
ČESKA A SLOVENSKA 
FEDERATÍVNI 
REPUBLIKA 
(19) 

FEDERÁLNI ÚŘAD 
PRO VYNÁLEZY 

POPIS VYNALEZ! 
К AUTORSKÉMU OSVĚDČEI 

(21) PV 9022-88.T 
(22) Přihlášeno 29 12 88 

(40) Zveřejněno 
(45) Vydáno 

14 05 90 
16 12 91 

272 919 
( I D . 

(13) 

(51) 

81 

Int. Cl.5 

С 30 В 31/22 
С 30 В 35/00 

(75) Autor vynálezu OYNDA VLADIMÍR ing. CSc., 
NOVOTNÍ KAREL, 
AMBROŽ ZDENĚK ing., 
KABÍČEK 0I$X ing., PRAHA 

(54) VaKuova komora pro iontovou implaníaci 

(57) Vakuová komora pro iontovou implan-
taci využívá k odvodu tepla z implanto-
vaných substrátů (7) teplosměnné trubice 
(2), pracující v teplotní oblasti pod 
O oc. Substrát (7) je uložen na vrstvé 
(6) slastomeru, kterou je pokryta nosná 
plocha nosiSe (5). Ten je nasazen na 
jednom, tzv. horkém, konci zahnutých a 
paprskovitě rozmístěných tsplosměnných 
trubic (2), jejichž v kruhu uspořádaná 
opačné, tzv. studené, konce jsou zasunu-
ty do otvorů termostatu (3), otočně ulo-
ženého v otvoru ve dnu vskuové komory 
(1) a utěsněného vakuovou ucpávkou (4). 
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Vynález ге týká vakuové komory pra iontovou implantaci, u niž к odvodu tepla z im-
plantovaných substrátů se používají teplosměnné trubice, pracující v teplotní oblasti 
pod O °C. 

Při mnoha operacích je technologicky nezbytné udržovat nízké teploty povrchu implan-
tovaných substrátů. V současné době je při skupinové implantaci ve vakuu teplo z implan-
tovaných substrátů odváděno přestupem ze substrátu do elastomerové podložky na nosná plo-
še nosiče, z této elastomerové podložky dále do tělesa nosiče a odtud pak do nosného im-
plantačnlho kotouče nebo -v těchnicky výhodnějších raženích - přímo do chladicího nédia. 
protékajícího nosičem substrátu. Chladicím médiem je obvykle voda. Z nejvyäšl dovolené 
teploty substrátu, teploty chladicí vody a z tepelné vodivosti mezi substrátem a vodou 
vyplývá nejvyšži přípustný měrný implantační výkon (W . cm"2}. Nevýhodou těchto řešeni 
je omezený dosažitelný teplotní spád povrchu Implantovaných substrátů přes uvedené pře-
chody vůči vodě, která má vždy teplotu větší než O °C. Tato nevýhoda zvláěč vynikne v 
případě odvodu tepls do implantačniho kotouče. Obdobná situace nastává i při jednodesko-
vé implantaci, a to buď při stejném uspořádáni odvodu tepla jako u implantace skupinové, 
nebo při odvodu tepla pomoci nízkého tlaku plynu za zadní stranou implantovaného substrá-
tu. Společnou nevýhodou uvedených řešeni je, že jimi lze dosahovat teplotní spády mezi 
povrchem implantovaných substrátů přes tepelné přechody substrát - elastomerové podložka 
a elastomerová podložka - nosič jen v teplotní oblasti větši než O °C, a to i tehdy, 
je-li celá «oustava trvale umístěna ve vakuu. 

Popsaná nevýhody jsou odstraňovány vakuovou komorou pro iontovbu laplahtaci podle 
tohoto vynálezu'. Obsahuje nosiče, jejichž nosná plocha je opatřena vrstvou elastomeru. 
Podstatné je, že nosiče implantovaných substrátů jsou nasazeny a zajištěny na jednom kon-
ci do tupého úhlu zahnutých a paprskovitě rozmístěných teplosměnných trubic, jejichž v 
kruhu uspořádané opačné konce jsou polohově stabilně zasunuty do otvoru vstupem a výstu-
pem chladicího média opatřeného termostatu. Ten je otočně uložen v otvoru ve dnu vakuo-
vé̂  komory a je,proti němu utěsněn vakuovou ucpávkou. 

Odvod nežádoucího tepla z povrchu implantovaných substrátů přes elastomerovou vrstvu 
a nosič substrátu je zprostředkován teplosměnnou trubici, pracující v teplotní oblasti 
pod O °C. Konec teplosměnné trubice je umístěn v termostatu v teplotní oblasti menši než 
O °C za přispěni vhodného chladicího média. Dosahované teplotní spády jsou potřebně vy-
soké. 

Přiklad konkrétního provedeni vakuové komory pro iontovou implantaci je zřejmý z ná-
rysného řezu na připojeném výkresu. 

16 
Komora je určena pro implantaci velkých dávek žádoucích příměsi (např. 5 Т 10 

iontů bóru, fosforu nebo arzénu na cm2) do polovodičových substrátů, např. křemíkových 
desek rOzných průměrů (např. 100 nebo 150 mm} při dodrženi rovnoměrnosti dávky a jejl 
opakovatelnosti s odchylkou menši než 1 %. Rozmitánl iontového svazku o energii 15 až 
200 keV a proudu do 10 mA je v obou osách mechanické - implantační kotouč kromě rotační-
ho pohybu vykonává také periodický přímočarý pohyb ve svislé rovině. 

Ve dnu vakuové komory 1 je otočně uložen a vakuovou feromagnetickou ucpávkou 4 utěs-
něn válcový termostat 3. Ten je zevně opatřen vstupem 8 a výstupem & chladicího média. 
Zevnitř jsou v termostatu 3 vytvořeny otvory, uspořádané v kruhu. Do nich jsou polohově 
stabilně zasunuty tzv. studená konce teplosměnných trubic 2, zahnutých do tupého úhlu a 
paprskovitě rozmístěných. Na opačných, tzv. horkých, koncích teplosměnných trubic 2 Jsou 
nasazsny a zajištěny nosiče 5 substrátů, dejich nosná plocha je opatřena vrstvou 6 elasto-
meru, obsahující složky ke zvýšení tepelné vodivosti. Na táta vrstvě 6 elastomeru leží 
implantovaný substrát 7. Souhrn popsaných prvků tvoři implantační kotouč. Oako chladicí 
médium Je použit freon v běžně používaném uzavřeném chladicím okruhu: kompresor - zkapal-
novač - regulovaný výparník v termostatu 3. (Na obrázku jsou zakreslený pouze dvě proti-
lehlé teplosměnné trubice Z.) 
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Р Й Е О М Ё Т V Y N X L E Z U 

Vakuová komora pro iontovou iaplantaci, obsahujíc! nosiče, jejichž nosná plocha je 
opatřena vrstvou elastomeru, vyznačující se tím, že noelSs (5) implantaváných substrátů 
(7) jsou nasazeny a zajištěny na jednom konci do tupóho úhlu zahnutých a paprskovitě roz-
místěných teplosměnných trubic (2), jejichž v kruhu uspořádané opačné konce jsou poloho-
vě stabilně zasunuty do otvorů vstupem (6) a výstupem (9) chladicího média opatřeného 
termostatu (3), otočně uloženého v otvoru ve dnu vakuové komory (1) a proti němu utěsně-
ného vakuovou ucpávkou (4). 

I výkres 
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