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1. Bevezetés 
A mikrotechnológia fejlıdésének és újabb eredményeinek köszönhetıen, manapság már 

megvalósítható akár milliárd tranzisztoros bonyolultságú és temérdek sok funkciót ellátó 

mikroszerkezetek, érzékelık és integrált áramkörök elıállítása. Enyhe túlzással akár azt is 

mondhatnánk, hogy már képes az emberiség atomi méretekben történı megmunkálásra. Ennek a 

technológiának a termékeit (kvarcóra, kalkulátor, mobiltelefon...) mindannyian ismerjük és használjuk. 

Mivel manapság majdnem minden elektonikai szerkezetben találhatók nagyon kicsi mikrochipek, 

mikrokontrollerek, és számos más érzékelık, ezért vált olyan fontossá ezeknek az elıállításában 

használatos marási technikák vizsgálata és fejlesztése. 

Mivel alkalmam volt résztvenni a MTA MFA1 laboratóriumában termoelemchippek készítésében 

és tanulmányozásában, ezért elhatároztam, hogy behatóbban tanulmányozom ezt a témakört. 

Dolgozatomban leírom a marási technikák elméletét és a kutatásaimhoz kapcsolódó kísérletek 

gyakorlati kivitelezését, valamint az ide kapcsolódó fizikai mennyiség mérését.  

2. Szilíciumról általában 
A szilícium egy kémiai elem, vegyjele Si, rendszáma 14, a periódusos rendszer 4. fıcsoportjában 

található. A szilícium vegyületei, a kovakı (SiO2) és a szilikátok ısidık óta ismertek. Elsınek 

Berzelius állította elı, 1823-ban K2SiF6-ból. 

2.1. Fizikai tulajdonságai és elıfordulása 
A szilícium sötétszürke színő, fémesen csillogó nagyon kemény anyag. Magas hımérsékleten 

vezeti az áramot, míg alacsony hımérsékleten szigetelıként viselkedik, ezért a félvezetık közé 

tartozik. Olvadáspontja 1414 Co, forráspontja 3538 Co, sőrősége 2,32 g/cm3.  

Az oxigén után a földkéregben található második leggyakoribb elem. Elıfordul a Napban, a 

csillagokban és a meteoritokban is. Sohasem fordul elı szabadon, és gyakorlatilag mindig oxigénnel 

együtt található. Leggyakoribb ásványa a kvarc (SiO2), ami egy szépen színezett, csillogó féldrágakı. 

A kvarc és a szilikátok alkotják a vulkáni kızetek 98%-át, az üledékes kızeteket is túlnyomóan ezek 

képezik. Az élıvilágban a kovaszivacsok, kovamoszatok, zsurlók, sások testfelépítésében játszik fontos 

szerepet. 

2.2. Elıállítása 
Vegyületeibıl redukcióval például kálium-szilikofluoridból alumíniummal: 

3K2SiF6+4Al→3KAIF4+K3AIF6 

                                                 
1 Mőszaki Fizikai és Anyagtudománi Kutatóintézet;  Magyar Tudományos Akadémia 
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Szilícium-dioxidból magnéziummal is redukálható. Az amorf szilícium barna por formájában 

keletkezik, amely könnyen megolvasztható, vagy elpárologtatható. Speciális eljárással 

monokristályokat és polikristályokat készítenek belıle a félvezetıipar számára.  

3. MEMS technológia 
A mikro-elektro-mechanikai rendszerekben (Micro-Electro-Mechanical Systems - MEMS) 

mikrotechnológiai megoldások alkalmazásával egyetlen szilíciumchipen (lapka) valósul meg 

mechanikai elemek, érzékelık, beavatkozók és a jelfeldolgozó elektronika integrálása, a 

mikrométerestıl milliméteresig terjedı mérettartományban. A mikromechanikai komponenseket, 

melyek az anyag szerkezeti-mechanikus tulajdonságait használják fel az eszközfunkció létrehozásában, 

ún. kompatibilis mikrogépészeti mőveletekkel alakítják ki. Ennek során a szilíciumszelet - ilyenkor 

"hordozó"-nak nevezzük - egyes térfogatrészeit szelektív módon eltávolítják, azaz megmunkálják, 

"faragják". Így, a jobbára síkban építkezı integrált áramköri (IC) technológiával szemben a 

mikrogépészetben a hordozót a harmadik dimenzióban is alakítják, valamint további szerkezeti 

rétegeket alkalmaznak az elektromechanikai mőködés megvalósítására. 

A szilícium marása a MEMS gyártási folyamat egy alapvetı fontosságú lépése, mivel a 

mikrostruktúrák legnagyobb részét szilíciumból hozzák létre annak mechanikai tartóssága, valamint az 

integrált áramkörök fejlett gyártástechnológiájának kihasználhatósága miatt. Alább néhány ilyen 

MEMS eszköz látható: [1. ábra, 2.ábra, 3.ábra] 

3.1. Száraz marási technológiák 
A száraz marás, más néven plazmamarás, a marási folyamatok azon csoportja, ahol a maró közeg 

stabil molekulák vagy atomok plazmakisülésben történı disszociációja és ionizációja útján, kémiailag 

aktív és/vagy ionos jellegő részecskék keletkezésével jön létre. Az eljárás kémiai tulajdonságait úgy 

választják meg, hogy a létrejövı maró közeg illékony reakciótermékeket alkotva lépjen reakcióba a 

mart anyaggal. Ez a folyamat két jelentıs elınnyel jár a nedves maráshoz képest. Az elsı, hogy a 

plazmában nagyon reaktív részecskék keletkezhetnek, ami nagyobb marási sebességet eredményez. A 

második, hogy a száraz marási módszer lehetıvé teszi az irányított marást, ezáltal komplex 

háromdimenziós szerkezetek megalkotását. Az irányított marást a plazmában jelen lévı ionizált 

részecskék eredményezik, amelyeket a rendszerben létrehozott elektromos tér a szelet felülete felé 

irányít. Bizonyos esetekben, a folyamatban a kémiai reakciók és az anizotrop fizikai marás egymás 

hatását elısegítve mőködnek, ezáltal a komponensek marási sebességeinek összegénél jóval magasabb 

marási sebességet hozva létre. 
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A száraz marási eljárások három csoportba oszthatók, annak függvényében, hogy kémiai vagy 

fizikai folyamatok dominánsak a marás során, vagy szinergikus2 módon mindkettı részt vesz a 

marásban. Az elsı csoport a plazmamarás (PE) vagy aktív gyökös marás (RE), a második a fizikai 

ionsugaras marás (IBE), a harmadik pedig a reaktív ionmarás (RIE). A módszerek különbözı, 

jellegzetes marási profilokat hoznak létre, amelyek az alábbi ábrán láthatók. [4. ábra] 

3.2. Mély reaktív ionmarás (DRIE3)  
A mély reaktív ionmarás [5. ábra] mindazon ionsegített szilíciummarási technológiák összefoglaló 

elnevezése, ahol az oldalarány (a marással kialakított struktúrák függıleges és oldalirányú méreteinek 

aránya) 10:1 feletti. A reaktív az jelenti, hogy kémiai marást és ionporlasztást is alkalmazunk. Ez azért 

fontos, mivel ha csak külön alkalmazzuk a száraz marást (plazmamarást) és a kémiai marást, akkor a 

marási sebesség lényegesen kisebb mintha mindkét módszert egyszerre alkalmazzuk. A következı 

grafikon ezt szemlélteti: [6. ábra] 

A szilícium marása halogénalapú plazmákkal történik, mivel azok nagy marási sebességet 

biztosítanak. Az általában használt gázok a bróm, a klór és a fluor. Klór- és brómalapú plazmákkal 

erısen anizotrop marási felületeket állíthatunk elı, de ennek következtében a folyamat lényegesen 

lassabb és veszélyesebb mintha F-alapú plazmát használnánk. Sajnos a fluor alapú plazma segítségével 

kialakított felületek nagyobb izotrópiát mutatnak, ezért a  olyamat irányítottságának szabályozására 

ion-inhibitor4 technikát alkalmaznak. Ez a folyamat hátránya az, hogy a végeredmény függ a folyamat 

hımérsékletétıl. Ezért a legtöbb DRIE rendszerben hımérsékletszabályozó módszereket alkalmaznak, 

például a szelet hátoldalának hőtése hélium segítségével a stabil szelethımérséklet biztosítására, vagy a 

reaktorkamra folyékony nitrogénnel történı hőtése a rendszer hımérsékletének stabilizálása érdekében.  

A legtöbb modern DRIE rendszer két energiaforrással rendelkezik, az egyik a plazma 

létrehozásának céljára, a másik a létrejövı ionoknak a szelet felületére irányítására szolgál. Az elsı 

forrás általában rádiófrekvenciás mágneses terét (RF) segítségével alakítja ki a plazmát. 

A második forrás szintén RF tér segítségével irányítja az ionokat a felszínre. Ez azért célszerő, mert 

külön tudjuk szabályozni a plazma szabad gyök- és ionsőrőségét, valamint a felszínt bombázó ionok 

energiáját.  

                                                 
2 Együttes, párhuzamos 
3 Deep reactive-ion etching 
4 A szelet felületén lerakódó, az oldalirányú marást akadályozó adalékanyag 
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4. Hımérsékletérzékelı chip elıállítására 

4.1. Kísérleti munka 
A következıkben a Bosch által szabadalmaztatott módszerıl fogok beszélni, amelynek lényege, 

hogy egy fluor alapú plazma segítségével, marási és passziválási lépések ismétlésével távolítjuk el a 

Si-ot a szabad szelet felületrıl. 

Kísérleti munkám során alkalmam volt hımérsékletérzékelı chipek elıállítására és tanulmányozására. 

Ezeknek a termoelem chipeknek a szerkezete egy 300 µm vastagságú Si hordozóból és egy 1 µm 

vastag SiNx – SiO2 membránból áll. Ez a membrán alacsony hıvezetési együtthatójának köszönhetıen 

alkalmas mikromérető termooszlopok melegpontjainak elhelyezésére. A termooszlop elemeit erısen 

adagolt, vezetı p-és n-típusú polikristályos Si sávok alkotják. A 7. ábrán látható ennek a felépítése, a 

polikristályos szilícium sávokkal, és a chipek elválasztásához szükséges utcákkal.  

A chip elkészítése során elıször a nitrid-oxid szendvicsszerkezetet hoztak létre, majd ezen kialakították 

a termooszlop szerkezetet. Ezután, a szerkezet középsı része (a melegpontok) alatt a hátoldalon Bosch 

féle DRIE marással eltávolították a szelet anyagát, így létrehozva a membránt. [8. ábra] 

A kísérletezés során a vezetı termooszlop szerkezettel rendelkezı és nem rendelkezı membránokat 

egyaránt készítettünk. Megfigyeltük hogy a vezetı szerkezettel nem rendelkezı membránok alatt a 

szelet jó irányítottsággal marható, a marási profil jelentısebb torzulása nélkül. A vezetı csíkokkal 

ellátott membránok esetén azonban a hátoldali DRIE marás az oldalfalak jelentıs mértékő torzulásával 

járt. [9.ábra] 

A négyzet alaprajzú, 1500 µm oldalhosszúságú membránnal rendelkezı chipeknél az oldalfalak 

izotróp jellegő alámaródása figyelhetı meg, az oldalfalak középsı részén nagyobb mértékő 

alámarással, ami a membrán felülnézeti képének lekerekítettebbé válásához vezet. Az alámaródás akár 

70 µm mély is lehet, a fal profiljának negatívvá válása már a membrán felett 200 µm-rel elkezdıdhet. 

[10. ábra] 

Referenciaként termooszloppal nem rendelkezı chipeket is megvizsgáltam. Ezek esetében a 

hátoldali maszk pereme alatti kismértékő alámarástól és az oldalfalak tövében a szigetelı membránon – 

valószínőleg a Si marásnál jelentkezı talpasodási effektushoz hasonló jelenség miatt- visszamaradó 

szilíciumon kívül nincs a tervezett függıleges profiltól való számottevı eltérés. [11. ábra] 

4.2. Berendezés leírása 
Hogy mindezt tanulmányozhassam, segítségemre volt egy Oxford Plasmalab System 100 típusú 

mély reaktív ionmaró berendezés az MTA MFA MEMS Laboratóriumában. A berendezés központi 

része egy alumínium anyagú vákuumkamra. A rendszer nyomásának ellenırzésére egy 100 mTorr 
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érzékenységő nyomásmérı szolgál. Az eljárás során használt gázok egy tömegáram-szabályozóval 

ellátott gázadagoló rendszerbıl kerülnek a plazmakamrába (C4F8 és SF6).  A plazmát egy 3 kW 

teljesítményő, 13,56 MHz frekvenciájú generátor által táplált tekercs állítja elı. Az ionok kinetikus 

energiájának szabályozására két különbözı kapacitívan csatolt forrást alkalmaz a rendszer. Az egyik 

egy 300 W teljesítményő, 13,56 MHz frekvenciájú (RF) forrás, a másik pedig egy alacsony frekvenciás 

(LF) forrás, szintén 300W  teljesítménnyel és 350 és 460 kHz között szabályozható frekvenciával. A 

szeletek vákuumszivattyú által meghajtott adagolózsilipen keresztül juttathatók a rendszerbe. A 

betöltött szeleteket egy kvarc győrő rögzíti a szelettartóhoz. A szelettartót folyékony nitrogénhőtéssel, 

valamint 1250W teljesítményő főtırendszerrel látták el a marás hımérsékletének szabályozására. A 

folyamat hımérséklete ez által -150°C és +400°C között változtatható, ezzel is pontosabbá téve a 

plazmamarást.  

A marási folyamat során károsodik a maszk is, ezért különbözı inhibitor gázakat (védıgázakat) 

vezetünk be a rendszerbe. A kísérletezés során F alapú plazmát használtunk, ezért ennek a 

legoptimálisabb inhibitor anyaga a C4F8 gáz. Az inhibitor gáz bevezetése történhet a marógázzal 

párhuzamosan vagy felváltva. Az elsı esetben kevert módú rendszerrıl beszélünk, míg a második 

módszert impulzus módú DRIE rendszernek nevezzük.  [13. ábra] [14. ábra] 

4.3. Megfigyelt jelenségek 
A marási folyamat alatt többféle másodlagos jelenségeket is megfigyeltem, amelyek nagyban 

befolyásolják a végeredményt. A marási profilokat a reaktív ionmarás során jelentkezı jelenségek 

befolyásolják: az ionok szögeloszlása, és a szilíciumban megjelenı töltések. [12. ábra] 

Az elsı ilyen másodlagos jelenség az, amikor az ionok nem merılegesen érkeznek a szilíciumlap 

felületére (ion angular distribution, IAD effektus).  Ennek az oka az, hogy a részecskék egymással 

ütköznek a vákuumkamrába, és ebbıl kifolyólag a marási árkok nem lesznek merılegesek. A kisülési 

zóna és a plazmát határoló bármely objektum jelen esetben a szilíciumlap között egy úgynevezett sötét 

tér alakul ki. Ebbıl a térrészbıl kiürülnek az elektronok, mivel a rádiófrekvenciás gerjesztési periódus 

egy részében a tárgy magához vonzza ıket. Az elektronok hiánya folytán a plazmarészecskék nem 

gerjesztıdnek ebben a térrészben, ezért itt nincs plazmafény. Az ionok ütköznek a sötét térben lévı 

részecskékkel, ennek eredménye az ionok irány- és energia-eloszlásának változása. Magasabb 

nyomáson az ütközések száma megnı, így a szögeloszlás is nagyobb lesz: pl. 10 Pa nyomáson 

körülbelül 30°, míg 1 Pa nyomáson csak körülbelül 5° az eltérítési szög. Kétféle hatását tudjuk 

megkülönböztetni. Az elsı az, hogy megjelennek a negatív dılésszögő oldalfalak, (ami az jelenti, hogy 

az árkok lefele szélesednek) mivel a nem merılegesen érkezı plazmasugarak a maszk alá is bemarnak. 
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Ami fontosabb, hogy a mart árkok oldalfalának árnyékoló hatásának következtében a keskenyebb 

árkok aljára jelentısen kevesebb ion jut el, ami így lassabban fog maródni.  

A folyamat másik másodlagos jelensége az, hogy a pozitív töltéső ionok eltérülnek a mart árok 

oldalfalai felé (image force, IF effektus). A plazmában keletkezı szabad elektronok befogásával a 

szeletben negatív potenciál jön létre, ezért az oldalfalak vonzzák a beérkezı pozitív töltéső 

részecskéket. Mivel a vonzóerı fordítottan arányos a faltól mért távolság négyzetgyökével, az eredı 

erı az ionokat a legközelebbi oldalfal felé gyorsítja, míg azok a falba csapódnak. Keskenyebb árkok 

esetén az erık hatása nem annyira eltérı, így itt kevésbé jelentıs ez. Továbbá, a falba csapódó ionok 

beágyazódnak a falat borító marásgátló rétegbe (inhibitor réteg). A beágyazott ionokat idıvel 

semlegesítik a szilícium vezetési sávjából érkezı elektronok, ám addig taszító hatást fejtenek ki a többi 

beérkezı ionra, így csökkentve az IF mértékét. A semlegesítıdés átlagos ideje függ az inhibitor réteg 

vastagságától. Az ionbefogódás emellett csökkenti az árok alját elérı ion fluxust, így hozzájárul az 

árok aljának a szélén ottmaradó háromszög alakú szilíciumfölösleghez.  

4.4. Következtetés 
Mindebbıl arra következtetek, hogy idáig még elég nehéz ilyen kismérető mikrochippeket 

elıállítani, de fontos hogy ezt tovább tanulmányozzuk. Ezért is választottam ezt a témát, hogy 

behatóbban megismerkedjek a mikrotechnológia világával, hiszen ez a modern tudomány alapja. 

Manapság majdnem minden elektronikai eszközben találhatunk hıérzékelıket, ezért a fejlesztésük és 

méretüknek a lecsökkentése fontos követelmi szempont, hiszen a mikrotechnológia világában élünk és 

tartunk a nanotechnológiás jövı felé. 

 

5. Forrásanyag 
1. Straszner András: Plazmamarás komplex mikrostruktúrák létrehozására 
2. http://dept.phy.bme.hu/fiz_bsc/BSC_2011_Straszner_Andras.pdf 
3. Bársony István: Mikrogépészeti eljárásokkal a nanotechnológia felé, Magyar Tudomány 
4. http://www.matud.iif.hu/03sze/003.html 
5. http://www.kfki.hu/elftvakuum/pub/wplazma/plaz44.htm 
6. http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/01g_Plazmamaras/index.htm 
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7. Melléklet 
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