
www.nano.ir  ستادویژهتوسعهفناورینانو

سالانتشار:1399

گزارششماره219 حوزهپالسمامجموعهگزارشهایصنعتیفناورینانو

www.nano.ir  ستادویژهتوسعهفناورینانو

 کاربردها و فناوری های 
)Sputtering( کندوپاش یونی

 INDnano.ir



2

مقدمــه.......................................................................................................3
کندوپاش..............................................................................................3 تعریف
کندوپــاش..................................................................................4 مزایایروش
کنــدوپــاش................................................................................4 معایبروش
کندوپاش....................................................................................4 کاربردهای 
انــواعروشهایکندوپاش...............................................................................5
بازارداخلیدســتگاهکندوپاش................................................................................6
خالصهمدیریتــی............................................................................................15

فهرست مطالب

شناسنامه
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

گروه رصد و تولید محتوای بخش ترویج صنعتی 

توسعهفناوریمهرویژن طراحیواجرا:

داودقرایلو نظارت:
report@nano.ir 

14565-344 صندوقپستی: 

دکترسیدفرزادحسینینسب   تهیهکننده:

021-63100 تلفن:

021-63106310 نمابر:  

www.nano.ir پایگاهاینترنتی:
www.INDnano.ir

IND@nano.ir گرامنانووصنعت:  اینستا

IND@nano.ir پستالکترونیک: 

)Sputtering( مروری بر کاربردها و فناوری های به روز دستگاه کندوپاش یونی مجموعه گزارش های 
219صنعتی فنـــاوری نـانــو



3

مقدمه
کاربردهای نانوالیه نشانی در بخش های  امروزه با گسترش فناوری نانو و پیشرفت های آن در حوزٔه الیه های نازک، 
کرده اســت. تا به امــروز روش های مختلفی برای ســاخت الیه نازک معرفی شــده  مختلــف صنعــت افزایــش پیدا 
پاش1 اســت که یکی از زیرمجموعه های  که در شــکل 1 نشــان داده شــده است. از جمله این روش ها، روش کندو
پاش نیز مانند سایر روش های الیه نشانی تحت شرایط  روش های الیه نشانی از فاز بخار )PVD( است. روش کندو

پاش پرداخته می شود. کندو گزارش به بررسی روش  خأل انجام می گیرد. در این 
 

شکل1-انواعروشهایالیهنشانی

تعریف کندوپاش
فرایند کندوپاش اولین بار در سال 1۸۵۲ توسط ویلیام رابرت گروو، در یک تیوب خأل تخلیه الکتریکی مشاهده شد. 
از این تاریخ به بعد با توجه به کاربردهای آن بســیار موردتوجه قرار گرفت و توســعه یافته اســت ]1[. کندوپاش در واقع 
که قرار است پوشش داده شود(،  که در اثر برخورد یون های خنثی به ماده هدف )ماده ای  فرایندی غیرحرارتی است 
تکه هایی از ماده هدف کنده می شود و در اثر نیروی جاذبه روی زیرالیه قرار می گیرند. این فرایند به مرور باعث ایجاد 
گاز درون محفظه،  یک پوشــش روی زیرالیه می شــوند. در راندمان این فرایند پارامترهایی مانند انرژی یون ها، فشــار 
جنس ماده هدف و هندسه دستگاه مؤثر هستند ]۲[. در ادامه روش انجام فرایند کند و پاش شرح داده شده است. 
که قرار است پوشش داده شود )ماده هدف(، به پتانسیل منفی متصل می شود )کاتد( و  در این فرایند، ابتدا ماده ای 
زیرالیه به قطب مثبت )آند( متصل می شود. در اثر اختالف پتانسیل باال، گاز خنثی موجود در محفظه )معمواًل آرگون 
به علت ســنگین تر بودن( یونیزه شــده و پالسمای موضعی تشکیل می شود. در اثر پالسمای تشکیل شده، یون هایی 

مثبت به سطح هدف برخورد می کنند.
پــاش را انجام دهند؛ بدین ترتیب که تکانه  یون هایــی بــا انــرژی بین 1۰۲ تا 1۰۴ الکترون ولت می توانند فرایند کندو
گاز یونیزه شــده به ذرات هدف منتقل و باعث کنده شــدن آن ها از ســطح هدف می شــود. ذرات هدف به سمت 
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ی آن قرار می گیرند ]۲[. در شکل ۲ این فرایند  که در مقابل هدف قرار داده می شود، پاشیده می شوند و رو زیر الیه 
به صورت شماتیک نشان داده شده است.

شکل2-فرایندروشکندوپاش

 مزایای روش کندوپاش
از جمله مزایای روش الیه نشانی کندوپاش که باعث کاربرد آن در صنعت شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 قابلیت الیه نشانی مواد با دمای ذوب باال؛
 شباهت استوکیومتری پوشش و با ماده هدف؛

یاد؛  عدم نیاز به خأل خیلی ز
کنش پذیر برای تشکیل الیه های ترکیبی؛ گازهای وا کنش با   قابلیت انجام وا

ی زیر الیه )اپیتکسی(؛  قابلیت ساخت پوشش به صورت الیه الیه بر رو
گرم شدن زیرالیه ]۳[.  عدم نیاز به 

 معایب روش کندوپاش
 فرایند پیچیده نسبت به سایر روش ها؛

 هزینه باال؛
 امکان آلودگی بیشتر زیر الیه نسبت به سایر روش ها؛

 محدودیت در استفاده از زیرالیه های خیلی بزرگ.

 کاربردهای کندوپاش
 ساخت پوشش های چندالیه؛

 الیه نشانی فلزات، سرامیک ها و نیمه رساناها؛

Substrate and film growth

Sputtering Target

 Sputtering
Gas
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 آماده سازی نمونه های میکروسکوپ الکترونی.

 انواع روش های کندوپاش
پاش  کندو کاربردهای متفاوتی دارند. از مهم ترین روش های  که هر کدام  پاش انواع مختلفی دارد  کندو روش 
کنشــی۵ اشــاره  پاش وا می تــوان بــه روش هــای روش دیود یا ۲DC، روش مغناطیســی۳، روش ۴RF و روش کندو

کرد. در ادامه برخی از این روش ها به طور مختصر توضیح داده می شوند ]۳ و ۴[:

:DC روش دیود یا 
این روش از ســاده ترین انواع کندوپاش اســت که کلیت آن در قســمت های قبلی تشریح شده است. در این روش، 
کم پر  گاز خنثی با فشار  ماده هدف به پتانسیل منفی و زیرالیه به پتانسیل مثبت متصل می شوند و محیط توسط 
می شــود و در اثر پالســمای موضعی ایجاد شــده ناشــی از اختالف پتانسیل باال، یونیزه شــده به سطح هدف برخورد 
می کنند. از جمله معایب این روش می توان سرعت الیه نشانی پایین و اینکه فقط فلزات را می توان برای هدف قرار 

کرد ]۵[. داد، اشاره 

کندوپاش مغناطیسی:  روش 
پاش  پاش مغناطیســی همان ســاختار کندو پاش مغناطیســی اســت. کندو پــاش، کندو متداول تریــن روش کندو
ی وارده به  کنــار ماده هدف، یــک آهن ربا هم قرار می گیــرد. با این کار در اثر نیــرو کــه در  DC را دارد بــا ایــن تفــاوت 

الکترون هــا، زمــان حرکــت آن هــا در محیط افزایــش می یابد که باعث افزایــش تعداد اتم های یونیزه شــده و به تبع 
آن برخــورد بیشــتر بــه ماده هدف می شــود، در نتیجه الیه نشــانی در فشــارهای پایین تــر قابل انجام می شــود. روش 
کاربردهای صنعتی  مغناطیسی در مقایسه با سایر روش ها، قابلیت الیه نشانی در مقیاس بزرگ را داراست و برای 

گسترده استفاده می شود ]۶[. در شکل ۳ شماتیکی از این روش نشان داده شده است. به طور 

شکل3-نماییازروشکندوپاشمغناطیسی
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RF روش 
از این روش برای الیه نشانی پوشش هایی که نارسانا و نیمه رسانا هستند، استفاده می شود. در مواردی که ماده هدف رسانا 
نیست یا رسانای خوبی نیست، ممکن است روی سطح آن بار مثبت تجمع یابد و این بار مانع برخورد یون های مثبت 
 ،DC گاز به ســطح هدف شــود و در نتیجه، ســرعت الیه نشــانی کاهش یابد. برای حل این مشــکل به جای اعمال جریان

جریانی AC با فرکانس باال ) MHz 1۳٫۵۶( به هدف و زیرالیه اعمال می شود تا بار مثبت روی هدف تجمع نیابد ]۷[.

کندوپاش واکنشی  روش 
کنش پذیر به صورت ترکیبی با ماده هدف برای تشــکیل الیه های غیرفلزی و  گاز وا کنشــی از  پاش وا کندو در روش 

ترکیبی استفاده می شود ]۸[.

بازار داخلی دستگاه کندوپاش
ی زیرالیه های  پاش، ابزاری منحصربه فرد برای تولید طیف وسیعی از الیه های نازک بر رو دستگاه الیه نشانی کندو
که برای نمونه در  کشور ما وجود دارد و دارای بازار خوبی است  که خوشبختانه فرایند تولید آن در  مختلف است 
یم. شــایان ذکر اســت که توضیحات  ادامه به معرفی برخی از این دســتگاه ها و ذکر نمونه مدل هایی از آن می پرداز

کتاب جامع تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران موجود است. کامل تر و معرفی دستگاه های بیشتر در 

 شرکت پوشش های نانوساختار6:
کندوپاش رومیزی:  دستگاه الیه نشانی 

پاش رومیزی به عنوان محصولی از شرکت پوشش های نانوساختار ابزاری منحصربه فرد  کندو دستگاه الیه نشانی 
کاربردهایی  ی زیر الیه های مختلف اســت. این دســتگاه دارای  برای تولید طیف وســیعی از الیه های نازک بر رو
و  نانوالکتریــک  اپتیکــی،  ادوات  و ســلول های خورشــیدی، ســاخت  انــواع سنســورهای الیه نــازک  در ســاخت 
میکروالکترونیک، آماده ســازی نمونه های میکروســکوپ الکترون و مشخصات فنی زیر است ]1۲[ و نمونه هایی 

از این دستگاه ها در جدول زیر و نیز در شکل ۵ تصویری از یک مدل آن نشان داده شده است.

DSR1DST1DST2-TDST3نمونه مدل های دستگاه

کاتد ۲ اینچمنبع کندوپاش کاتد ۴ اینچیک  کاتد ۲ اینچیک  کاتد ۲ اینچدو  سه 

√√√*منبع تبخیر حرارتی

***√پمپ خأل روتاری

*پمپ خأل توربوملکوالر
با ظرفیت ۶۰ لیتر 

بر ثانیه
با ظرفیت ۳۰۰ لیتر 

بر ثانیه
با ظرفیت ۳۰۰ 

لیتر بر ثانیه
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DSR1DST1DST2-TDST3نمونه مدل های دستگاه

پمپ پشتیبان 
گمی √√√*دیافرا

۶-1۰×۲ تور۶-1۰×۲ تور۶-1۰×9 تور۲-1۰×۳ تورمیزان خأل نهایی

DC، 1۰۰۰ میلی آمپرRF، ۳۰۰ واتDC، ۸۰ واتمنبع تغذیه
 1۰۰۰ ،DC
میلی آمپر

۴۵*۵۰*۳۷ ابعاد
سانتی متر

 ۵1*۶۵*۵۰
سانتی متر

 ۴۷*۶۰*۵۰
سانتی متر

 ۴۷*۶۰*۵۰
سانتی متر

ابعاد محفظه )قطر 
۲۰۰*۳۰۰ میلی متر1۴۰*1۷۰ میلی مترداخلی*ارتفاع(

از جنس شیشه پیرکسمحفظه

تنظیم فشار داخل محفظه توسط شیر سایر خصوصیات
سوزنی

نگهدارنده زیرالیه 
با قابلیت چرخش

صفحه نمایش 
لمسی

 شرکت یارنیکان صالح7
کندوپاش DC رومیزی  دستگاه 

پــاش رومیزی جهــت ســاخت ادوات اپتیکــی، نانوالکتریک  شــرکت یارنیــکان صالــح دســتگاه الیه نشــانی کندو
و میکروالکترونیــک و رســوب دهی الیه هــای فلــزی بــرای فرایندهــای آزمایشــگاهی بــا مشــخصات فنی زیــر تولید 
گون مانند آلومینیوم، کروم، کبالت، مس، طال،  می کنــد. این تجهیزات قابلیت اســتفاده از ماده های هــدف گونا

تین و تیتانیوم را دارند ]9[. نقره، پال

DC/RF کندوپاش  دستگاه 
پاش DC و RF طراحی و ســاخته شده توسط شرکت یارنیکان صالح دارای  یک نمونه از ســامانه الیه نشــانی کندو

قابلیت های زیر است:
۶ ×1۰-۸ mbar کمتر از  :۲۰۰ L/S فشار نهایی محفظه با دام سرد نیتروژن و سرعت پمپ کردن 

کنترل شده  انجام فرایند تخلیه و الیه نشانی به صورت 
1۵۰ °C گرم کردن محفظه توسط سیستم تابشی تا دمای  

۲ Å خواندن نرخ و ضخامت الیه با دقت 
 امکان چرخش نگه دارنده زیرالیه )به سفارش مشتری(

 خنک سازی زیر الیه ها هنگام الیه نشانی
)Roughing & Backing( دارای دو مسیر تخلیه سامانه – مسیر مستقیم و پشتی 
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Epsillon+Epsillonنمونه مدل های دستگاه

تغذیه منبع تغذیه DC 1۵۰ واتمنبع تغذیه DC 1۵۰ واتمنبع 
منبع تغذیه ای پالسی 1۰۰ وات )ولتاژ قابل تنظیم(

سامانه پالسمایی

پاش DCمکانیزم پوشش دهی کندو

۲-1۰ تورمیزان خأل

کنترل HMI-PLCسیستم 

پمپ روتاریپمپ خأل

پیرانیخألسنج

گاز برقیشیرهای ورودی و خروجی دارای شیرهای سوزنی، هوادهی و ورود 

استوانه ای شکل ساخته شده از شیشه با قطر 1۵۰ میلی مترچمبر

پاش ۲ اینچیسایر خصوصیات کندو کریستالی، شیرکنترل جریان، منبع  ضخامت سنج 

 رک سامانه:
بــرای راه انــدازی و کنترل ســامانه خأل از رک اســتفاده می شــود. نمایشــگر دســتگاه ها، کلیدهای روشــن/خاموش و 
کلیدهای کنترلی کار با دستگاه ها در آن قرار دارد. رک سامانه درست در کنار میز قرار دارد و ارتفاع آن مناسب برای 
کار کاربر است. امکان جابجایی رک با استفاده از چرخ های آن به راحتی برای کاربر امکان پذیر است. قسمت های 

مختلف رک به عنوان یک نمونه از مدل ها، عبارت اند از:
 ســامانه نشــان دهنده وضعیت سیســتم: در این ســامانه وضعیت روشــن یا خاموش بودن پمپ ها، شــیرهای مســیر 
مستقیم، پشتی و شیر دروازه ای نمایش داده می شود. وضعیت هوای فشرده و آب های ورودی هر یک از دستگاه ها 

گانه در این قسمت نمایش داده می شود. به طور جدا
 منبع ولتاژ DC: برای ایجاد پالســما از این منبع اســتفاده می شــود. دســتگاه موردنظر منبع ولتاژ ۸۰۰ ولت، 1 آمپری 
اســت. دقــت تنظیــم ولتاژ دســتگاه ۲ ولت اســت. ایــن دســتگاه دارای حفاظت های اضافــه جریــان، اضافه ولتاژ 
و حفاظــت در برابــر افزایــش دماســت. همچنیــن در صورت تغییــر بار در حیــن کار که حاصــل آن افزایش یا کاهش 
ولتاژ خروجی اســت، دســتگاه بالفاصله ولتاژ را به مقدار تنظیم شــده توســط کاربر برمی گرداند؛ این دستگاه توسط 

کارشناسان الکترونیک شرکت ساخته شده است.
کار می کند و توان مولد   ژنراتور RF: مولد پالسمای RF ساخت شرکت یارنیکان صالح در فرکانس 1۳٫۵۶ مگاهرتز 
در این سامانه بین ۰ تا ۲۰۰ وات است و قابلیت استفاده در بسیاری از کاربردهای آزمایشگاهی و صنعتی را دارد. در 

صورت نیاز امکان افزایش توان مولد فوق موجود است.
 کنترل کننده های شیرهای سوزنی: کلیدهای کنترلی شیرهای سوزنی برای تنظیم فشار محفظه به کار می روند.

 پنل هــای نمایشــگرهای فشــار: نمایشــگرهای فشارســنج ها به صــورت دیجیتالــی فشــارهای پاییــن و بــاال را نمایــش 
می دهند. این نمایشگرها دارای رله های کنترلی هستند و می توان برای کنترل فشارهای دلخواه از آن ها استفاده کرد.

)Sputtering( مروری بر کاربردها و فناوری های به روز دستگاه کندوپاش یونی مجموعه گزارش های 
219صنعتی فنـــاوری نـانــو
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 پنل کنترلر دما: این ســامانه دارای گرم کننده تابشــی برای عملیات Bakeout برای رسیدن به فشارهای پایین است. 
دمای محفظه با کنترلر دما قابل تنظیم است.

 ســامانه خنک کننده: این ســامانه دارای شــیرهای برقی و سنســور آب برای کنترل و تنظیم آب ورودی به قسمت های 
مختلف از جمله پمپ دیفیوژن، ضخامت سنج و… است. اجزای مختلف این محفظه عبارت اند از:

 پمــپ دیفیــوژن و دام ســردها: ایــن پمــپ ســاخت شــرکت یارنیــکان صالــح اســت و بــا ســرعت L/S ۲۵۰ دارای دهانــه 
DN100K است این پمپ به همراه دام سرد آبگرد و نیتروژن مایع فشار محفظه را تا مقدار ۸-1۰× ۶ میلی بار پایین می آورد.

 هــد ضخامت ســنج و نمایشــگر آن: هــد ضخامت ســنج داخــل محفظــه نصــب شــده و قابلیــت رســیدن بــه فشــار
mbar ۸-1۰×1 را دارد. کریستال کوارتز MHz ۶ روی این قطعه نصب شده و امکان خنک کردن آن با آب حین الیه نشانی 

وجود دارد. امکان تنظیم ارتفاع ضخامت ســنج از قابلیت های دیگر آن اســت. دســتگاه ضخامت سنج ساخت این 
شــرکت از دو بخش نمایشــگر و نوسان ســاز تشکیل شده اســت. خواندن و نمایش ضخامت و نرخ الیه نشانی، ذخیره 
 مشــخصات چهــار الیــه و امــکان اتصــال بــه کامپیوتــر از قابلیت هــای ایــن نمایشــگر اســت. این دســتگاه ضخامت

nm 999-۰ را با دقت Å ۲ اندازه گیری می کند.

  شیر سوزنی نیتروژن و آرگون: شیرهای سوزنی ساخت این شرکت قابلیت تنظیم فشار در بازه mbar ۴-1۰×1 تا 1-1۰×1 را 
دارا بوده و به صورت دستی و موتوری کنترل می شوند. این شیرها دارای فالنج استاندارد DN10KF هستند و قابلیت 

رسیدن به فشار پایه mbar ۸-1۰×1 را دارند.
 شیر گازدهی: این شیر به منظور شکستن خأل و وارد کردن گاز نیتروژن به محفظه به کار می رود.

 منبــع کندوپــاش مگنترونــی )اســپاترگان(: ایــن قطعه توســط کارشناســان این شــرکت ســاخته شــده اســت و از جمله 
مشــخصات این قطعه قابلیت نصب تارگت ۲ اینچی، دارای نرخ خوردگی باالی تارگت، قابلیت خنک شــوندگی با 

آب و آسان بودن نصب است.
 فشارســنج پیرانــی: ایــن فشارســنج ها قابلیــت رســیدن به فشــار torr ۸-1۰ را دارند و فشــار 1 اتمســفر تــا ۳-1۰میلی بار را 

اندازه گیری می کنند.
فشارســنج کاتــد ســرد: فشارســنج قابلیــت رســیدن بــه فشــار torr ۸-1۰را دارد و فشــار mbar ۳-1۰-۷-1۰ را اندازه گیری 

می کند. 
 فیدتــروی الکتریکــی ۴پیــن: بــرای انتقال ســیگنال الکتریکی به داخل محفظه خأل در فشــارهای بســیار پایین از این 
فیدترو استفاده می شود. این فیدترو دارای اتصاالت شیشه به فلز است و در فشارهای پایین و دمای باال کاربرد دارد.

 شاتر نمونه: این مجموعه دارای شاتر مغناطیسی و به صورت موتوری است.
 باالبر محفظه: این محفظه دارای باالبر نیوماتیکی است ]9[.

مشخصات یک نمونه محفظه در جدول زیر قابل مشاهده است:

1۰ لیترحجم

Glass Bead Blastعملیات سطحی

Viton ینگ های C° ۲۰۰-۲۰محدوده دمایی با اور

Stainless Steel 304جنس مواد در معرض خأل
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شکل4-دستگاهکندوپاشDC/RFشرکتیارنیکانصالح]9[

۶-1۰ تورمیزان خأل

کنترل HMI+PLCسیستم 

پمپ روتاری و پمپ نفوذی DP150پمپ خأل

کاتد سرد۲ عدد خألسنج پیرانیخألسنج ۲ عدد خألسنج 

دارای دو شیر تخلیه مستقلشیرتخلیه

DC/RF کندوپاش مغناطیسی  دستگاه الیه نشانی 
دســتگاه الیه نشــانی کندوپاش مغناطیسی DC/RF کارآمد برای الیه نشانی طیف وســیعی از مواد رسانا و عایق 
اســت. در این سیســتم ها یک میدان مغناطیسی خارجی برای اصالح پالسما و افزایش نرخ کندوپاش استفاده 
می شــود. ســامانه های الیه نشــانی در ایــن حوزه بــا مدل امگا در انواع مختلف، طراحی و ســاخته شــده اســت و 
دارای کاربردهایی در ساخت پوشش های چندالیه، الیه نشانی پوشش های رسانا و غیررسانا بر روی زیرالیه های 

مختلف در مقیاس بزرگ است. مشخصات فنی یک نمونه از این سیستم در جداول زیر آمده است ]9[.

شیرهای سوزنی، هوادهی، مستقیم، پشتی و خأل باالشیرهای ورودی و خروجی

استوانه ای شکل ساخته شده از فوالد زنگ نزنمحفظه

گرمایش زیر الیه تا 1۵۰ درجه سانتی  گرادبیشینه دمای سیستم 

)Sputtering( مروری بر کاربردها و فناوری های به روز دستگاه کندوپاش یونی مجموعه گزارش های 
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 شرکت سامانه تجهیز دانش8:
کندوپاش مغناطیسی:  دستگاه الیه نشانی 

 S7P سه کاتده( و( S3T4BR ،)تک کاتده( S1 این دستگاه دارای مدلهای متنوع از جمله سه مدل به نام های
)هفت کاتده( اســت. مشــخصات فنی یک نمونه دســتگاه ساخته شده توســط این شرکت در جدول صفحه 

بعد آمده است ]11[.

کاتد کاتد ۲ یا ۴ اینچ بسته به سفارشتعداد  سه 

متوسط: پمپ پره ای مکانیکالپمپ خأل

باال: پمپ توربومولکوالرسیستم ایجاد خأل باال از خأل

سیستم استاندارد بکینگ و رافینگ با استفاده از ۳ شیر خأل باال برقیمتوسط

۵-1۰ میلی بارمیزان خأل

حرکت خطی به صورت مستقلجابه جایی تارگت

حرکت خطیجابه جایی تارگت

گرم شدن و دوران نمونه گیرجابه جایی نمونه گیر

1۰۰۰ وات توان

۳ فاز، جریان متناوب، ۲۳۰ ولتبرق ورودی

DSR1شکل5-دستگاهکندوپاشمدل

کندوپاش  بازار خارجی دستگاه 
با توســعه فناوری نانو و صنعتی شــدن آن در کشــورهای پیشــرفته جهان، صنایع به دنبال ســاخت دســتگاه هایی 
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شکل6-سیستمکندوپاشمغناطیسیداخلی

پــاش از جملــه روش هــای پرکاربــرد در صنعــت  کندو پیشــرفته هســتند. بــا توجــه بــه تقاضــای مشــتری، روش 
یم: پاش خارجی می پرداز کندو پوشش دهی است. در ادامه به بررسی تولیدات دستگاه های پوشش دهی 

:9Soleras Advanced Coatings شرکت
کــه دارای اســتانداردهای الزم بــرای صنعــت هســتند را به صــورت   Sputtering سیســتم های Soleras شــرکت

کارایی باال در بلندمدت ارائه می کند ]1۳[. مجموعه ای با عملکرد فنی آسان و 

:10PVD Products شرکت 
شــرکت PVD Products، انواع سیســتم های کندوپاش مغناطیســی با کیفیت باال، جهت ایجاد الیه های نازک با 
قطر ۳۰۰ میلی متر، مورداســتفاده در صنایع الکترونیک را تولید می کند. این سیســتم به وسیله مجموعه ای از منابع، 

گانه یا در حالت هم پوشانی عمل می کند تا انواع متنوعی از فیلم ها را تولید کند. DC و Rf به صورت جدا

پاش مغناطیســی، تولید شــرکت PVD Proces با استفاده از میدان مغناطیسی شیب دار فعالیت  سیســتم کندو
می کنــد. ایــن سیســتم دارای سنســورهای خأل، سیســتم آب وهوایی چندمنظــوره )به منظور خنک ســازی( و قفل 
کار کــردن در دمای 9۵۰  کنترل شــود و قابلیت  کامپیوتر و یا دســتی  ایمنــی اســت، این سیســتم می توانــد از طریق 

درجه سانتی گراد یا باالتر را داراست ]1۴[. در ادامه برخی از دستگاه های این مجموعه معرفی شده اند.
کندوپاش مغناطیسی داخلی  سیستم 

گم پنوماتیک و جریان RF اســت  پاش دارای ۵ منبع میدان مغناطیســی شــیب دار و دیافرا کندو این نوع سیســتم 
]1۴[ و تصویر آن در شکل ۶ نشان داده شده است.

کندوپاش مغناطیسی/پرتو الکترون همراه با قفل ایمنی  سیستم 
 ایــن سیســتم کندوپــاش را می توان برای اســپاتر کردن از بــاال و پایین یا اطــراف به صورت متمرکز و نقطــه ای یا معمولی 
 ،RF/DC و منبع ترکیبی RF، DC اســتفاده کرد. این سیســتم دارای ۳ منبع میدان مغناطیسی شیب دار، منبع تغذیه
قفل امنیتی، مانیتورهای نرخ کریستال کوارتز )ضخامت سنج( و کنترل کامل سیستم به صورت اتوماتیک است ]1۴[.

)Sputtering( مروری بر کاربردها و فناوری های به روز دستگاه کندوپاش یونی مجموعه گزارش های 
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شکل 7-سیستمکندوپاشمغناطیسی/پرتوالکترونهمراهباقفلایمنی

کندوپاش مغناطیسی با پوشش دهی دوسر  سیستم 
پــاش با پوشــش دهی دوســر توانایــی کنترل تعداد الیه ها در رشــد فیلــم را دارد و توســط کامپیوتر  سیســتم کندو

کنترل می کند ]1۴[. چرخش موتور را 

شکل8-سیستمکندوپاشمغناطیسیباپوششدهیدوسر

www.nano.ir  ستادویژهتوسعهفناورینانو
 INDnano.ir



14

UHVشکل9-سیستمکندوپاش

UHV کندوپاش  سیستم 
کثر دمای بخار 1۲۰۰  که با خطوط پرتو سنکترون ادغام می شود. حدا  Z این سیستم دارای ۴ مگنترون در خط

درجه سانتی گراد است ]1۴[.

:11Kolzer شرکت
پاش این شرکت دارای ویژگی های زیر است: کندو سیستم های 

چرخــه زمانــی ســریع، تــوان تولید باال بــا انرژی کم، بهــره وری باال تنها با یــک اپراتور، دارای سیســتم عامل 
یســت، دارای فضای  یندوز و توانایی اتصال به اینترنت، جنس بدنه اتاقک از فوالد، ســازگار با محیط ز و
ذخیره ســازی داده هــا و دارای منبــع پالسماســت. سیســتم های ایــن شــرکت دارای خدمــات دو ســال 

گارانتی است ]1۵[.

:Horizontal range DGK® سیستم 
سیســتم ®Horizontal range DGK سیســتمی جمع وجور و کم حجم که روش اســتفاده از آن آســان است. 

یفر در اندازه های استاندارد زیر ارائه می دهد ]1۵[: این سیستم سرعت و بهره وری باالیی دارد و جایگاه و
DGK24” 610 mm, DGK36” 1000 mm, DGK48” 1200 mm, DGK63” 1600 mm, 

DGK72” 1800 mm, DGK100” 2500 mm

)Sputtering( مروری بر کاربردها و فناوری های به روز دستگاه کندوپاش یونی مجموعه گزارش های 
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Horizontal range DGK®شکل10-سیستم

Vertical range MKشکل11-سیستم

:Vertical range MK® سیستم 
یندوز  سیســتم Vertical range MK از دو بــار بارگیــری مســتقیم و سیســتم درب تخلیــه وابســته به نرم افــزار و
یفر با اندازه های  تشــکیل شــده اســت، تمام فرایند تولید ســریع و بی سروصداســت. در این سیســتم جایگاه و

استاندارد زیر ارائه می شود ]1۵[:
MK48” 1.250 mm, MK63 1.600 mm, MK72” 1.800 mm

خالصه مدیریتی
کندوپــاش به عنــوان یکی از روش های الیه نشــانی فیزیکی در مقایســه با ســایر روش های الیه نشــانی به علت قابلیت 
الیه نشــانی در مقیــاس بــزرگ و همچنین قابلیت کنترل نوع الیه نشــانی، نســبت به ســایر روش های الیه نشــانی برای 
کاربردهای صنعتی موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. یکی از نقاط ضعف این روش سرعت پایین الیه نشانی است 
که به منظور افزایش نرخ الیه نشــانی از روش هایی مانند کندوپاش مغناطیســی اســتفاده می شــود. امروزه با گســترش 
فناوری نانو، این سیستم در سنتز و تولید پوشش های نانومتری در صنعت کاربرد فراوانی پیدا کرده است. خوشبختانه 

این روش با توجه به استقبال صنعتگران در حوزه های مختلف، در کشور ما نیز در حال  توسعه و پیشرفت است.
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)Sputtering( مروری بر کاربردها و فناوری های به روز دستگاه کندوپاش یونی مجموعه گزارش های 
219صنعتی فنـــاوری نـانــو


