بخش  :2روشهای رسوبدهی شیمیایی بخار

نویسندگان :مبینا کلهریان ،معصومه قاسمی نژاد

مقدمه:
تولید نانوذرات با رسوبدهی شیمیایی بخار از قرن نوزدهم ظهور پیدا کرد .در سال  1960این روش برای ساخت
نیمههادیها ،پوششهای کاربیدی روی ابزارهای تراشکاری و پوششهای تنگستنی مورد استفاده قرار گرفت.
در سال  1963رسوبدهی شیمیایی بخار با کمک پالسما درحوزه الکترونیک بکارگرفته شد .در  1968کاربید
سمانته شده پوشش داده شده با روش  CVDدر صنعت مورد استفاده قرار گرفت .در سال  1980نیز پوششهای
الماسی با کمک  CVDظهور پیدا کرد.
امروزه همچنان پژوهشهای گستردهای در راستای گسترش و بهبود روشهای رسوبدهی شیمیایی صورت
میپذیرد.
در این بخش برخی از روشهای تولید نانوذرات با رسوبدهی بخار شیمیایی و اساس عملکرد آنها توضیح داده
خواهد شد.
 -1انواع روشهای رسوبدهی شیمیایی بخار
منابع زیادی مانند گرما ،پالسما ،لیزر ،فوتون و  ...برای تشکیل الیه نازک با رسوبدهی شیمیایی بخار استفاده
میشود .بنابراین روشهای زیادی با مکانیسم رسوب شیمیایی بخار منجر به تولید الیههای نازک میشوند.
برخی از آنها در ادامه به اختصار توضیح داده شده است.
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 CVDگرمایی

در این فرآیند از انرژی گرمایی برای فعالسازی واکنشهای گازی و گاز-جامد استفاده میشود .این فرآیند
میتواند در حالتهای دما باال یا پایین ،فشار باال یا پایین ،دیوار داغ یا سرد انجام شود .در همه این حالتها

گازهای واکنشدهنده به راکتور انتقال یافته و زیرالیه برای افزایش بازدهی رسوب گرم میشود .همچنین
محصوالت فرعی از راکتور حذف میگردد.

رسوبدهی شیمیایی بخار در فشار اتمسفری ()APCVD
رسوبدهی شیمیایی بخار در فشار اتمسفری ( )APCVDمیتواند در دمای باال و یا پایین مورد استفاده قرار
گیرد .پوشش فلزی سخت مانند کاربید تیتانیوم و نیترید تیتانیوم (راکتور دیواره داغ) و الیههای سیسلسیوم
اپیتکسیال (راکتور دیواره سرد) معموال در دمای باال تولید میشود .تشکیل بسیاری از الیههای نازک (مانند
 )SiO2نیز مستلزم رسوب در دمای پایین است .شکل 1نمایی از این دستگاه را نشان میدهد.
بیشتر بدانید:
در رشد مرتب کریستالی ( )orderedکریستالهای رشد یافته با یک الگوی دیگر
نسبت به الیه زیرین رشد یافته و الیههای جدید را تشکیل میدهند ولی در فرآیند
اپیتکسیال اتمهای پوشش با توجه به ساختار کریستالی زیرالیه رشد کرده و ساختار
کریستالی مشابه ساختار زیرین خود ایجاد میکنند.

شکل :1راکتور APCVD

کارایی زیرالیه به دلیل نرخ پایین رسوبدهی ،کم است .سایر چالشهای موجود در این روش شامل عدم
یکنواختی ضخامت ،پوششدهی نامناسب سطوح غیر مسطح ،آلودگی ،دشواری برقراری استوکیومتری واکنش و
وجود نواقص حفرهای است.
رسوبدهی شیمیایی بخار در فشار پایین ()LPCVD
فرآیند رسوبدهی شیمیایی بخار براساس محدوده فشار راکتور به حالتهای زیر تقسیمبندی میشود.
 فشار بین  1تا  100تور CVD ،در فشار کاهشیافته ()RPCVD فشار بین  1تا  10میلی تور CVD ،فشار پایین ()LPCVD فشار در نزدیکی  10+-7تورUHVCVD ،در فشار پایین ،غلظت بیشتری از گاز متراکم شده و مقادیر بیشتری از گاز به زیرالیه نفوذ میکند .اغلب رشد
الیه نازک با نرخ واکنش محدود میشود .نواقص کمتری به دلیل فشار کم وجود دارد .یکنواختی پوشش و
ضخامت فیلم در سطوح غیرمسطح بیشتر خواهد بود .این امر به دلیل کاهش واکنشهای ناخواسته در فشار
پایین است.
رشد کنترل شده با نرخ واکنش منجر به چسبندگی فشرده زیرالیه در اتاقک  LPCVDمیشود و این امر باعث
افزایش کارایی زیرالیه میگردد .این راکتور میتواند بصورت دیواره داغ و یا سرد استفاده شود .ولی اکثر
LPCVDهای تجاری دیواره داغ هستند .راکتورهای دیواره داغ توزیع دمایی یکنواختتری دارند .اما سطح ویواره
راکتور نیز پوشش داده میشود .این راکتور عمدتا برای فیلمهای پلیکریستال مناسب است .نرخ واکنش در
راکتورهای دیواره سرد کاهش مییابد ولی کیفیت فیلم بهتر کنترل میشود و برای فیلمهای اپیتکسیال مناسب
است.

شکل :2نمایی از راکتور LPCVD

بطور کلی از مشخصه  LPCVDمیتوان به نقص کم ،عدم نیاز به گاز حامل ،نرخ رشد کم ،و وابستگی دمایی باال
اشاره کرد.
انواع ساختارهای نانوبلوری را میتوان با استفاده از روش  UHVCVDتولید کرد .این روش برای تولید ویفرهای
چند الیهای و فیلمهای اپیتکسیال با کیفیت باال نظیر ژرمانیوم سیلیکون استفاده میشود .این فرآیند به طور
وسیع در صنایع نیمههادی برای رسوب فیلمهای نازک نظیر GaAsروی سیلیکون کاربرد دارد .همچنین به دلیل
استفاده از دمای خیلی پایین ،برای تهیه ترانزیستورهای فیلم نازک (مورد استفاده در دیودهای  )PINنیز مناسب
است.

 -2-1رسوبدهی شیمیایی بخار آلی فلزی ()MOCVD

در این فرآیند از مواد اولیه آلی-فلزی نظیر تانتالیوم اتوکسید و تترادی متیل آمینوتیتانیوم ( )TDMATبرای
تولید روکشهایی از جنس اکسید تیتانیوم ( )TiO2و برای تهیه نیترید تیتانیم ( )TiNاستفاده میشود.
واکنشدهندهها در دمای نسبتا پایین فرار هستند .در این روش میتوان الیههای نازک اپیتکسیال با کیفیت
باالیی در مقیاس نانو ایجاد کرد .هم واکنشدهندهها و هم محصوالت جانبی میتواند خطرناک باشد .وقتی این
روش تحت خالء خیلی باال قرار گیرد MOMBE ،نامیده میشود .شکل  3دستگاه  MOCVDرا نشان میدهد.

شکل  :3نمایی از راکتور MOCVD

 -3-1رسوبدهی شیمیایی بخار پالسمایی ()PECVD

در این روش ،پالسمای  RFیا  DCدر نزدیکی زیرالیه ایجاد میشود .مانند روش کندوپاش ،یونهای پرانرژی
مومنتوم و انرژی خود را به مولکولها و اتمهای گازی واکنشدهنده انتقال میدهند (شکل  .)4این انتقال انرژی

باعث شکست مولکولها و کمک به واکنشهای شیمیایی میشود .همچنین ممنتوم انتقالیافته به یکنواختی
بهتر پوشش کمک میکند .از طرف دیگر پالسما کیفیت الیه نازک را در دما و فشار پایینتر بهبود میبخشد .به
عنوان مثال کاربید تیتانیوم که بصورت نرمال زیر  1200درجه سلسیوس تشکیل نمیشود ،با کمک پالسما
امکان تولید آن در  700درجه سلسیوس فراهم میگردد .زمانیکه الیههای فلزی (مانند  )Alبین الیههای
دیالکتریک (عایق مانند  )SiO2قرار گرفته است ،استفاده از دمای پایین بسیار مفید میباشد.
در مقایسه با روش کندوپاش ،در این روش فشار باالتر ( 5تا  50میلی تور) است .بنابراین یونها با انرژی کمتری
به زیرالیه برخورد میکنند (ذرات بیشتر بایکدیگر برخورد کرده و انرژی خود را از دست میدهند) .این امر
نواقص کندوپاش را روی زیرالیه کاهش میدهد.

شکل  :4نمایی از راکتور PECVD

 انواع راکتورهای PECVD

 -1راکتور نوع رینبرگ (( )Reinbergمستقیم):

* واکنشدهندهها ،محصوالت جانبی ،زیرالیه و پالسما در یک فضا هستند.
* طراحی موازی صفحات
* زیرالیه چرخنده
* پالسمای RF

 -2راکتور جریان پایین (( )Downstreamغیرمستقیم):
* پالسما در یک اتاقک جدا ایجاد شده و به راکتور پمپ میشود.
* کنترل بهتر کیفیت فیلم ،خلوص و استوکیومتری
در رسوبدهی شیمیایی بخار پالسمایی میکروویو ( ،)MPCVDماده اولیه در پالسمایی که از برهمکنش امواج
مایکروویو و مخلوط گازی (معموالً مخلوط گازهای  )CH4 ،H2ایجاد میشود ،قرار میگیرد .این برهمکنش
فرآیند هستهزایی ناهمگن (هتروژن) را القا میکند .در مرحله بعد هستههای مذکور به یکدیگر چسبیده و فیلم
یکنواختی را تشکیل میدهند .جهتگیری هستههای اولیه وابسته به جریان  DCاعمال شده و تاثیرات پالسما
میباشد .مورفولوژی (ریختشناسی) روکشهای ایجاد شده از این روش به چندین پارامتر نظیر فشار ،ترکیب
گاز ،و بستر سیلیکون و ...بستگی دارد.
رسوبدهی شیمیایی بخار پالسمایی دور ( )RPCVDمشابه روش  PECVDاست و تنها تفاوت آن در موقعیت
ویفر نسبت به پالسمای ورودی است .در واقع ویفر به طور مستقیم در ناحیه پالسما قرار نمیگیرد .خارج کردن
ویفر از ناحیه پالسما باعث میگردد فرآیند در دمای اتاق انجام شود.

 -4-1رسوب دهی شیمیایی بخار الیه اتمی()ALCVD

در فرآیند رسوب دهی شیمیایی بخار الیه اتمی ،دو ماده اولیه به عنوان مثال (آب و  )Al3(CH(3به طور متناوب
داخل محفظه واکنش وارد می شوند .یکی از این مواد در غیاب ماده دوم روی سطح یک ویفر (سطحی که
رسوب روی آن ایجاد میشود) جذب میشود .جذب این ماده تا اشباع شدن سطح ادامه مییابد .سپس ماده دوم
به محیط اضافه شده و واکنش انجام میپذیرد .ضخامت فیلم با مقدار ماده ورودی به محفظه واکنش کنترل
میگردد .در این روش امکان کنترل دقیق ضخامت فیلم و یک شکل بودن آنها وجود دارد (شکل  5و .)6

ب

الف

بخار آب جذب سطح شده و گروه هیدروکسیل با سیلیکون تری متیل آلمینیوم به محفظه اضافه میشود و با گروه هیدروکسیل روی سطح
واکنش میدهد و متان به عنوان محصول واکنش تولید میشود.
پیوند برقرار میکند ()Si-O-H
Al(CH3)3(g)+ :Si-O-H(s) :Si-O-Al(CH3)2(s) + CH4

ج
مراحل باال مجدد تکرار میشود و الیههای  Al2O3بر روی هم تشکیل میشود .واکنشهای انجام شده در هر سیکل:
Al(CH3)3(g) + :Al-O-H(s)  :Al-O-Al(CH3)2(s) + CH4
2H2O(g) + :O-Al(CH3)2(s)  :Al-O-Al(OH)2(s) 2CH4

شکل  :5مراحل تشکیل فیلم نازک با روش ALD

شکل  :6نمایی از دستگاه ALCVD

 -2مزایا و معایب عمومی روش CVD

مزایا:
 با توجه به ماهیت واکنشها ،الیهنشانی روی زیرالیههای حفرهدار هم به خوبی قابل انجام است،
ضخامت الیه یکنواخت و مستقل از شکل بستر است.
 سرعت الیهنشانی نسبتاً باالست ( 10تا  100نانومتر بر ثانیه)
 چسبندگی آن بهتر از روشهای فیزیکی است.

 این روش برای الیهنشانیهای چندالیهای ،بسیار مناسب است.
 فرآیند را در فشار معمول میتوان کنترل نمود.

معایب:
 با توجه به اینکه واکنشهای قابل قبول در درجه حرارتهای پایین به ندرت قابل انجام است،
بنابراین در این روش ،انجام واکنشها نیاز به درجه حرارت باالیی دارد که این موجب ایجاد تنش-
های حرارتی میشود که یک عامل منفی روی الیه و زیرالیه قلمداد میشود.
 در بعضی واکنشهای الیهنشانی به دلیل استفاده از بخارهای خورنده امکان تخریب زیرالیه وجود
دارد.
 کنترل واکنشها و در نتیجه کنترل یکنواختی بسیار مشکل است.

 جزئیات ترمودینامیک در این روش بسیار پیچیده و کنترل آنها گاهی بسیار سخت میشود.

 امکان بروز واکنشهای ناخواسته در این روش وجود دارد که گاهی ممکن است موجب اشکاالت
جدی در الیهنشانی و یا داخل راکتور شود.
 امکان وجود خطر انفجار هیدروژنی در راکتور وجود دارد.

 اکثر مواد واکنشدهنده گران هستند.

 -3مقایسه روشهای CVD

در جدول زیر برخی از مزایا ،معایب و کاربردهای  4روش مختلف  CVDارائه داده شده است.

جدول  :1مزایا ،معایب و کاربردهای روش مختلف CVD
APCVD

مزایا

LPCVD

یکنواختی
ساده ،نرخ رسوب
عالی ،خلوص
گذاری باال ،ارزان
باال

نرخ رسوب
گذاری پایین

معایب

یکنواختی کمتر،
خلوص کمتر

کاربرد عمده

الی نشانی دی
الیههای اکسیدی
الکتریکها،
ضخیم
پلیسیلیکن

MOCVD

PECVD

قابل استفاده برای
فلزات ،نیمرساناها و
دیالکتریکها

دمای کم برای انجام الیه-
نشانی ،چسبندگی باال

پالسما گاهی موجب تخریب
بسیارسمی ،گران قیمت
الیه و حتی نمونه میشود

ساخت  ،LEDدیود
لیزرها ،نیمرساناها

الیهنشانی دیالکتریک

 نتیجهگیری-4
 سه مرحله اصلی این روشها.روشهای رسوبدهی شیمیایی بخار در دماهای باال و فشار پایین انجام میشود
 دما و، براساس نوع منبع گرماییCVD . نفوذ (انتقال جرم) و واجذب،)عبارتند از واکنش سطحی (سینتیکی
، یکنواختی پوشش، هر یک از این روشها براساس هزینه مورد نیاز.فشار اتاقک به چندین روش تقسیم میشود
. دارای مزایا و معایبی هستند، کنترل مشخصه الیه نازک تولید،قابلیت ایجاد الیه اپیتکسیال
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