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FIZ 314. PLAZMOS FIZIKA
Laboratorinis darbas
Varžos matavimas 4 zondų metodu
Darbo tikslas:
1. Gauti plonų dangų oksidus.
Teorija
Plazma, jonų bombardavimu pagrįstomis technologijomis, yra plačiai naudojama
ėsdinimui, plonasluoksnių dangų sudarymui, medţiagų paviršiaus modifikacijoms.
Oksidinimas tai fizikinis-cheminis procesas, kurio metu medţiagos paviršiuje sudaroma jį
pasyvuojantis ir maskuojantis dielektrinis sluoksnis. Daţniausiai tai tos pačios medţiagos
oksidas, pvz. aliuminiui tai Al2O3, siliciui – SiO2.
Oksidų gavimui naudojamas įrenginys pavaizduotas 1 paveiksle.

1 paveikslas. Vakuuminis įrenginys oksidams gauti
Eksperimentinė įranga:
1.
3.
4.
5.
6.
7.

Vakuuminiai siurbliai: rotacinis (forvakuuminis) siurblys ir difuzinis siurblys.
Vakuuminė kamera.
Slėgio matavimo prietaisai.
Magnetronai.
Nuolatinės srovės šaltiniai.
Įtampos ir srovės matavimo prietaisai.

Ţemam vakuumui gauti naudojamas rotacinis siurblys. Šiuo siurbliu dujas galima
praretinti iki 10 Pa slėgimo. Rotaciniais (forvakuuminiais) siurbliais negalima vakuuminėje
kameroje sudaryti vidutinio vakuumo. Vidutiniui vakuumui gauti rotaciniai siurbliai paprastai
jungiami su difuziniais siurbliais. Tuomet galime gauti vakuumą iki 10 -4 – 10-6 Pa slėgio.
Atsiurbimo laikas trunka 90 min.
Naudojame darbines deguonies dujas.
Vakuuminėje kameroje yra magnetronas, anga deguonies dujoms. Į kamerą yra leidţiamas
tam tikras kiekis deguonies dujų. Vyksta magnetroninis DC (nuolatinės srovės) garinimas.
Tokiu būdu plazmoje, susidaro deguonies ir metalo dujų fazė. Šios medţiagos kondensuojasi ant
bandinio, sudarydamos oksidą.
Prieš kiekvieną metalo garinimo ciklą, kamera atsiurbiama iki 10-3 Pa slėgio. Iš pradţių
vykdomas magnetrono katodo valymas nuo organinių medţiagų.. Į bandinį paduodama 500 V

įtampa (tai trunka 5 min.). Taip susiformuoja vidutinio slėgio rusenantysis išlydis. Atlikus
bandinio valymą, kamera atsiurbiama iki darbinio 4 ·10-1 Pa. Atstumas nuo magnetrono katodo
iki bandinio - 70mm.
Vakuumui matuoti naudojame vakuumetrus: termoporinį ir jonizacinį manometrus.
Termoporiniu manometru matuojame dujų šiluminio laidumo priklausomybę nuo jų slėgimo.
Šiuo manometru išmatuojame slėgimus 10 -1 Pa. Kai termoporinio manometro matavimo prietaiso rodyklė išeina iš skalės ribų, įjungiame jonizacinio manometro lempos kaitinimą ir toliau
slėgimą matuojame jonizaciniu manometru. Jonizacinio manometro veikimo principas pagrįstas
jonizuotų dujų molekulių skaičiaus priklausomybe nuo slėgimo. Šiuo manometru gali būti
matuojamas dujų slėgimas, maţesnis uţ 10-1 Pa.
Taip pat į padėkliuką

pajungiame neigiamą 100 V įtampą, priešįtampį, tam, kad

padidintume elektronų srautą į bandinį.
Baigę darbą ir norėdami pakeisti bandinį, uţsukame sklendę kuri jungia difuzinį ir rotacinį
siurblius su vakuuminę kamerą tam, kad nesiurbtų iš vakuuminės kameros. Atsukame oro
įleidimo į vakuuminę kamerą sklendę

ir atsargiai pakeliame

kameros gaubtą. Laikiklyje

įtvirtiname naują bandinį. Prieš nuleisdami vakuuminį gaubtą, būtina patikrinti ar niekas
nekliudo gaubto nuleidimui bei sandarumui ar kameros gaubtas neprispaus guminių ţarnų,
elektros laidų.
Atlikę eksperimentą, išjungiame difuzinio siurblio kaitinimą ir ataušiname difuzinį siurblį
(tai trunka apie 20min.). Išjungiame rotacinį (forvakuuminį) siurblį.

