 CN 555,2 555,4 77,74 CO 

466,2 466,1 350,7 CO 557,5 557,1 55,83 NO 

477,3 477,7 285,2 CHOCHO 560,4 - 63,49 n.a. 

479 479,3 312,7 CHOCHO 562,8 562,5 82,2 CN 

489,5 489,2 312,2 NO 568 - 85,22 n.a. 

490,7 490,6 327,7 CHOCHO 578,4 - 76,67 n.a. 

508,8 - 274,2 n.a. 580,7 580,6 82,37 CO+ 

516,3 516,5 98,76 C2 583,6 583,7 98,23 NO 

520,4 520,9 119,8 CHOCHO 820,3 820,4 87,9 N2 

n.a.: nincs adat  

 
 


