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NO 121.541 

GEORGY AIEXANDEOYICH KOYALSKY, JURY PETROVICH MAISHEY, BORIS 
ALEXEEVICH EGOSOY en JURY AEIMOYICH DMITRIEV allen te Moskou. 

Inrichting voor het bekleden van voorwerpen met behulp 
van een ionenplasma 

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het 
vervaardigen van dunne films in vacuüm, en in het bijzonder op 
een inrichting voor ionenplasmabekleding, waarin het plasma wordt 
gebruikt als een ionenbron voor het bombarderen met een materiaal 
dat aldus een sputterbehandeling ondergaat. 

De inrichting volgens de uitvinding is in het bijzonder van 
voordeel voor de vervaardiging van dunne films van metalen, half-
geleider- en diëlektrische materialen (reaktief sputteren) op 
oppervlakken van verschillende voorwerpen. 

De uitvinding kan ook worden toegepast voor het etsen van 
metalen oppervlakken door middel van sputteren en het reinigen 
van oppervlakken van voorwerpen door een plasmastroom. 

Momenteel zijn er verschillende soorten ionenplasmasputter-
inrichtingen bekend. 

Het werkprincipe van deze inrichting is gebaseerd op het 
verwijderen van atomen van het oppervlak van een door een ionen-
bombardement gesputterd materiaal. 

Gezien vanuit het standpunt van hun strukturele kenmerken 
kunnen sputterapparaten in drie kategorieën worden onderverdeeld, 
namelijk diode- (twee elektroden), triode- (drie elektroden) en 
tetrode- (vier elektroden) inrichtingen. De laatste twee typen 
worden in het algemeen als ionenplasma-inrichtingen aangeduid. 

Sputterinrichtingen van het diodetype omvatten in het 
algemeen een vlakke kathode (doel) van een materiaal dat aan een 
sputterbehandeling moet worden onderworpen en een vlakke anode 
geplaatst tegenover en parallel aan de kathode. 

Als een negatieve potentiaal aan de kathode wordt toegevoerd 
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en een positieve potentiaal aan de anode, wordt een zelfonder-
houdende gasontlading teweeg gebracht in de ruimte tussen de 
kathode en de anode. Deze ontlading produceert weer positieve 
ionen, hijvoorbeeld van het gas argon, die de kathode bombar-
deren en atomen in het kathodemateriaal losslaan. Een deel van 5 
deze atomen wordt neergeslagen op de voorwerpen die tegenover 
het gesputterde kathode-oppervlak zijn opgesteld. Diode-inrich-
tingen werken bij een druk van 13,3 tot 1,33 Pa, een spanning 
tussen de kathode en de anode tot 3000 T en een stroomdichtheid 
van de ionen, bijvoorbeeld in argon, van 0,5 tot 1,0 mA/cm . 10 

De snelheid waarmee films op het oppervlak van voorwerpen 
worden aangebracht, kan tot enkele honderdste micron per minuut 
bedragen. 

De meest ernstige problemen bij dergelijke inrichtingen 
zijn hun laag rendement en de slechte kwaliteit van de bekle- 15 
dingen. Deze nadelen zijn het gevolg van de hoge werkdruk, niet 
te regelen verhitting van de voorwerpen, lage snelheden waarmee 
de bekledingen op het oppervlak worden aangebracht, hoge ont-
laadspanningen, enz. 

Bovengenoemde nadelen kunnen worden opgeheven door de 20 
toepassing van ionenplasma-sputterinrichtingen. Inrichtingen van 
dit type zijn voorzien van een derde elektrode, dat wil zeggen 
een doel, bestaande uit materiaal dat voor de bekleding moet 
worden gebruikt. De ionenbron is het plasma van een niet zelf 
instand houdende gasontlading met een warme kathode. Ter ver- 25 
hoging van de plasmadichtheid en van de waarschijnlijkheid van 
de werkgasionisatie wordt een magnetisch veld toegepast. Door het 
aanleggen van een negatieve potentiaal aan het doel worden plasma-
ionen versneld en vindt het sputteren van het doelmateriaal plaats. 
Ionenplasma-sputterinrichtingen werken in een drukgebied van 30 
0,133 "tot 0,08 Pa. De snelheid waarmee de films worden neerge-
slagen, stijgt tot tienden micron per minuut. Ionenplasma-
sputterinrichtingen bezitten een aantal voordelen boven diode-
inrichtingen, waaronder een verbeterde filmzuiverheid door toe-
passing van lagere werkdrukken, hogere filmproduktiesnelheden 35 
en een hogere reproduceerbaarheid en eenvoud van de besturing 
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van de filmbekledingprocessen. 

De bekende ionenplaama-sputterinrichtingen van het tetrode-

type omvatten een warme kathode en een plaatvormige anode die 

tegenover de kathode is opgesteld. Tussen de warme kathode en 

de anode wordt een vlak doel geplaatst, bestaande uit te sputte-

ren materiaal, parallel aan het vlak dat zich uitstrekt door de 

kathode en de anode. Het te sputteren doeloppervlak is naar dat 

vlak gericht. 

Een voorwerp, waarop een filmlaag moet worden aangebracht, 

wordt tegenover het doel geplaatBt aan de zijde van het doel-

oppervlak dat de sputterbewerking ondergaat en aan de tegenover-

gestelde zijde van het vlak dat zich door de warme kathode en 

de anode uitstrekt. 

De inrichting omvat tevens een magnetisch stelsel, dat een 

magnetisch veld opwekt, dat zich uitstrekt in de richting van de 

elektronenbanen vanaf de kathode naar de anode langs het opper-

vlak van het doel. 

De inrichting is opgesteld in een vacuümkamer die voorzien 

is van openingen voor het wegpompen van restgassen en het leveren 

van het werkgas. Verder zijn er openingen voor geleiders waardoor 

de spanning aan de kathode, de anode en het doel wordt toegevoerd 

vanuit de voedingsbronnen. Dezelfde geleiders worden gebruikt voor 

het toevoeren van koelwater aan de anode en het doel. De kathode 

en het doel zijn van de wanden van de vacuümkamer geïsoleerd, 

terwijl de anode geaard is. 

De betreffende inrichting werkt bij een druk van 0,135 tot 

1,55 Pa, tot stand gebracht door het pompen van een werkgas, 

bijvoorbeeld argon, in de vacuümkamer die geëvacueerd is tot 

een druk van 1,53 • Pa. Door de warme kathode wordt stroom 

gevoerd met een intensiteit die voldoende is om de kathode de 

emissietemperatuur te laten bereiken. Tussen de kathode en de 

anode wordt een spanning aangelegd van 200 tot 500 V, waarna 

een gasontlading optreedt. In de ruimte tussen de warme kathode 

en de anode, het doel en het te bekleden voorwerp, wordt een 

plasma opgewekt dat door het magnetische veld wordt gevormd tot 

een stroom, die over het doeloppervlak loopt. Het doel wordt door 
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is echter onpraktisch, omdat daarmee de kwaliteit van de film-
lagen wordife aangetast. 

Verder is er een ionenplasma-sputter-inrichting hekend, be-
staande uit een warme kathode, een vlak doel, een te bekleden 
voorwerp en een magnetisch stelsel. Het doel wordt omgeven door 5 
een U-vormig scherm. Dit scherm is aan de zijde van de warme 
kathode voorzien van een sleuf. De sleuf vormt de plasmastroom 
om tot een band die parallel loopt met het doeloppervlak. Het 
scherm dient ook als ontlaadanode. Door het gebruik van het scherm 
wordt de verontreiniging van de filmlaag met materiaal van de 10 
warme kathode gereduceerd. De omvorming van de plasmastroom tot 
een band levert een uniforme sputterbewerking van het gehele ge-
bied van het doel op. 

De partiële deling door het scherm van de ontlaadzone ei/de 
zone waarin de filmlagen worden aangebracht, voorkomt echter niet 15 
alle nadelen van de bovenvermelde inrichting. 

Volgens een gewijzigde uitvoeringsvorm van de onderhavige 
inrichting wordt de warme kathode omgeven door een buisvormig 
scherm. De warme kathode wordt aangebracht binnen een van de 
buisuiteinden, terwijl het andere eindvlak is voorzien van een 20 
sleuf. Tegenover de sleuf bevindt zich een plaatvormige anode. 
Het doel is geplaatst tussen de anode en de warme kathode. 

Het magnetische stelsel van de inrichting wekt een magne-
tisch veld op, dat zich uitstrekt van de kathode naar de anode, 
door de sleuf en langs het doeloppervlak. 25 

Het afschermen van de warme kathode levert een sterke re-
duktie op van de waarschijnlijkheid van verontreiniging van de 
film met materiaal van de warme kathode. 

De laatstgenoemde inrichting bezit echter het nadeel, dat 
het doel en het te bekleden voorwerp dat tegenover het doel is 30 
geplaatst, zich bevinden tussen de warme kathode en de anode, 
waarbij de plasmazone met de gasontlading tevens een zone is waar 
de sputterwerking van het doel en het neerslaan van een film-
bekleding op het voorwerp plaats vindt. De druk van het werkgas, 
bijvoorbeeld argon, bedraagt in deze zone 0,133 Pa. Een gere- 35 
duceerde druk reduceert de plasmadichtheid en leidt tot een dis-
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een hoogspanningsbron negatief voorgespannen. De positieve argon-
ionen worden versneld in de richting naar het doel en bombarderen 
dit doel, waarbij atomen uit het materiaal van het doel worden 
weggeslagen. Een deel van deze atomen wordt neergeslagen op het 
oppervlak van het te bekleden voorwerp. 

Bij een dichtheid van de naar het doel gerichte ionenstroom 
2 

van 3 tot 5 ml/cm , een ontlaadspanning van 200 V en een ontlaad-
stroom van 6 tot 8 A, kan de onderhavige inrichting metaalbekle-
dingen aanbrengen met een snelheid tot 0,1 micron per minuut. 

Een bijzonder nadeel van de bovengenoemde inrichting is dat 
de ontlaadruimte (d.w.z. de ruimte tussen de warme kathode en de 
anode) tevens de zone is waar het metaal wordt gesputterd en 
wordt neergeslagen op het oppervlak van een te bekleden voorwerp. 
De werkdruk kan bij deze inrichting niet worden verlaagd, wat 
noodzakelijk is ter verbetering van de kwaliteit van de films en 
om de aanbrengsnelheid van de lagen te verhogen, omdat een af-
name van de druk in de vacuümkamer de waarschijnlijkheid van de 
ionisatie verlaagt en de ontlading discontinu maakt. 

Een verder nadeel van de bovengenoemde inrichting is, dat 
de film wordt verontreinigd door het materiaal van de warme 
kathode, die door de plasma-ionen wordt gesputterd. De vrij 
liggende warme kathode maakt het onmogelijk een reaktieve sputter-
werking uit te voeren als een reaktief gas, bijvoorbeeld zuur-
stof naast het werkgas aan de vacuümkamer moet worden toegevoerd. 
Hierdoor wordt de levensduur van de warme kathode drastisch ge-
reduceerd. 

De superpositie van een magnetisch veld in de langsrichting 
van de warme kathode en de anode leidt tot een niet uniforme ver-
deling van de plasmadichtheid boven het doeloppervlak, wat weer 
leidt tot een niet uniforme sputterbewerking van het doel. De 
plaatsing van het doel tussen de kathode en de anode leidt tot 
een verhoging van de ontlaadspanning, die weer de levensduur van 
de warme kathode reduceert en de waarschijnlijkheid van veront-
reiniging verhoogt. 

Het rendement van het bovenvermelde type kan worden ver-
hoogd door het verhogen van de werkdruk. Een dergelijke oplossing 
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continuïteit van de ontlading. Deze inrichting maait dus een ver-

betering van de filmkwaliteit onmogelijk. 

Een verder nadeel van de laatstgenoemde inrichting is, dat 

een reaktief gas, zoals zuurstof, met de warme kathode samenwerkt 

als dit gas in de vacuümkamer wordt gebracht, waardoor de levens- 5 

duur van de warme kathode wordt gereduceerd. 

Door de grote afstand tussen de warme kathode en de anode 

die voor deze inrichting gebruikelijk is, wordt het moeilijkeen 

ontlading tot stand te brengen. Yerder zijn voor de ontlading 

hoge spanningen noodzakelijk. 10 

Het bovengenoemde nadeel wordt opgeheven in een andere ge-

wijzigde uitvoering van de inrichting, waarin een staafvormige 

elektrode dicht bij de warme kathode is geplaatst. De staafvormige 

elektrode is elektrisch met de anode verbonden, waardoor de ont-

laadspanning iets wordt verlaagd. Afgezien van deze verbetering 15 

bezit deze inrichting echter nog alle bovengenoemde nadelen. 

Eén van de doeleinden van de onderhavige uitvinding is 

daarom het opheffen van de genoemde nadelen. 

De uitvinding beoogt in hoofdzaak een ionenplasma-sputter-

inrichting te verschaffen, waarin de ontlaadzone ruimtelijk van 20 

de sputterzone is gescheiden. 

Dit doel wordt bereikt in een inrichting voor het met een 

ionenplasma bekleden van voorwerpen, waarin een plasmastroom wordt 

opgewekt door een elektrisch veld tussen de anode en een warme 

kathode in een vacuümkamer, welke stroom wordt gevormd door een 25 

magnetisch veld opgewekt door een magnetisch stelsel en een van 

een sleuf voorzien scherm geplaatst in de plasmastroom, welke 

inrichting verder is voorzien van een voorwerphouder en een doel 

voor sputterbewerking, waarbij de voorwerphouder en het doel aan 

weerszijden van de gevormde plasmastroom zijn opgesteld, welke 30 

inrichting het kenmerk heeft, dat in de vacuümkamer een ontlaad-

kamer is opgenomen, die elektrisch van de vacuümkamer is ge-

isoleerd, welke ontlaadkamer in zijn wanden is voorzien van al-

thans een sleuf, waarbij de anode en de warme kathode zodanig 

in de ontlaadkamer zijn opgesteld, dat de warme kathode tegenover 35 

deze sleuf is geplaatst, terwijl het magnetische stelsel een mag-
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netisch veld opwekt dat zich door de kathode en de sleuf uit-
strekt, loodrecht op het elektrische veld tussen de anode en de 
warme kathode. 

Door de plaatsing van de warme kathode en de anode in de 
gesloten ontlaadkamer, voorzien van een sleuf met een bepaald gas-
geleidingsvermogen kunnen de ontlaad- en sputterzones worden ge-
scheiden. Dit verschaft optimale drukomstandigheden voor het hand-
haven van de ontlading en waarborgt een hoge kwaliteit van de 
aangebrachte films. 

De druk in de ontlaadkamer kan nu hoger zijn dan/de sputter-
zone, waardoor de plasmadichtheid kan worden verhoogd en de reak-
tieve gasdiffusie kan worden verlaagd, terwijl films kunnen worden 
aangebracht van diëlektriBche materialen onder toepassing van 
reaktieve sputtertechnieken. In de sputterzone kan een uiterst 
lage druk worden gehandhaafd met behulp van een pompstelsel met 
aanzienlijke capaciteit, waarbij in aanmerking moet worden ge-
nomen, dat het geleidingsvermogen van de sleuf in de ontlaadkamer 
door zijn afmetingen wordt bepaald. Gedurende het aanbrengen van 
de films op de voorwerpen moet de werkdruk worden verlaagd ten-
einde de kwaliteit van de films te verhogen alsmede de snelheid 
waarmee de films worden aangebracht. 

De totale kwaliteit, zuiverheid en hechting van de films 
worden bij lagere werkdruk verbeterd omdat het gas minder on-
zuiverheden bevat en door behoud van de energie van de gesputter-
de atomen. 

Bij lagere werkdrukken wordt de snelheid waarmee films 
kunnen worden aangebracht, verhoogd door een kleiner aantal 
botsingen tussen gesputterde atomen en moleculen van restgas en 
een toename van het aantal atomen dat het oppervlak van het te 
bekleden voorwerp bereikt. 

De scheiding van de ontlaadzone en de sputterzone verhoogt 
het potentieel en de mogelijkheden van de inrichting volgens de 
uitvinding en verlengt de levensduur van de warme kathode bij 
toepassingen, waarin reaktieve gassen, zoals zuurstof, in de 
vacuümkamer worden gebracht voor het vervaardigen van zuurstof-
films. 
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Be plaatsing van de anode dicht hij de warme kathode, zodat 

het elektrische veld hiertussen loodrecht staat op het magnetische 

veld dat door het magnetische stelsel wordt opgewekt, biedt de 

mogelijkheid een plasma op te wekken door middel van een boog-

ontlading, die optreedt in de onderling loodrechte elektrische 5 

en magnetische velden. Dit type ontlading wordt gekarakteriseerd 

door een lagere spanningsval en een hogere ontlaadstroom, waar-

door de ionenstroom naar het doel kan worden verhoogd en aldus 

de sputtersnelheid. De levensduur van de warme kathode wordt ver-

hoogd door een reduktie van de energie van de ionen die deze 10 

warme kathode bombarderen. 

Yolgens één van de voorkeursuitvoeringsvormen van de onder-

havige uitvinding bevindt zich tegenover de sleuf en achter het 

doel een scherm, dat elektrisch van de vacuümkamer is geïsoleerd. 

De voorwerphouder en het doel zijn tussen de ontlaadkamer en het 15 

scherm opgesteld. 

In dit geval gaat de ontlading vergezeld van een elektronen-

oscillatie, die de ionenstroomdichtheid verhoogt en dientenge-

volge het rendement van de inrichting. 

Het scherm kan elektrisch met de warme kathode of met de 20 

negatieve pool van de spanningsbron worden verbonden. 

In de ionenplasma-sputterinrichting waarin een boogont-

lading wordt gebruikt en een gelijkstroomvoedingsbron, hangt de 

uniformiteit van de dwarsdoorsnede van de plasmastroom af van de 

verdeling van de ontlaadstroom, die op de kathodestroom is ge- 25 

superponeerd. Een uniforme verdeling van de ontlaadstroom over de 

gehele lengte van de warme kathode draagt bij tot een uniforme 

verdeling van het plasma langs de kathode, wat weer bijdraagt tot 

een uniforme sputterbewerking van het doel en een langere Mens-

duur van de warme kathode. $0 

In de voorgestelde inrichting wordt een uniforme ontlaad-

stroomverdeling verkregen omdat de warme kathode in ten minste 

twee houders is bevestigd, die via ballastweerstanden met een 

gelijkstroomvoedingsbron zijn verbonden. De punten waarin de 

warme kathode aan de houders i s bevestigd, verdelen de warme 35 

kathode in gelijke delen. 
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Be toepassing van ballastweerstanden in de voedingsketen 

van de kathode en de ontlading levert het voordeel op, dat een 

verandering van de ontlaadstroom praktisch niet de totale stroom-

verdeling over de warme kathode beïnvloedt. Bovendien beschermen 

de ballastweerstanden de ontlaadvoedingsbron tegen kortsluitingen. 5 

Volgens een verdere uitvoeringsvorm van de onderhavige uit-

vinding is de ontlaadkamer voorzien van twee sleuven in tegenover 

elkaar gelegen wanden. De inrichting omvat extra doelen, geplaatst 

aan weerszijden van de ontlaadkamer. 

Een dergelijke uitvoering van de ontlaadkamer levert een 10 

meer economische inrichting op en breidt zijn mogelijkheden uit. 

De doelen kunnen uit verschillende metalen bestaan. Door het toe-

voeren van een negatieve potentiaal van één of meer voedings-

bronnen aan deze doelen, kunnen meerlaagsbekledingen worden aan-

gebracht met een vooraf bepaalde verdeling van de materialen over 15 

de film. 

De ontlaadkamer kan zijn uitgevoerd in de vorm van een ring, 

die het doel omgeeft en die voorzien is van een sleuf in de wand 

tegenover het doel. In dit geval komen de vormen van de kathode 

en de anode overeen met die van de ontlaadkamer. Het doel kan 20 

worden gevormd als een cylinder die coaxiaal ten opzichte van 

de ontlaadkamer is opgesteld. 

Het gebruik van een ringvormige ontlaadkamer, die het doel 

omgeeft en van een ringvormige warme kathode verhoogt het rende-

ment en het effekt van de inrichting door het gebruik van een 25 

elektronendrift als gesloten lus langs de kathode en de mogelijk-

heid van het vergroten van het doelgebied zonder de diameter van 

de ringvormige kathode te vergroten. 

Volgens een verdere uitvoeringsvorm van de onderhavige uit-

vinding heeft het doel de vorm van een ring die de ontlaadkamer J,0 

omgeeft. De sleuf in deze kamer is aangebracht in de wand tegen-

over het doel. 

Het gevolg hiervan is een radiaal convergerende plasmastroom, 

die over het doeloppervlak loopt. De gesloten lusdrift van de 

elektronen langs de ringvormige warme kathode verhoogt de waar- 35 

schijnlijkheid van ionisatie van het werkgas, evenals de plasma-

7 8 0 0 0 7 5 



10 

dichtheid en de naar het doel gerichte ionenstroom. 

De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan de hand 

van de op de tekeningen weergegeven uitvoeringsvormen. 

Pig. 1 toont schematisch een ionenplasma-sputterinrichting 

volgens de uitvinding; 5 

fig. 2 toont een doorsnede volgens de lijn II-II in fig. 1; 

fig. 3 toont schematisch een andere uitvoeringsvorm van 

een inrichting volgens de uitvinding; 

fig. 4 toont een aanzicht van een inrichting met ringvormige 

ontlaadkamer; 10 

fig. 5 toont een aanzicht van een inrichting met een ring-

vormige ontlaadkamer en een cylindrisch doel; 

fig. 6 toont een aanzicht van een inrichting met een 

ringvormige ontlaadkamer die een ringvormig doel omgeeft. 

De inrichting voor het met een ionenplasma bekleden van 15 

voorwerpen volgens de uitvinding, weergegeven in fig. 1 en 2, 

omvat een vacuümkamer 1 met een evacue er opening 2 en openingen 

3 en 4 voor de toevoer van werkgassen. De vacuümkamer 1 omvat een 

gesloten ontlaadkamer 5» die elektrisch van de vacuümkamer 1 is 

geïsoleerd. De ontlaadkamer 5 is voorzien van een sleuf 6 en een 20 

opening 7 voor de toevoer van een werkgas. De ontlaadkamer 5 

is van de vacuümkamer 1 geïsoleerd door middel van een isolator 

8. Binnen de ontlaadkamer 5> langs de sleuf 6, strekt zich een 

warme kathode 9 uit in de vorm van een staaf of spoel. De uit-

einden van de warme kathode 9 lopen tot huiten de ontlaadkamer 25 

5 en worden "beschermd door isolatoren 10 en 11. De uiteinden 

van deze warme kathode 9 strekken zich ook uit huiten de vacuüm-

kamer 1 en worden beschermd door isolatoren 12 en 13- De ontlaad-

kamer 5 omvat verder een isolator 14» die elektrisch een anode 

15 van de vacuümkamer 1 en de ontlaadkamer 5 isoleert. De anode 30 

15 is in de ontlaadkamer 5 opgesteld, loodrecht op het vlak dat 

zich door de warme kathode 9 en de sleuf 6 uitstrekt. 

Tegenover de sleuf 6 is aan een isolator 16 een scherm 17 

bevestigd, dat verbonden is met de negatieve klem van de voedings-

bron 18. Tussen de ontlaadkamer 5 en het scherm 17 bevindt zich 35 

een vlak doel 19 van materiaal dat voor de bekleding wordt ge-
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bruikt. Het doel 19 is zodanig opgesteld, dat het vlak door de 

warme kathode 9 en de sleuf 6 parallel loopt met het oppervlak 

van het doel 19 dat aan de sputterwerking wordt blootgesteld. 

Aan de andere zijde van het genoemde vlak, tegenover het doel 19» 

bevindt zich een voorwerphouder 20. Yerder is een magneetstelsel 

21 zodanig in de vacuümkamer 1 opgesteld, dat de magnetische 

fluxlijnen van het magnetische veld door de warme kathode 9 lopen, 

door de sleuf 6 en langs het doel 19. De warme kathode 9 en de 

sleuf 6 bevinden_ zich op dezelfde magnetische fluxlijn. Het mag-

netische veld dat door het magnetische stelsel 21 wordt opgewekt, 

verloopt loodrecht op het elektrische veld tussen de warme kathode 

9 en de anode 15« De intensiteit van het magnetische veld in het 

midden van het doel 18 bedraagt 250 tot 300 oersted. Het mag-

netische stelsel 21 kan buiten de vacuümkamer 1 worden opgesteld. 

De warme kathode is in houders 22 bevestigd (zie fig. 2), waar-

van de uiteinden van de ontlaadkamer 5 en de vacuümkamer 1 zijn 

geïsoleerd door isolatoren 23 en 24. De houders 22 zijn via 

ballastweerstanden 25 verbonden met de negatieve pool van een 

spanningsbron 26. 

De weerstandswaarde R^ van elke ballastweerstand wordt be-

rekend uit de formule: 

+ 1 ) W o - W o - 2kïïk K - V * + 

^ Ia [2(n + 1) ïïa - (2k + 1) ïïj 

waarin k het serienummer van een ballastweerstand 25 is, k = 1, 

2, 3, ; 

ïï is de ontlaadspanning tussen de anode 15 en de warme kathode 

9 in Tolt; 

I is de ontlaadstroom in Ampère; 

Eq is de weerstandswaarde van de warme kathode 9 in Ohm; 

Iĵ  is de verwarmingsstroom van de warme kathode 9 in Ampère; 

ïïk is de verwarmingsspanning van de warme kathode 9 In Yolt; 

n is het aantal gelijke delen waarin de warme kathode 9 door de 

houders 22 is onderverdeeld. 

Teneinde kortsluiting van de delen van de warme kathode 9 

door de ballastweerstanden 25 uit te sluiten, moet de weerstand 
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van de warme kathode 9 twee orden groter zijn dan die van zijn 

deel tussen de houders 22. Aan de warme kathode 9 wordt door de 

geleiders 27 een spanning toegevoerd afkomstig van "bron 28. Aan 

het doel 19 wordt een negatieve voorspanning toegevoerd door 

"bron 29. Het doel 19 is van de vacuümkamer 1 geïsoleerd door een 

isolator 30» 

Het doel 19, de ontlaadkamer 5, bet scherm 7? de geleiders 

27 van de warme kathode 9 en 4e uiteinden van de houders 22 zijn 

alle watergekoeld (het waterkoelstelsel is in fig. 1 niet weer-

gegeven) . 

Yoordat de bewerking wordt aangevangen, wordt een te be-

kleden voorwerp in de houder 20 geplaatst op een afstand van 

70 tot 100 mm van het doel 19» Door de opening 3 is de inrich-

ting verbonden met een stelsel voor het toevoeren van een werk-

gas, zoals argon (het stelsel is evenmin weergegeven). Tevens is 

met de inrichting verbonden het niet weergegeven waterkoelstelsel 

voor het koelen van de ontlaadkamer 5> het doel 19, de anode 15 

en het scherm 17* 

In de vacuümkamer 1 wordt een druk opgewekt van 1,3 • 10 ̂  

Pa met behulp van gebruikelijke evacueermiddelen zoals een 

diffusiepomp of een turbomuleculaire afzuigpomp. De warme kathode 

9, gewoonlijk bestaande uit wolfraam en met een diameter van 2 mm, 

wordt vervolgens met gelijkstroom van ongeveer 150 A verhit, 

toegevoerd door de bron 28, totdat de emissietemperatuur is be-

reikt. 

In de ontlaadkamer 5 wordt nu argon toegevoerd door de 
_2 

opening 75 tot de druk in de vacuümkamer 1 2,6 tot 5,4 . 10 Pa 

bedraagt. De evacueersnelheid van de vacuümkamer 1 bedraagt onge-

veer 1000 liter per seconde. Als gevolg hiervan wordt de druk in 

de ontlaadkamer 5 gehandhaafd op ongeveer 0,2 Pa. Vervolgens 

wordt de voedingsbron 26 ingeschakeld en de ontlaadspanning van 

50 tot 80 V aan de warme kathode 9 de anode 15 toegevoerd. 

Tussen de kathode 9 en de anode 15 wordt nu een elektrisch 

veld opgewekt, dat de elektronen versnelt die door de warme 

kathode 9 worden geëmitteerd, en wel in de richting naar de 

anode 15« De elektronen krijgen voldoende energie om het argon 
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te ioniseren. Botsingen van elektronen met argonmoleculen pro-
duceren nu het plasma. Be ontlaadspanning wordt spontaan geredu-
ceerd en de ontlaadstroom verschijnt, waarmee wordt aangegeven 
dat er een "boogontlading in de ontlaadkamer 5 is opgewekt. De 
ontlaadstroom vloeit door de ballastweerstanden 25 en de houders 
22 en wordt uniform verdeeld over de delen van de warme kathode 
9, waardoor deze laatste uniform wordt verhit. 

Als gevolg van de aanwezigheid van de onderling loodrechte 
elektrische en magnetische velden gaan de elektronen in de ont-
laadkamer 5 complexe schroeflijnvormige banen doorlopen, waardoor 
de waarschijnlijkheid van ionisatie en daarmee de plasmadichtheid 
wordt vergroot. 

Het in de ontlaadkamer 5 geproduceerde plasma (in de ont-
laadzone) diffundeert door de sleuf 6 volgens de magnetische 
fluxlijnen van het door het magnetisch stelsel 21 opgewekte veld 
naar het doel 19 en de houder 20 (de sputterzone). 

De sleuf 6 vormt het plasma om tot een handvormige stroming, 
die parallel loopt met het oppervlak van het te sputteren doel 
19 en bevindt zich op een afstand van 10 tot 15 mm van dat opper-
vlak. Zodra het scherm 17 wordt bereikt, dat een lage negatieve 
potentiaal bezit, worden de elektronen gereflekteerd en volgen 
zij de magnetische fluxlijnen in tegengestelde richting. De 
plasma-elektronen oscilleren dus tussen de warme kathode 9 en 
het scherm 17 totdat zij de anode 15 bereiken of de wand van de 
vacuümkamer 1. Het oscilleren van de elektronen leidt tot een 
extra ionisatie in de sputterzone, waardoor het gasrendement van 
de inrichting stijgt, wat betekent dat een bepaalde aanwezige 
hoeveelheid argon een grotere ontlaadstroom teweeg brengt en 
een grotere ionenstroom gericht naar het doel 19 dan bij de 
conventionele apparatuur mogelijk is. 

De inrichting volgens de onderhavige uitvinding kan werken 
zonder het scherm 17, in welk geval het plasma naar de wanden 
van de vacuümkamer 1 diffundeert. 

Voor het bekleden van een in de houder 20 geplaatst voor-
werp wordt een negatieve spanning van 500 tot 2000 V toegevoerd 
aan het doel 19 door de bron 29. 
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Hierdoor worden de positieve ionen van de tot een "band ge-
vormde plasmastroom naar het doel 19 versneld en "bombarderen zij 
het oppervlak van dit doel, waarbij atomen van het materiaal van 
het doel worden weggeslagen. Een deel van deze atomen komt terecht 
op het oppervlak van het voorwerp, waar een dunne film van dit 5 
materiaal wordt opgebouwd. De snelheid waarmee de film op het 
oppervlak van het voorwerp wordt aangebracht, wordt bepaald door 
de dichtheid van de ionenstroom die naar het doel 19 is gericht 
en door de werkdruk. Bij een naar het doel gerichte stroomdicht-

2 —2 heid van ongeveer 20 mA/cm en een druk van 5,4 tot 6,7 • 10~ Pa 10 
kan bijvoorbeeld de neerslagsnelheid van koper ongeveer 1 micron 
per minuut bedragen. 

Be druk in de sputterzone wordt bepaald door de afmetingen 
van de sleuf 6 en de snelheid waarmee de vacuümkamer wordt ge-
evacueerd. Bij een constant geleidingsvermogen van de sleuf 6 15 
kan de druk in deze zone slechts worden gereduceerd door het 
vergroten van de evacueersnelheid. Als de sleuf 6 bijvoorbeeld 
een breedte bezit van 10 cm, een hoogte van 0,5 cm en een diepte 
van 1,0 cm, zal bij een evacueersnelheid van 2000 tot J000 liter 

-3 
per seconde de druk in de sputterzone 10 Pa bedragen. 20 

De voorgestelde ionenplasma-sputterinrichting volgens de 
uitvinding is van voordeel omdat de ontlaadzone en de sputter-
zone van elkaar zijn gescheiden, wat leidt tot een lage werkdruk 
in de sputterzone en een hoge ionendichtheid gericht naar het doel 
19- Deze faktoren resulteren op hun beurt weer in films van hoge 25 
kwaliteit en in een inrichting met hoog rendement. Bovendien 
wordt het door het scheiden van de ontlaadzone en de sputterzone 
mogelijk een reaktieve sputterbewerking uit te voeren, waarbij 
chemisch aktieve gassen worden gebruikt zonder de levensduur 
van de warme kathode 9 te verkorten. Behalve argon kan in een 30 
dergelijk geval een reaktief gas, zoals zuurstof, door de opening 
4 worden toegevoerd. Als gevolg hiervan wordt op het oppervlak 
van het voorwerp een film tot stand gebracht bestaande uit oxide 
van het materiaal van het doel 19« 

Pig. 3 toont een uitvoeringsvorm van de inrichting volgens 35 
de uitvinding, waarin de ontlaadkamer 5 is voorzien van twee 
7 8 0 0 0 7 S 
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sleuven 6, aangebracht In tegenover elkaar gelegen wanden van 
deze ontlaadkamer 5» zodat de sleuven 6 en de warme kathode $ 
zijn gelegen op dezelfde magnetische fluxLijn van het veld dat 
doorhet magnetische stelsel 21 wordt opgewekt. Aan weerszijden 
van de ontlaadkamer 5 zijn twee of meer doelen 19 opgesteld. Elk 
doel 19 kan worden verhonden met een afzonderlijke voedingsbron 
29-

Het plasma dat door de elektrische ontlading tussen de 
anode 15 en de warme kathode 9 wordt opgewekt, wordt door de 
sleuven 6 tot een handvormige stroom gevormd. De plasmastroom 
loopt vanaf de warme kathode 9 door de sleuven 6 en diffundeert 
in tegengestelde richtingen langs de magnetische fluxlijnen naar 
de doelen 19» Deze doelen 19 worden gesputterd door toevoer van 
een negatieve potentiaal vanuit de voedingsbronnen 29. 

De laatste uitvoeringsvorm is van voordeel omdat een effek-
tiever gebruik wordt gemaakt van het plasma en een hogere be-
kledingssnelheid wordt bereikt. Verder maakt de laatste versie 
van de voorgestelde inrichting het mogelijk om uit meerdere lagen 
bestaande bekledingen aan te brengen door gebruik van doelen 19 
die uit verschillende materialen bestaan. 

In de in fig. 4» 5 en 6 weergegeven uitvoeringsvormen is 
de ontlaadkamer 5 ringvormig. De dwarsdoorsnede van de kamer 5 
kan verschillend zijn. Zij kan bijvoorbeeld ook een rechthoekige 
doorsnede bezitten. Een sleuf 6 is aangebracht in de wand van de 
ontlaadkamer 5> die naar het doel 19 is gericht. Dit doel 19 kan 
ringvormig zijn (fig. 4 en 6) of cylindrisch (fig. 5). De ont-
laadkamer 5 bevat een ringvormige warme kathode 9 en een ring-
vormige anode 15, die zodanig zijn geplaatst, dat het elektrische 
veld tussen de kathode en de anode, opgewekt door de spanning 
van de bron 26 via de ballastweerstanden 25, loodrecht staat op 
het magnetische veld dat door het magnetische stelsel 21 wordt 
opgewekt. . 

De uitvoeringsvormen volgens fig. 4» 5 en 6 bezitten het 
voordeel, dat zij een elektronendrift in de vorm van een gesloten 
lus langs de ringvormige warme kathode 9 verschaffen, waardoor 
de waarschijnlijkheid van ionisatie van het werkgas wordt verhoogd 
7800075 
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en tevens de plasmadichtheid toeneemt alsmede de intensiteit van 

de ionenstroom die naar het doel 19 is gericht. In de uitvoerings 

vorm volgens fig. 5? waarin het doel 19 cylindervormig is, wordt 

het rendement verbeterd door de grotere lengte van het doel 19 

zonder de diameter van de warme kathode 9 te vergroten. 

De werking van de inrichting volgens fig. 4> 5 en 6 komt 

overeen met die volgens fig. 1, die hierboven is beschreven. De 

verschillen bestaan alleen in de manier waarop de plasmastroom 

wordt gevormd. In de -uitvoeringsvorm volgens fig. 4 wordt een 

radiaal convergerende plasmastroom opgewekt. In de uitvoerings-

vorm volgens fig. 5 wordt een buisvormige plasmastroom opgewekt, 

die het doel 19 omgeeft. Tenslotte wordt in de uitvoeringsvorm 

volgens fig. 6 een radiaal divergerende plasmastroom opgewekt, 

die over het oppervlak van het doel 19 stroomt. 

Het spreekt vanzelf, dat de uitvinding niet tot de weer-

gegeven en hierboven besproken uitvoeringsvormen beperkt is, en 

dat wijzigingen en aanvullingen mogelijk zijn zonder buiten het 

kader van de uitvinding te treden. 

C o n c l u s i e s 

1. Inrichting voor het met een ionenplasma bekleden van 

voorwerpen, waarin een plasmastroom wordt opgewekt door een 

elektrisch veld tussen een anode en een warme kathode in een 

vacuümkamer en gevormd wordt door een magnetisch veld opgewekt 

door een magneetstelsel met een van althans een sleuf voorzien 

scherm dat in de plasmastroom is geplaatst, welke inrichting 

verder voorzien is van een voorwerphouder en een doel waarop een 

sputterbewerking moet worden uitgevoerd, waarbij de voorwerp-

houder en het doel geplaatst zijn aan weerszijden van de gevormde 

plasmastroom, m e t h e t k e n m e r k , dat de vacuümkamer 

(l) een ontlaadkamer (5) omvat die elektrisch van de vacuümkamer 

(1) is geïsoleerd, waarbij de ontlaadkamer (5) is voorzien van 

ten minste een sleuf (6) in zijn wanden, en waarbij de anode (15) 

en de warme kathode (9) zodanig in de ontlaadkamer (5) zijn op-

gesteld, dat de warme kathode (9) tegenover de sleuf (6) is ge-

legen, terwijl het magnetische stelsel (21) een magnetisch veld 

opwekt door de warme kathode (9) en de sleuf (6), dat loodrecht 
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staat op het elektrische veld tussen de anode (15) en de warme 

kathode (9). 

2. Inrichting volgens conclusie 1, g e k e n m e r k t 

d o o r een scherm (17), geplaatst tegenover de sleuf (6) in 

de ontlaadkamer (5)? 'waarbij de voorwerphouder (20) en het te 

sputteren doel (19) zijn geplaatst tussen de ontlaadkamer (5) 

en het scherm (17)« 

3. Inrichting volgens conclusie 2 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat het scherm (17) elektrisch met de warme kathode 

(9) is verbonden. 

4. Inrichting volgens conclusie 2, g e k e n m e r k t 

d o o r een bron (18) voor negatieve potentiaal die met het 

scherm (17) is verbonden. 

5. Inrichting volgens conclusie 1 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat de ontlaadkamer (5) van twee sleuven (6) is voor-

zien, aangebracht in tegenover elkaar gelegen wanden, welke in-

richting verder extra doelen (19) bevat geplaatst aan weerszijden 

van de ontlaadkamer (5)• 

6. Inrichting volgens conclusie 1 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat de warme kathode (9) door althans iwee houders (22) 

op gelijkmatige afstanden over de lengte van de warme kathode (9) 

wordt gedragen en elektrisch van de ontlaadkamer (5) is geïso-

leerd, welke inrichting verder een spanningsbron (26) bevat, 

waarvan de positieve pool met de anode (15) is verbonden, terwijl 

de negatieve pool via ballastweerstanden (25) verbonden is met 

de vrije uiteinden van de houders (22) van de warme kathode (9) . 

7. Inrichting volgens conclusie 1 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat de ontlaadkamer (5) de vorm heeft van een ring die 

het doel (19) omgeeft, waarbij de vormen van de warme kathode 

(9) en de anode (15) met die van de ontlaadkamer (5) overeen-

komen, waarbij de sleuf (6) van de ontlaadkamer (5) is aangebracht 

in de wand van deze kamer (5) die naar het doel (19) is gericht. 

8. Inrichting volgens conclusie 1 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat het doel (19) de vorm heeft van een ring, die de 

ontlaadkamer (5) omringt, waarbij de sleuf (6) van de ontlaad-

kamer (5) is aangebracht in de wand van deze kamer die naar het 
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doel (19) is gericht. 
9. Inrichting volgens conclusie 7, m e t h e t k e n -

m e r k , dat het doel (19) cylindervormig is en coaxiaal is 
opgesteld ten opzichte van de ontlaadkamer (5). 
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