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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθόδων κατασκευής
μικρορευστομηχανικών διατάξεων με έμφαση στην μέθοδο λιθογραφίας –
εγχάραξης κατευθείαν πάνω σε πολυμερή
Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε 3 κεφάλαια. Στο κάθε κεφάλαιο
μετά την βιβλιογραφική επισκόπηση βρίσκονται οι πειραματικές διατάξεις και
τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και ακολουθούν τα πειραματικά
αποτελέσματα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μελέτη εγχάραξης πολυμερών (
ελεύθερες επιφάνειες χωρίς δομές) σε πλάσμα οξυγόνου και συγκεκριμένα για
τα υλικά PET [(πολύ) τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας] και για το PS [(πολύ)
στυρένιο]. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η μελέτη των
χαρακτηριστικών της εγχάραξης σε πλάσμα οξυγόνου, ώστε στην συνέχεια να
γίνει εφαρμογή της μεθόδου στην κατασκευή μικρορευστομηχανικών
διατάξεων μετά από λιθογραφία. Μελετώνται οι ρυθμοί εγχάραξης των
υλικών, η μορφολογία της επιφάνειας σε μικροσκόπιο SEM και η γωνία
επαφής νερού δηλαδή η διαβροχή της. Τα πειράματα γίνονται για δύο τύπους
αντιδραστήρων πλάσματος ICP (Inductively Coupled Plasma) – RIE (Reactive
Ion Etcher) και στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται σύγκριση των
αποτελεσμάτων. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται την κατασκευή και την
σφράγιση (συγκόλληση) μικρορευστομηχανικών διατάξεων από πολυμερή με
διάφορες μεθόδους. Οι μέθοδοι που μελετώνται είναι: α) κατασκευή
σφραγίδας από πυρίτιο και σχηματοποίηση του πολυμερούς με θέρμανση και
πίεση (Hot embossing), β) σχηματοποίηση με λιθογραφία και εγχάραξη σε
πλάσμα οξυγόνου. Μετά την κατασκευή των διατάξεων ακολουθεί περιγραφή
των μεθόδων σφράγισης τους ώστε να στεγανοποιηθούν. Μελετώνται οι εξής
μέθοδοι σφράγισης: α) θερμική συγκόλληση, β) θερμική συγκόλληση
υποβοηθούμενη, με πλάσμα οξυγόνου γ) θερμική συγκόλληση
υποβοηθούμενη με διαλύτες, δ) ελασματοποίηση. Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο
γίνεται εφαρμογή μιας από τις μεθόδους σφράγισης σε κανάλι
κατασκευασμένο από πολυμερές SU-8 για σκοπό την σφράγιση ενός
ενσωματωμένου αισθητήρα μέτρησης ροής, κατασκευασμένο επάνω σε FR-4
(PCB) (υλικό τυπωμένων κυκλωμάτων).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μικρορευστομηχανική, Πολυμερικές Μικρορευστομηχανικές
διατάξεις, Εγχάραξη με πλάσμα οξυγόνου
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εγχάραξη, πλάσμα οξυγόνου, Μικρορευστομηχανικές διατάξεις
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ABSTRACT
The purpose of this work is to fabricate polymeric microfluidic devices using
various technologies emphasizing a rather new approach namely direct
lithography and plasma etching. The thesis is divided into 3 chapters. The
first chapter is a plasma etching study of the following polymers (free surfaces
without structures) in oxygen plasma: PET [(poly) ethylene terephthalate] and
the PS [(poly) styrene]. The objective of this chapter is to study the
characteristics of etching in oxygen plasma, and then apply the method for the
fabrication of microfluidic devices. We measure etching rates of polymers,
topography of the surface and wetting properties. Two types of reactors are
used and compard namely ICP (Inductively Coupled Plasma) – RIE (Reactive
Ion Etcher). The second chapter deals with the fabrication and sealing of
microfluidic devices on PET and PMMA. The fabrication methods compared
are: a) hot embossing with a silicon master, b) lithography and plasma etching
of the polymer. After the fabrication 4 methods of sealing are compared: a)
thermal bonding, b) plasma and thermal bonding, c) thermal and solvent
bonding, d) lamination films Finally in the third chapter one of the sealing
methods is applied to seal a channel made of SU-8 polymer in order to
embed a flow sensor, built on FR-4 (PCB) (material printed circuit boards).

SUBJECT AREA: Polymer Microfluidics,
KEY WORDS: Etching, oxygen plasma, Microfluidics
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
1.1 Περίληψη του κεφαλαίου
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην εγχάραξη
πολυμερικών υλικών σε πλάσμα οξυγόνου και τα μεταβολές παρουσιάσει η
επιφάνεια των υλικών μετά την κατεργασία. Εξηγείται το πλάσμα και οι
εφαρμογές που έχει στην εγχάραξη των πολυμερών. Επίσης αναφέρονται η
έννοια της τραχύτητας και της διαβροχής και πως συνδυάζονται με την
εγχάραξη στο πλάσμα στα πολυμερή. Ακόμη γίνεται και βιβλιογραφική έρευνα
για τις εφαρμογές που έχει η εγχάραξη σε πλάσμα οξυγόνου στα πολυμερή
Πολυστυρένιο (PS) και Πολύ (τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) (PET). Στο
πειραματικό μέρος της παρούσας ενότητα θα γίνουν πειράματα εγχάραξης σε
πλάσμα

οξυγόνου

των

εξής

υλικών:

Πολυστυρένιο (PS)

και

Πολύ

(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) (PET). Μετρώνται σημαντικά μεγέθη όπως ο
ρυθμός εγχάραξης ώστε να είναι γνωστός ο αντίστοιχος χρόνος που
απαιτείται για να σχηματοποιηθεί μια δομή συγκεκριμένου βάθους στο υλικό.
Ακόμη γίνεται έλεγχος της τοπογραφίας του υλικού μετά την εγχάραξη ώστε
να παρατηρηθούν οι μεταβολές που έχει υποστεί η επιφάνεια. Αυτό είναι
σημαντικό για τον λόγο ότι μετά την εγχάραξη ενός πλαστικού σε πλάσμα
οξυγόνου σχηματίζεται τραχύτητα. Η τραχύτητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να
ελέγχεται ποσοτικά ανάλογα με την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί η
επιφάνεια

αργότερα.

(Για

παράδειγμα

σε

εφαρμογές

προσρόφησης

πρωτεϊνών σε τέτοιες επιφάνειες που έχουν κατεργαστεί σε πλάσμα οξυγόνου
απαιτείται μεγάλη ανάπτυξη τραχύτητας). Ακόμα μετρώνται οι γωνίες επαφής
της κατεργασμένης στο πλάσμα επιφάνειας συναρτήσει του χρόνου
παραμονής της στο περιβάλλον. Σκοπός των μετρήσεων αυτών είναι να γίνει
έλεγχος όσο αναφορά τον χρόνο που απαιτείτε ώστε η επιφάνεια να
επιστρέψει στην αρχική της γωνία επαφής αυτή δηλαδή που είχε πριν την
κατεργασία. Επομένως συνοψίζοντας τα συγκεκριμένο κεφάλαιο σκοπό έχει
να κάνει αναφορά σε πειράματα εγχάραξης σε πλάσμα οξυγόνου για τα
παραπάνω υλικά και να βγάλει συμπεράσματα για:
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•

Βάθη και ρυθμούς εγχάραξης

•

Τοπογραφία μετά την εγχάραξη

•

Μετρήσεις της γωνίας επαφής μετά την εγχάραξη

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν κατά αντιστοιχία σε δύο αντιδραστήρες
πλάσματος ICP και RIE για σύγκριση των αποτελεσμάτων όσο αναφορά τους
ρυθμούς εγχάραξης αλλά και την τοπογραφία. Η σύγκριση γίνεται με στόχο να
επιδειχθούν οι διαφορές των δύο αντιδραστήρων μέσα από τα αποτελέσματα
στις επιφάνειες των πολυμερών.
Στο κεφάλαιο αυτό επίσης θα γίνει περιγραφή του εξοπλισμού και των υλικών
που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα που θα ακολουθήσουν.
1.2 Διεργασίες πλάσματος για κατεργασία υλικών
Η τεχνολογία των αερίων ηλεκτρικών εκκενώσεων πλάσματος βρίσκει
ευρύτατη εφαρμογή στη μικροτεχνολογία. Σκοπός των διεργασιών πλάσματος
είναι η εκλεκτική διάβρωση ή καλύτερα εγχάραξη (etching) υμενίων, δηλαδή η
μεταφορά ενός σχήματος με μικρές διαστάσεις πάνω σε ένα υμένιο. Στην
επόμενη παράγραφο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του πλάσματος και στη
διεργασία της τροποποίησης, δηλαδή της χημικής προσθήκης λειτουργικών
ομάδων σε υλικά που εκτίθενται στο πλάσμα.
1.2.1 Το πλάσμα
Ο όρος πλάσμα οφείλεται στον Langmuir, ο οποίος παρατηρώντας τις
ηλεκτρικές εκκενώσεις σε αέρια όπως He, Ne, Ar, διαπίστωσε ότι αυτά
λαμβάνουν οποιαδήποτε σχήμα (πλάθονται) [1]. Έτσι το 1929 χρησιμοποίησε
την ελληνική λέξη πλάσμα για να περιγράψει το φαινόμενο αυτό. Το πλάσμα
συνηθίζεται να αναφέρεται στην τέταρτη κατάσταση της ύλης. Είμαστε
εξοικειωμένοι με τις τρεις πρώτες καταστάσεις, τη στερεά, την υγρή και την
αέρια, επειδή βρίσκονται σε αφθονία γύρω μας, αλλά το πλάσμα, αν και
βρίσκεται σε αφθονία στο σύμπαν εμφανίζεται στη γη μόνο κάτω υπό
ορισμένες συνθήκες. Μερικά παραδείγματα

όπου το πλάσμα είναι

διαδεδομένο στην φύση είναι στην ιονόσφαιρα της γης, στην ηλιακή κορώνα,
ενώ παράδειγμα πλάσματος ανθρώπινης κατασκευής είναι οι φωτεινές
πινακίδες νέου.
Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης
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Εικόνα 1 : Οι 4 καταστάσεις της ύλης στην φύση

Εικόνα 2 : Μορφές πλάσματος
Το πλάσμα δημιουργείται κατά την εφαρμογή υψηλής τάσης, συνήθως
στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (RF Power), μέσα σε ένα αέριο που
βρίσκεται σε θάλαμο υπό κενό, με ηλεκτρική εκκένωση. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μέσα στο θάλαμο ένα ηλεκτρικά ουδέτερο μίγμα
από ηλεκτρόνια, ιόντα, φωτόνια, προϊόντα επανασύνδεσης και ουδέτερα
σωματίδια (ελεύθερες ρίζες, άτομα) με την ταυτόχρονη εκπομπή λάμψης. Τα
ενεργά σωματίδια που υπάρχουν στο πλάσμα φαίνονται στο παρακάτω
σχήμα. Από τα προϊόντα αυτά, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι αυτά που
ξεκινούν την διαδικασία του πλάσματος επειδή με την κινητική ενέργεια που
αποκτούν και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι αρκετά ελαφρά,
συγκρούονται συνεχώς με άλλα άτομα ή μόρια και αποκτούν μια υψηλή μέση
ενέργεια πολλών eV (electron volts) που αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες
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βαθμούς πάνω από την θερμοκρασία του αερίου, η οποία είναι συνήθως λίγο
υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Εικόνα 3 : Τα ενεργά σωματίδια που υπάρχουν σε ένα πλάσμα οξυγόνου
Η υψηλή θερμοκρασία των ηλεκτρονίων επιτρέπει στις συγκρούσεις
ηλεκτρονίων και μορίων να προκαλούν αντιδράσεις υψηλής θερμοκρασίας
που δημιουργούν ελεύθερες ρίζες, ιόντα και άλλα ηλεκτρόνια, λόγω ιονισμού
μέσα στο χαμηλής θερμοκρασίας ουδέτερο αέριο. Δημιουργώντας τα ίδια
αντιδρώντα στοιχεία χωρίς πλάσμα θα απαιτούσε θερμοκρασίες στην περιοχή
μεταξύ ~ 103 – 104

ο

Κ που θα κατάστρεφε τα οργανικά πολυμερή και πολλά

ανόργανα φιλμ. Η συνύπαρξη ενός ψυχρού αερίου και των θερμών
ηλεκτρονίων είναι αυτό που διαφοροποιεί τον αντιδραστήρα του πλάσματος
από μια συμβατική θερμική διεργασία.
Οι συγκρούσεις που γίνονται μέσα στο πλάσμα μπορεί να είναι ελαστικές
ή ανελαστικές. Στις ελαστικές συγκρούσεις που συνήθως αποτελούν και την
πλειοψηφία των συγκρούσεων μεταξύ ηλεκτρονίων και ατόμων ή μορίων, τα
σωματίδια ανταλλάσουν ορμή και κινητική ενέργεια χωρίς να επηρεάζονται οι
εσωτερικές τους καταστάσεις. Στις ανελαστικές συγκρούσεις αλλάζουν οι
εσωτερικές καταστάσεις και τα σωματίδια που συμμετέχουν τοποθετούνται
συνήθως σε διεγερμένες καταστάσεις. Αν η μέση ενέργεια των ηλεκτρονίων
είναι μικρή για να προκαλέσει διέγερση, οι πιο πολλές συγκρούσεις
ηλεκτρονίων και μορίων θα είναι ελαστικές και αυτό συμβαίνει συνήθως με τα
ευγενή αέρια ενώ αντίθετα στα μοριακά αέρια ένα μεγαλύτερο μέρος των
συγκρούσεων είναι ανελαστικές.
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1.2.2 Εγχάραξη με πλάσμα: Η έννοια της εγχάραξης
Τα πολυμερή εγχαράσσονται στο πλάσμα με οξυγόνο. Αυτό σημαίνει
αφαίρεση του υλικού και μετατροπή του σε πτητικό CO, CO 2 κα άλλα στοιχεία.
Λόγω της μεγάλης κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων [2], όλες οι επιφάνειες που

έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον του πλάσματος (τοιχώματα, δείγματα)
φορτίζονται αρνητικά με αποτέλεσμα τα θετικά ιόντα να επιταχύνονται και να
πέφτουν κάθετα

σε αυτές. Τα αρνητικά ιόντα τα οποία βρίσκονται σε μία

πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία και διαχέονται πιο δύσκολα είναι γενικά
ανίκανα να διαφύγουν το πλάσμα και χάνονται αντίθετα σε συγκρούσεις
επανασύνδεσης και απόσπασης. Οι ρίζες που σχηματίζονται μέσα στο
πλάσμα αντιδρούν με την επιφάνεια του στρώματος με χημικό τρόπο ενώ τα
ιόντα επιδρούν με μηχανικό τρόπο, μέσω της ιονοβολής. Η οπτική εκπομπή
που παρατηρείται μέσα σε ένα πλάσμα είναι αποτέλεσμα των διεγερμένων
ατόμων και μορίων που σχηματίζονται στο πλάσμα καθώς χάνουν την
επιπλέον ενέργειά τους. Το μήκος κύματος της εκπομπής του φωτός είναι
ικανό να σπάει και τους χημικούς δεσμούς και μπορεί να είναι χρήσιμο στην
τροποποίηση κατά την επεξεργασία πολυμερικών υλικών.
Οι βασικοί μηχανισμοί [3] που προκαλούν την τροποποίηση με πλάσμα είναι:
i.

Σπάσιμο δεσμών λόγω ιονοβολής: πρόκειται για φυσικό μηχανισμό
μεταφοράς ορμής και μικρής ταχύτητας με τον οποίο το υλικό
εκτινάσσεται

από την επιφάνεια λόγω του βομβαρδισμού του με

υψηλής ενέργειας ιόντα.

ii.

Χημική αντίδραση ή θερμική αντίδραση μεταξύ των ριζών και του
υμενίου

που τροποποιείται. Η αντίδραση είναι κλασική χημική

αντίδραση της οποίας η ταχύτητα εξαρτάται από την θερμοκρασία.

iii.

Χημική αντίδραση υποβοηθούμενη από τα ιόντα: Τα ιόντα
παρέχουν την απαιτούμενη κινητική ενέργεια ώστε, είτε να επιταχυνθεί
ένα στάδιο της αντίδρασης είτε η τροποποίηση των προϊόντων.
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Σχήμα 1 : Οι τρεις βασικοί μηχανισμοί της τροποποίησης με πλάσμα.
1.3 Τροποποίηση πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου
Κατά την επεξεργασία σε πλάσμα [4] οι αντιδράσεις με ενεργές ρίζες και
ιόντα είναι η σημαντικότερη διαδικασία για την τροποποίηση της επιφάνειας
των πολυμερών. Αέρια όπως το οξυγόνο ενεργοποιούνται από το πλάσμα
και αλληλεπιδρούν με τις πολυμερικές επιφάνειες με συνέπεια τη διαμόρφωση
ομάδων όπως το υδροξύλιο, το καρβονύλιο και το καρβοξύλιο πάνω σε
αυτές. Συνεπώς οι αντιδράσεις με ενεργές ρίζες και ιόντα που λαμβάνουν
μέρος, οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές στις ιδιότητες της επιφάνειας των
πολυμερών, όπως για παράδειγμα η μετατροπή από υδροφοβική σε
υδροφιλική επιφάνεια. Ένα πλεονέκτημα της επεξεργασίας με πλάσμα είναι
ότι τροποποιεί ομοιόμορφα την επιφάνεια, χωρίς την επιρροή των ιδιοτήτων
της υπόλοιπης μάζας του υλικού (bulk). Η δόμηση της τοπογραφίας των
πολυμερών λαμβάνει χώρα στην κλίμακα του μικρομέτρου και του
νανομέτρου και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της συγκόλλησης και της
διαβροχής των πολυμερικών υμενίων καθώς και των οπτικών ιδιοτήτων της
επιφάνειας. Οι τροποποιήσεις της τοπογραφίας με πλάσμα είναι μεγάλου
ενδιαφέροντος σε πολλές εφαρμογές για τις βιοιατρικές (φακοί επαφής,
μοσχεύματα) και τις οπτικές βιομηχανίες (ανάκλαση, απορρόφηση).
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1.3.1 Τροποποίηση μορφολογική σε πλάσμα: Τραχύτητα μετά την
εγχάραξη στο πλάσμα
Μία τραχειά επιφάνεια μπορεί να οριστεί ως μια επιφάνεια με μη
μηδενική διακύμανση ύψους με ύψος αναφοράς το μέσο όρο των υψών όλων
των σημείων της επιφανείας. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό καμία επιφάνεια
δεν μπορεί να είναι λεία τουλάχιστον σε ατομική κλίμακα. Στην επιστήμη της
μικροτεχνολογίας η τραχύτητα [5] είναι από τους παράγοντες που επηρεάζει
πολλά φαινόμενα, όπως την ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης που λαμβάνει
χώρα σε μια επιφάνεια, την γωνία επαφής ενός σταγονιδίου σε μια τραχιά
επιφάνεια, την γωνία Brewster και ελέγχει άμεσα πολλές φυσικές και χημικές
ιδιότητες των υμενίων. Επιπρόσθετα η τραχύτητα εκφράζει την επιφανειακή
αλλοίωση μέσα στο πλάσμα και την απόκλιση της από την ομαλή επιφάνεια
και διαχωρίζεται στην επιφανειακή που έχει να κάνει με την ποιότητα της
επιφάνειας και στην πλευρική που περιγράφει το πόσο τραχύ είναι το προφίλ
των δομών. Η επιφάνεια που βρίσκεται εκτεθειμένη μέσα στο πλάσμα αρχίζει
να ελαττώνεται και να γίνεται πιο τραχιά, παρουσιάζοντας κοιλάδες και
κορυφές. Η απόσταση μεταξύ μιας κοιλάδας και μιας κορυφής η οποία τείνει
να γίνεται μεγαλύτερη με μεγαλύτερους χρόνους κατεργασίας, περιγράφεται
για κάθε χρονική στιγμή t, από τη μέση τετραγωνική τιμή της τραχύτητας ( rms
). Το rms υπολογίζεται αυτόματα από το AFM για όλη την περιοχή στην οποία
γίνεται η σάρωση. Όταν αναφερόμαστε σε τραχύτητα στην παρούσα εργασία
εννοούμε την μέση τετραγωνική τιμή της. Στην συγκεκριμένη εργασία λόγω
μεγάλων χρόνων εγχάραξης η τραχύτητα παρατηρήθηκε από το μικροσκόπιο
SEM και μετρήθηκε το RMS με μικροσκόπιο AFM.
1.3.2 Τροποποίηση χημική: μεταβολή διαβροχής (υδροφοβικότητα –
υδροφιλικότητα)
Για τον καθορισμό του βαθμού υδροφοβικότητας που παρουσιάζεται
από μια δεδομένη επιφάνεια, πρέπει να ληφθούν υπόψη δυο αντιτιθέμενες
δυνάμεις, η δύναμη της συνοχής και η δύναμη της προσκόλλησης. Η σχέση
μεταξύ αυτών των δυο δυνάμεων καθορίζει τη διαβροχή της επιφάνειας από
το νερό. Σε μια υδρόφιλη επιφάνεια η δύναμη της προσκόλλησης είναι
ισχυρότερη από τη δύναμη συνοχής και μια σταγόνα νερού θα καλύψει
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γρήγορα την επιφάνεια. Κατά συνέπεια στις υδρόφοβες επιφάνειες η δύναμη
συνοχής

είναι κυρίαρχη,

ενώ

στις

υδρόφιλες

επιφάνειες

η

προσκόλλησης είναι μεγαλύτερη και υπερνικά τη δύναμη συνοχής.

δύναμη
Η σχέση

της τραχύτητας - υδροφοβικότητας περιγράφηκε πριν από δεκαετίες από τον
Wenzel [6] και τους Cassie και Baxter [4]. Περισσότερες πληροφορίες και
εικόνες που εξηγούν τις παραπάνω ιδιότητες

υπάρχουν στο πειραματικό

μέρος του κεφαλαίου στην παράγραφο του εξοπλισμού.
1.4 Βιβλιογραφική έρευνα εργασιών που αφορούν την εγχάραξη στο
πλάσμα για το Ps και το PET
Α) PET
Υπάρχουν πολλές εργασίες για το PET γύρω από την εγχάραξη στο πλάσμα.
Γενικά όταν γίνεται εγχάραξη σε πλάσμα ενός υλικού αυτό που ενδιαφέρει
είναι οι ρυθμοί εγχάραξης, η μεταβολή της τοπογραφίας και οι εφαρμογές.
Έτσι και στα υλικά που μελετώνται στην συγκεκριμένη εργασία.
Α1) Ρυθμοί εγχάραξης
Οι ρυθμοί εγχάραξης που έχουν μετρηθεί για το PET ποικίλουν ανάλογα με το
αέριο και τις συνθήκες πλάσματος (πίεση, ισχύς). Οι συνθήκες βέβαια έχουν
να κάνουν και με τον τύπο του αντιδραστήρα. Σε πλάσμα με μείγμα αερίων
ηλίου – οξυγόνου οι ρυθμοί εγχάραξης είναι από 0,2 A/sec μέχρι 0,5 A/sec,
ανάλογα με την πίεση και

την τάση του δυναμικού πόλωσης[7]. Στην

συγκεκριμένη εργασία οι ρυθμοί εγχάραξης είναι πολύ μικροί λόγω του πολύ
ασθενούς πλάσματος που παράγεται. Παρατηρείται ότι η πίεση είναι σχετικά
μεγάλη ενώ η τάσεις του δυναμικού πόλωσης πολύ μικρή. Επίσης στην
συγκεκριμένη εργασία γίνεται αντιληπτό ότι έχουν χρησιμοποιηθεί δύο τύποι
δυναμικού πόλωσης αρνητικό και θετικό οι οποίοι έχουν επιρροή στην
ενέργεια των φορτισμένων σωματιδίων. Στο αρνητικό δυναμικό πόλωσης
υπάρχει κίνηση των θετικών σωματιδίων προς το πολυήμερες αυξάνοντας
έτσι τους ρυθμούς εγχάραξης. Στο θετικό δυναμικό πόλωσης συμβαίνει το
αντίθετο και οι ρυθμοί εγχάραξης μειώνονται. Στο σχήμα 2 που ακολουθεί
φαίνεται η σειρά των παραπάνω πειραμάτων.
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Σχήμα 2: Ρυθμοί εγχάραξης PET σε πλάσμα ηλίου συναρτήσει αρνητικού και
θετικό δυναμικού πόλωσης και τριών πιέσεων [7]
Στην ίδια εργασία γίνεται αναφορά στις αλλαγές που υπάρχουν στον ρυθμό
εγχάραξης ανάλογα με τις μεταβολές στις συνθήκες πλάσματος όπως η
αύξηση της πίεσης συνεπάγεται και αύξηση του ρυθμού εγχάραξης.
Υπάρχουν και αλλά μείγματα αερίων που έχουν προταθεί για εγχάραξη του
PET όπως H2 NH3 και N 2 σε RF πλάσμα[8]. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται
ρυθμοί εγχάραξης ανάλογα με το αέριο και την ισχύ.
Πίνακας 1: Ρυθμοί εγχάραξης κατά αναλογία αερίων[8]

Α2) Τροποποίηση επιφανειών
Α2.1 Τοπογραφία
Στις περισσότερες εργασίες γίνεται ανάλυση της επιφανείας με μετρήσεις
τραχύτητας και την εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων γύρω από αυτή.

Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης

17

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων

Συνήθως η ανάλυση των επιφανειών μετά την εγχάραξη γίνεται με
μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM)[9]. Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται
εικόνες από AFM και στο διάγραμμα 2 Πως μεταβάλλεται η RMS τραχύτητα
συναρτήσει του χρόνου εγχάραξης.

Σχήμα 3: Εικόνες από μικροσκόπιο AFM για το PET[9] a) Επιφάνεια πριν την
κατεργασία b) Επιφάνεια κατεργασμένη σε ατμοσφαιρικό πλάσμα για 60 sec
c) για 600 sec d) Εγχάραξη για 60 sec σε πίεση 1 mbar και ισχύς 120 w

Σχήμα 4: Τιμές τραχύτητας RMS για το PET σε πλάσμα ατμοσφαιρικό σε
πίεση 1 mbar και ισχύς 120 w συναρτήσει του χρόνου εγχάραξης[9]
Α2.2 Χημική τροποποίηση – διαβροχή
Ανάλογα με την εγχάραξη και της συνθήκες της αλλάζουν και οι χημικές
ιδιότητες της επιφάνειας. Ένας απλός τρόπος αποδείξεως των αλλαγών
αυτών είναι η μέτρηση γωνιάς επαφής δείχνοντας τις μεταβολές που
υπόκειται η επιφάνεια.[7]. Στο σχήμα 5 που ακολουθεί φαίνεται ένας
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συνδυασμός μετρήσεων γωνιών επαφής, που δείχνει την γήρανση μετά την
κατεργασία.

Σχήμα 5: Μέτρηση γωνιών επαφής σε PET κατεργασμένο σε πλάσμα ηλίου[7]
a) Δυναμικό πόλωσης 0 b) Δυναμικό πόλωσης -30 V c) Δυναμικό πόλωσης
30 V
Υπάρχουν και άλλες προσπάθειες μεταβολής της ενεργειακής επιφάνειας σε
PET όπως σε εφαρμογές κατασκευής πολυμερικών ινών από το παραπάνω
υλικό[35] για κατασκευή συνθετών υλικών. Στην συγκεκριμένη μελέτη γίνεται
μια κατεργασία πλάσματος πολύ χαμηλής ισχύος 50 w και πολύ μεγάλης
πίεσης 40 Pa με στόχο την αύξηση της υδροφιλικότητας. Επίσης αρκετή
δουλειά υπάρχει στην σύγκριση αποτελεσμάτων εγχάραξης σε πλάσμα
ατμοσφαιρικό και υπό κενό και τα αποτελέσματα που δίνουν στην ελεύθερη
ενέργεια[37].

Σχήμα 6: Εικόνες από AFM για PET κατεργασμένο σε πλάσμα οξυγόνου και
μη κατεργασμένου ως σύγκριση[37]
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Ένας ακόμα τόπος αντίληψης των χημικών μεταβολών που δίνει η εγχάραξη
με πλάσμα είναι η μετρήσεις XPS σχήμα 7 [8] που δείχνουν τους δεσμούς
που έχουν αναπτυχθεί στην επιφάνεια.

Σχήμα 7: Διαγράμματα XPS της κορυφής C1 για (a) μη κατεργασμένο PET
b) κατεργασμένο σε ατμοσφαιρικό πλάσμα οξυγόνου (WRF = 120W, P = 0.2
mba, ttr = 2 min) και c) κατεργασμένο σε πλάσμα αργού(WRF = 130W, P =
0.2 mbar, ttr = 4 min).
Α3 Εφαρμογές
Η τροποποίηση υμενίων από PET σε πλάσμα οξυγόνου έχει πλήθος
εφαρμογών. Πολλές ομάδες χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο υλικό για
βιολογικές εφαρμογές. Όπως στην αναφορά [40] όπου υμένια από PET
χρησιμοποιούνε ως αντιβακτιριακές επιφάνειες. Άλλοι χρησιμοποιούν την
τεχνική της εγχάραξης στα συγκεκριμένα πλαστικά ώστε να δημιουργήσουν
ειδικά στρώματα που βοηθούν στην συγκόλληση με τα ίδια υλικά. Το
αποτέλεσμα

είναι

να αυξάνονται γενικά

οι μηχανικές

ιδιότητες των

συγκολληθέντων κομματιών[10]. Άλλες εφαρμογές έχουν να κάνουν με
τροποποίηση των οπτικών ιδιοτήτων του παραπάνω υλικού με διάφορα αέρια
και RIE πλάσμα[36]. Το αποτέλεσμα είναι να αυξένεται η ανακλαστικότητα
των υλικών στα οποία έχει γίνει η κατεργασία.
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Β) PS
Παρόμοια με το PET μελετούνται τα ίδια χαρακτηριστικά και στο PS.
Β1) Ρυθμοί εγχάραξης
Πολλές εφαρμογές εγχάραξης έχουν γίνει σε αντιδραστήρες RIE[11].
Ενδεικτικά οι ρυθμοί εγχάραξης είναι στα 175 nm στα 400 W. Επίσης
υπάρχουν και άλλες εργασίες με μέτρηση ρυθμών εγχάραξης σε παρόμοιος
αντιδραστήρες[12]. Σχήμα 8

Σχήμα 8: Ρυθμοί εγχάραξης για το πολυστυρένιο σε RF πλάσμα συναρτήσει
της ισχύος χωρίς την εφαρμογή δυναμικού πόλωσης [12]
Β2) Τροποποίηση επιφανειών
Β2.1) Τοπογραφία
Η τοπογραφία έχει μελετηθεί κυρίως με εικόνες από μικροσκόπιο ηλεκτρονίων
δέσμης (SEM)[13] εικόνα 1

Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης

21

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων

Εικόνα 4: Φωτογραφία μικροσκοπίου SEM από πολυστυρένιο κατεργασμένο
για 10 min σε πλάσμα οξυγόνου σε 400 mtorr πίεση και χωρίς την εφαρμογή
δυναμικού πόλωσης[13]
Β2.2 Χημική τροποποίηση – διαβροχή
Με τον ίδιο τρόπο όπως και στο προηγούμενο υλικό μετρούνται οι γωνίες
επαφής για έλεγχο των χημικών μεταβολών της επιφάνειας[14] Διάγραμμα 6

Σχήμα 9: Γωνίες επαφής για το πολυστυρένιο για διαφορες[14]
Β3 Εφαρμογές
Οι εφαρμογές της εγχάραξη στο PS έχουν να κάνουν περισσότερο με την
δημιουργία υποστρωμάτων για βιολογικές εφαρμογές και χρήσεις[14]. Στην
συγκεκριμένη εργασία γίνεται μελέτη πως ειδικά στρώματα από πολυστυρένιο
γίνονται αντιβακτιριδιακές επιστρώσεις για χρήση σε καθημερινά σκεύη όπως
ποτήρια πλαστικά και γενικότερα συσκευές που έχουν να κάνουν με την
διατροφή.
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Πειραματικό μέρος
1.5 Πειραματικές διατάξεις μέθοδοι χαρακτηρισμού δομών και υλικά
Στα πειράματα εγχάραξης και ελέγχου της τοπογραφίας της επιφάνειας που
θα γίνουν χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο πλήθος εξοπλισμού. Αυτά χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες:
Α) Όργανα εγχάραξης (αντιδραστήρες πλάσματος)
•

ICP

•

RIE

Β) Όργανα μέτρησης και χαρακτηρισμού δομών
•

Προφιλόμετρο ακίδας

•

Μικροσκόπια SEM και AFM

•

Σύστημα μέτρησης γωνιών επαφής

Α) Όργανα εγχάραξης (αντιδραστήρες πλάσματος)
Ο αντιδραστήρας πλάσματος ICP

Εικόνα 5: Ο αντιδραστήρας πλάσματος ICP του ινστιτούτου
μικροηλεκτρονικής
Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης
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Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά μεγέθη του ICP αντιδραστήρα του εργαστηρίου
πλάσματος
Χαρακτηριστικά μεγέθη του ICP αντιδραστήρα του εργαστηρίου πλάσματος
Μέγεθος

Όρια λειτουργίας

Ισχύς πλάσματος

Μέχρι 2000 W

Τάση δυναμικού πόλωσης

Από -20 μέχρι -250 Volts

Πίεση αερίου

0.2 – 133 Pa

Θερμοκρασία ηλεκτροδίου

-100 μέχρι +150 οC

Ρυθμοί εγχάραξης (σε πολυμερή)

1 – 1,2 μm/min

Ροή αερίου

Ο

0 – 10 sccm

αντιδραστήρας

πλάσματος

που

βρίσκεται

στο

εργαστήριο

πλάσματος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής είναι κατασκευασμένος από
την Alcatel, έχει την ονομασία MET (Micromachining Etch Tool) και είναι
ικανός για την εγχάραξη πυριτίου ή παρεμφερών υλικών και πολυμερών
ανισοτροπικά και σε μεγάλα βάθη.
Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα το σύστημα αποτελείται
από έναν προθάλαμο, από τον κύριο θάλαμο και από ένας διάφορες
επιμέρους μονάδες που χρησιμεύουν για τη λειτουργία του αντιδραστήρα.
Αυτές είναι το η κεντρική μονάδα που διαχειρίζεται τις βασικές λειτουργίες του
συστήματος (π.χ. φόρτωση –εκφόρτωση δισκίου), το σύστημα ρύθμισης
δυναμικού (bias), το σύστημα ελέγχου πίεσης, η μονάδα ελέγχου ισχύος , το
σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας, οι ρυθμιστές ροής των αερίων, οι ενδείξεις
πίεσης του προθαλάμου και του κυρίους θαλάμου και η μονάδα ενημέρωσης
της κατάστασης της τούρμπο-μοριακής αντλίας και μηχανικών αντλιών (βλέπε
εικόνα 1)
Πιο αναλυτικά, στο κεντρικό ταμπλό γίνονται όλες οι βασικές
διαδικασίες ελέγχου του αντιδραστήρα. Από εδώ πραγματοποιείται η άντληση
ή επαναφορά στον αέρα του θαλάμου και του προθαλάμου και δίνεται η
εντολή για την εισαγωγή η την εξαγωγή του των δειγμάτων προς και από τον
κύριο θάλαμο. Επίσης δίνει εντολή ώστε να έρθουν τα αέρια σε θέση
εισαγωγής στον κύριο θάλαμο και τέλος μπορεί να κλείσει τη παροχή
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ρεύματος στο σύστημα ή στην αντίθετη περίπτωση να το ξεκινήσει. Στο
προθάλαμο

γίνεται

η

φόρτωση

των

δειγμάτων

που

πρόκειται

να

επεξεργαστούν τα οποία μπορεί να είναι είτε επιμέρους κομμάτια είτε δισκίο
3’’ ή 4’’ ιντσών . Στην περίπτωση που τα δείγματα είναι επιμέρους κομμάτια ή
δισκίο 3΄΄ τοποθετούνται πάνω σε ειδική βάση από ανοδιωμένο αλουμίνιο με
τη μεσολάβηση θερμικής κόλλας ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή μεταφορά
θερμότητας από το δίσκο αλουμινίου προς το δείγμα. Στην περίπτωση που το
δείγμα είναι δισκίο 4΄΄ τοποθετείται ως έχει μέσα στον προθάλαμο. Στη
συνέχεια ο προθάλαμος αντλείται με τη βοήθεια μια μηχανικής και μιας
τούρμπο αντλίας και η πίεσή του κατεβαίνει μέχρι τα ~10-4 mbar.
Αφού αποκατασταθεί το κενό μπορούμε να μεταφέρουμε το δισκίο από τον
προθάλαμο στον κύριο θάλαμο. Αυτό πραγματοποιείται με τη βοήθεια ένας
βραχίονα ο οποίος αναλαμβάνει να πάρει το δισκίο και να το μεταφέρει στον
κύριο θάλαμο. Μέσα στον κύριο θάλαμο παράγεται το πλάσμα. Η πηγή
πλάσματος βρίσκεται τοποθετημένη στο επάνω μέρος του κυλινδρικού
θαλάμου και το πλάσμα διαχέεται μέσα σε αυτόν. Σύμφωνα με τον
κατασκευαστή η πηγή πλάσματος μπορεί να επιτύχει πυκνότητες του
ρεύματος πλάσματος μεγαλύτερες από 0,5 - 2 mA/cm2. Ο κύριος θάλαμος
είναι ανοδιωμένος και βρίσκεται υπό κενό με τη βοήθεια δύο αντλιών μια
μηχανικής και μιας τούρμπο-μοριακής αντλίας. Η πίεση στην οποία βρίσκεται
είναι συνήθως 10-6 mbar. Ο βραχίονας αφού φέρει το δισκίο από τον
προθάλαμο, το αφήνει στην υποδοχή που υπάρχει μέσα στο κάτω μέρος του
θαλάμου και κατόπιν αποσύρεται ενώ στη συνέχεια το δισκίο σφραγίζεται
μηχανικά μέσα στον υποδοχέα υποστρώματος (substrate holder). Αυτό
βελτιώνει τη θερμική μεταφορά μεταξύ του δισκίου και του υποδοχέα του
υποστρώματος. Πρέπει να σημειωθεί πως όλα τα υδραυλικά συστήματα μέσα
στον αντιδραστήρα κινούνται με τη βοήθεια αέριου αζώτου, ενώ το
υπόστρωμα ψύχεται με υγρό άζωτο και θερμαίνεται με αντιστάσεις. Επίσης
στην κάτω πλευρά του δισκίου εφαρμόζεται πίεση ηλίου ώστε να γίνεται
ρύθμιση της θερμοκρασίας στην επιθυμητή τιμή και έτσι εξασφαλίζεται η
ομαλή μεταφορά θερμότητας μεταξύ του δισκίου και της ψυχρής υποδοχής
του υποστρώματος. Τέλος ο κύριος θάλαμος είναι εξοπλισμένος και με ένα
μαγνητικό, πολυπολικό σύστημα περιορισμού πλάσματος (πολλοί μαγνήτες
ραβδομορφής σε διάταξη NS-SN), που ανακλά τα ηλεκτρόνια μέσα στο
Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης
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πλάσμα. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο κύριος θάλαμος του ICP
αντιδραστήρα με την πηγή πλάσματος και την παροχή ισχύος:

Σχήμα 10: Ο κύριος θάλαμος του ICP αντιδραστήρα με την πηγή πλάσματος
και τη παροχή ισχύος. Δεξιά φαίνεται η σύζευξη ηλεκτρικού και μαγνητικού
πεδίου.
Το σύστημα

ελέγχου

ισχύος

μπορεί

να

ρυθμίσει

την

ισχύ

(ισχύς

ραδιοσυχνότητας RF) σε ένα εύρος από 0 μέχρι 2000 W. Η RF παροχή ισχύος βρίσκεται σε
σύζευξη με το πλάσμα μέσω μιας επιχαλκωμένης κεραίας (πηνίο) που
ψύχεται με νερό και που περιβάλει την πηγή. Η κεραία αυτή συνδέεται σε
αυτόματο δίκτυο προσαρμογής ειδικής αντίστασης. Το εναλλασσόμενο
μαγνητικό πεδίο που προκύπτει από την κεραία έχει μια συχνότητα στα 13.56
ΜΗz. Συνήθως οι εμπορικοί αντιδραστήρες πλάσματος που κυκλοφορούν
λειτουργούν στα 2.45 ΜΗz ή στα 13.56 ΜΗz γιατί αυτές είναι οι βιομηχανικές
συχνότητες που έχουν άδεια σύμφωνα με την FCC. Η συχνότητα λειτουργίας
στα 13.56 ΜΗz προσφέρει το πλεονέκτημα υψηλότερης ιοντικής ενέργειας
χωρίς περιπλοκές που προέρχονται από τη σύζευξη της εμπέδησης
(impedance matching) και μεγαλύτερη απόδοση ισχύος σε σχέση με
αντιδραστήρες που λειτουργούν σε χαμηλότερες συχνότητες. Το σύστημα
ρύθμισης δυναμικού ρυθμίζει το δυναμικό του υποστρώματος(substrate bias)
σε μια περιοχή από 0 μέχρι –200 Volts με τη βοήθεια μιας RF πηγής τάσης.
Στην ουσία ποτέ δεν έχουμε 0 Volts πόλωση αφού το πλάσμα δημιουργεί από
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μόνο του ένα αρνητικό δυναμικό που ονομάζεται floating potential. Το
δυναμικό είναι αρνητικό επειδή τα ηλεκτρόνια κινούνται πιο γρήγορα από τα
ιόντα μέσα στο πλάσμα με αποτέλεσμα να φορτίζουν τις επιφάνειες αρνητικά.
Καθώς η παροχή των ηλεκτρονίων προς τις επιφάνειες συνεχίζεται το
αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στις επιφάνειες δημιουργεί
ένα ηλεκτρικό πεδίο που απωθεί τα εισερχόμενα ηλεκτρόνια και έλκει τα ιόντα.
Έτσι δημιουργείται μια αρνητική τάση πόλωσης (DC bias) που αυξάνει μέχρι η
ροή των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια και η ροή των ιόντων εξισορροπηθούν.
Η τιμή αυτή είναι το floating potential και για τον αντιδραστήρα μας είναι
περίπου -20 Volts. Η επιπλέον παροχή εξωτερικού δυναμικού μεγαλώνει κατά
απόλυτη τιμή την αρνητική τιμή της τάσης.
Το σύστημα ελέγχου πίεσης στην ουσία ελέγχει τη θέση μιας βάνας
που την κλείνει ή την ανοίγει, αυξάνοντας έτσι η μειώνοντας αντίστοιχα την
τιμή της πίεσης σε ένα εύρος από 1.33 μέχρι 133 Pa (1 mTorr – 20 mTorr).
To

σύστημα

ελέγχου

θερμοκρασίας

μπορεί

να

ρυθμίσει

τη

θερμοκρασία του υποστρώματος από –100 ως +150 οC. Η ψύξη
πραγματοποιείται με τη βοήθεια υγρού αζώτου ενώ η θέρμανση με τη χρήση
θερμαντικής αντίστασης.
Από τη στιγμή που το δισκίο έχει φορτωθεί στον κύριο θάλαμο για να
εισάγουμε τα αέρια το υπόστρωμα μετακινείται, μαζί με τη βάση του, σε μια
υψηλότερη θέση (μαζί με όλους τους μηχανισμούς που το συνοδεύουν από
κάτω και αποτελούν το λεγόμενο chuck). Η άνοδος του δισκίου γίνεται ώστε
αυτό να είναι πιο κοντά στην πηγή. Κατόπιν τα αέρια εισέρχονται στο θάλαμο.
Η ροή των αερίων ρυθμίζεται από ελεγκτές αερίων (mass flow controllers) και
μπορούμε να εισάγουμε ένα μέχρι τέσσερα αέρια (ταυτόχρονα) στο θάλαμο.
Επιπλέον το σύστημα διαθέτει και έναν προγραμματιζόμενο λογικό
ελεγκτή
(Programmable Logic Controller – PLC), το οποίο μπορεί να ρυθμίσει
αυτόματα τη ροή και το χρόνο δράσης των αερίων. Έτσι είναι δυνατό να
εισάγουμε μέχρι και τέσσερα αέρια, με τη σειρά και τη διάρκεια που
επιθυμούμε ή ακόμα και ταυτόχρονα. Μέχρι στιγμής δύο αέρια ήταν αρκετά
και μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε την διεργασία προηγμένης εγχάραξης
(Αdvanced Silicon Etch – ASEΤΜ Process ή Bosch Process). Ένα αέριο
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(C4F8) χρησίμευε για την εναπόθεση του πολυμερούς και ένα άλλο (SF6) για
την εγχάραξη του πυριτίου.
Ο ICP αντιδραστήρας έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους
προκάτοχούς του. Συγκεκριμένα οι διεργασίες που πραγματοποιούνται σε
έναν αντιδραστήρα ICP γίνονται με μεγαλύτερο ρυθμό εγχάραξης, έχουν
μεγαλύτερη
επιλεκτικότητα, επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της κρίσιμης διάστασης (critital
dimension– CD). Οι αντιδραστήρες ICP επιτρέπουν στο υπόστρωμα του
δισκίου να τροφοδοτείται με διαφορετική ισχύ από αυτή της πηγής γεγονός
που προκαλεί σημαντική αποσύζευξη μεταξύ της ιοντικής ενέργειας (wafer
bias) και της συγκέντρωσης των ιόντων (που προκαλείται κυρίως από την
ισχύ της πηγής). Έτσι καθώς η ισχύς της πηγής μπορεί να πάρει διάφορες
τιμές, ο αριθμός των σωματιδίων που προκαλούν την εγχάραξη μπορεί να
αυξηθεί χωρίς να χρειάζεται να αυξήσουμε την τάση του υποστρώματος,
καθώς αυτό συμβάλει στη διάβρωση της μάσκας και σε επιφανειακές φθορές
εξαιτίας ιοντικού βομβαρδισμού. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας αντιδραστήρας
ICP μπορεί να λειτουργήσει σε υψηλότερες πυκνότητες και σε χαμηλότερες
πιέσεις από τα συμβατικά
εργαλεία πλάσματος.
Η λειτουργία σε χαμηλή πίεση βοηθάει να αυξηθεί η κατευθυντικότητα
των ιόντων και έτσι βελτιώνει τον έλεγχο του προφίλ της εγχάραξης. Επίσης
βελτιώνει τη μεταφορά των σωματιδίων σε βαθιά αυλάκια και γενικά βοηθάει
στο να προκύψουν πιο ανισοτροπικές δομές. Σε χαμηλή πίεση η
αλληλεπίδραση μεταξύ πλάσματος και τοιχωμάτων διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στον καθορισμό της χημείας κατά τη διάρκεια της εγχάραξης. Έτσι
υπάρχουν δύο σημαντικές, εξαρτώμενες από το χρόνο διαδικασίες, που
επηρεάζουν την αλλαγή των χαρακτηριστικών της εγχάραξης συναρτήσει του
χρόνου. Η πρώτη είναι η μόλυνση των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα με
εναποθέσεις (π.χ. πολυμερών φθορανθράκων) και η δεύτερη είναι η αύξηση
της θερμοκρασίας του αντιδραστήρα. Έχει παρατηρηθεί ότι ακόμη και τα
τοιχώματα αλουμινίου απορροφούν πολυμερικά υλικά (φθοράνθρακες).
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Ο αντιδραστήρας πλάσματος RIE
Ο αντιδραστήρας πλάσματος RIE ΝΕ330 [10] είναι σχεδιασμένος για
εγχάραξη υποστρωμάτων από υλικά όπως πυρίτιο, νιτρίδιο, οξείδιο του
πυριτίου, και φωτοπολυμερή. Χρησιμοποιεί έντονο βομβαρδισμό ιόντων για
να επιτύχει εγχάραξη με κατάλληλη ανισοτροπία, επιλεκτικότητα και
ομοιομορφία, που απαιτούνται για την εγχάραξη μεγάλων υποστρωμάτων.
Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο εγχαράκτης πλάσματος RIE ΝΕ330 που
βρίσκεται στον καθαρό χώρο του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής.
Ο θάλαμος διεργασιών είναι από αλουμίνιο, και έχει εσωτερική διάμετρο
420 mm. Το πλάσμα δημιουργείται εφαρμόζοντας μια τάση RF (13.56 ΜΗz)
στην κάθοδο από ατσάλι( διαμέτρου 330 mm). Η κάθοδος καλύπτεται από
δίσκο χαλαζία (quartz) όπου τοποθετούνται τα προς εγχάραξη δείγματα για ν’
αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση από το ατσάλι της καθόδου. Επειδή τα
δείγματα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της εγχάραξης, το ηλεκτρόδιο ψύχεται
για να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας. Πάνω από την κάθοδο
τοποθετείται το ηλεκτρόδιο της ανόδου (διαμέτρου 300 mm) που είναι
γειωμένο και σε ρυθμιζόμενη απόσταση από την κάθοδο. Τα αέρια των
διεργασιών τροφοδοτούνται στον θάλαμο μέσα από την άνοδο. Κάτω από τον
θάλαμο διεργασιών βρίσκεται το αντλητικό σύστημα που επιτρέπει την
εκκένωση των αερίων και των προϊόντων των αντιδράσεων συμμετρικά γύρω
από την κάθοδο. Η συμμετρική εκροή των αερίων στον θάλαμο μέσα από την
άνοδο και η συμμετρική άντληση του θαλάμου γύρω από την κάθοδο
εξασφαλίζουν την ομοιομορφία της εγχάραξης.

Εικόνα 6: Ο αντιδραστήρας πλάσματος RIE του ινστιτούτου
μικροηλεκτρονικής
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Το αντλητικό σύστημα αποτελείται από μια μηχανική αντλία και μια αντλία
turbo που εξασφαλίζει κενό μέχρι 10-6 mbar (1 mbar = 0.75 Torr ) και
μεγάλους ρυθμούς άντλησης στις χρησιμοποιούμενες συνθήκες πίεσης (5100 mTorr). Η πίεση ρυθμίζεται σε επιθυμητές τιμές όπου διατηρείται σταθερή
ανεξάρτητα

της

ροής

των

εισαγομένων

αερίων

με

την

βοήθεια

στραγγαλιστικής βαλβίδας (που διαχωρίζει τον θάλαμο διεργασιών από το
αντλητικό σύστημα). Για την εισαγωγή των αερίων έχουν προβλεφθεί μέχρι
πέντε ρυθμιστές ροής, τέσσερις από τους οποίους χρησιμοποιούνται τώρα
στον εγχαράκτη (συνήθη αέρια : SF6, CHF3, O2, N2).
Στη συχνότητα ( 13,56 ΜΗz) που δουλεύει ο εγχαράκτης RIE NE330
απαιτείται ένα δίκτυο προσαρμογής εμπέδησης (matching network), για να
ελαχιστοποιεί την ανακλώμενη ισχύ προς την πηγή RF. Το δίκτυο
περιλαμβάνει μια σταθερή επαγωγή και δύο μεταβλητούς πυκνωτές. Η
μέγιστη ισχύς της γεννήτριας RF είναι 600W.
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά μεγέθη RIE αντιδραστήρα
ΠΙΕΣΗ

5 – 100 mTorr

ΚΛΑΣΜΑ ΙΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

10-8 – 10-5

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

108 – 1010 ηλεκτρόνια / cm 3

ΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)

0.025 eV (300K) - 0.035 eV (400K)

•

ουδέτερων μορίων

0.025 eV (300K) - 0.30 eV

•

ιόντων στο πλάσμα

1 eV (11600K) - 10 eV (116000K)

•

ηλεκτρονίων
POH O2

50 sccm

ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

13.56 MHz

ΣΥΝΗΘΗΣ ΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΠΑΝΩ

0 - 100 eV (κάθετα στο δισκίο)

ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΙΟΥ

(Στην κλίμακα 0-300)

Για τον έλεγχο και παρακολούθηση των επιτελούμενων διεργασιών, ο
εγχαράκτης πλάσματος έχει εξοπλιστεί με τους ακόλουθους ανιχνευτές.
i.

Συμβολόμετρο με λέιζερ, για την μέτρηση αλλαγών πάχους κατά την
εγχάραξη λεπτών στρωμάτων.
Η χημεία που χρησιμοποιείται στον εγχαράκτη ποικίλει ανάλογα με το

προς εγχάραξη υλικό και τις επιθυμητές ιδιότητες εγχάραξης (ανισοτροπία,
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επιλεκτικότητα της διεργασίας ως προς το υλικό του υποστρώματος και της
μάσκας, ταχύτητα). Προφανώς, και οι συνθήκες που επιλέγονται για την
εγχάραξη ενός υλικού εξαρτώνται από παράγοντες όπως η επιθυμητή
ανισοτροπία της υπό κατασκευή δομής, και το πάχος του προς αφαίρεση
υλικού που καθορίζει τον συνολικό χρόνο εγχάραξης.
Β) Όργανα μέτρησης και χαρακτηρισμού δομών
Προφιλόμετρο ακίδας
Μετά την εγχάραξη για τον υπολογισμό του ρυθμού εγχάραξης είναι
απαραίτητο να
μετρηθεί το βάθος της δομής που εγχαράχθηκε. Ένας τρόπος είναι η μέτρηση
του δείγματος στο SEM αλλά επειδή οι μετρήσεις στο SEM είναι χρονοβόρες
και πολύπλοκες προτιμάται το προφιλόμετρο για τη μέτρηση του βάθους. Το
προφιλόμετρο που βρίσκεται στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής είναι της
εταιρείας Ambios Technology και είναι το μοντέλο XP-2. Μπορεί να μετρήσει
το βάθος δομών μέχρι και 100 μm. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήσαμε
ήταν:
 Δύναμη ακίδας: 0.20– 0.50 mg
 ταχύτητα σάρωσης 0.5 m/sec.
Ο τρόπος με τον οποίο μετρά παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 1.4

Σχήμα 11: Μέτρηση με προφιλόμετρο ακίδας και αρχή λειτουργίας
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Μέτρηση βάθους και υπολογισμός του ρυθμού εγχάραξης
Με την μέτρηση του βάθους εγχάραξης από το προφιλόμετρο υπάρχει η
δυνατότητα υπολογισμού του ρυθμού εγχάραξης βάση της παρακάτω
σχέσης:

µ m ή nm
Βάθος εγχ ά ραξης
=
χρ όνος εγχ ά ραξης
min

=
ER

Σχέση 1: υπολογισμός του ρυθμού εγχάραξης
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Microscopy – SEM)
Για τη μελέτη των δομών που κατασκευάζουμε το βασικό όργανο που
χρησιμοποιείται είναι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Το ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο είναι ένα μικροσκόπιο που όπως υποδηλώνει και το όνομα του
στηρίζει τη λειτουργία του σε μια δέσμη ηλεκτρονίων μεγάλης κινητικής
ενέργειας που προσπίπτει στην την περιοχή του δείγματος που πρόκειται να
μελετηθεί. Η δέσμη των ηλεκτρονίων που προέρχεται από το δείγμα
επεξεργάζεται με τη βοήθεια του προγράμματος που συνοδεύει το SEM
αναπαριστώντας μια τρισδιάστατη εικόνα της εξωτερική επιφάνειας της
δομής.
Το μοντέλο του SEM που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στο Ινστιτούτο
Επιστήμης Υλικών και είναι της εταιρίας FEI company. Η διακριτική ικανότητά,
σύμφωνα με τον κατασκευαστή είναι 3 nm.
Τα δείγματα επιμεταλλώνονται με ένα στρώμα πλατίνας ώστε να μη
φορτίζεται η επιφάνεια τους από τα ηλεκτρόνια που πέφτουν πάνω της σχήμα
11. Η επιμετάλλωση (sputtering) πραγματοποιείται μέσα σε μια διάταξη
πλάσματος.
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Σχήμα 12: Εναπόθεση πλατίνας μετά την εγχάραξη

Σχήμα 13: Σχηματική αναπαράσταση μικροσκοπίου SEM και αρχή
λειτουργίας

Oι βασικοί παράμετροι του SEM που χρησιμοποιήσαμε στην εργασία αυτή
ήταν:
 Tάση δέσμης: 10 - 25 ΚVolts,
 ρεύμα δέσμης: 2 - 3 Αmpere.
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Παρακάτω φαίνεται μια τυπική εικόνα από το SEM σχήμα 11, όπου φαίνονται
και ορισμένοι παράμετροι. Συγκεκριμένα η μεγέθυνση είναι 497 φορές, η τάση
δέσμης 25 KVolts και η κλίμακα 200 μm. Ακόμα χρησιμοποιήθηκε και μια
γωνία 19 μοιρών που βοήθησε στην καλύτερη οπτική κατανόηση της δομής.

Εικόνα 7: Εικόνα μικροσκοπίου SEM με τις βασικές παραμέτρους μέτρησης
Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (Atomic Force Microscopy - AFM)
Για τη μέτρηση της επιφανειακής τραχύτητας (rms) και μορφολογίας το
πιο κατάλληλο όργανο είναι το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης. To όργανο
αυτό επιτρέπει τη σάρωση δειγμάτων και μπορεί να λειτουργήσει με δύο
διαφορετικούς τρόπους (modes), σε contact και σε non-contact, η διαφορά
των οποίων είναι ότι στη μεν πρώτη η ακίδα σάρωσης έρχεται σε πραγματική
επαφή με την επιφάνεια που πρόκειται να μετρηθεί ενώ στη δεύτερη
περίπτωση η ακίδα απλά πλησιάζει την επιφάνεια και σαρώνει διατηρούμενη
σε σταθερή απόσταση από αυτή. Η μέτρηση και στις δύο περιπτώσεις γίνεται
και κατακόρυφα (επίπεδο Z) και οριζόντια (επίπεδο Χ-Υ). Η διακριτική
ικανότητα στο επίπεδο Ζ είναι 0.1 nm ενώ στο επίπεδο X-Y είναι περίπου 10
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nm. Η διακριτική ικανότητα στο επίπεδο Χ-Υ εξαρτάται και από το μέγεθος της
περιοχής που σαρώνεται και βελτιώνεται για μικρότερα παράθυρα σάρωσης
επειδή έτσι έχουμε περισσότερα σημεία για να χαρακτηρίσουμε μια περιοχή.
Μετά το τέλος της σάρωσης η επιφάνεια μπορεί να παρασταθεί σε εικόνα δύο
ή και τριών διαστάσεων στην οποία φαίνεται και η τιμή της τραχύτητας (rms).
Παρακάτω φαίνεται μια τυπική εικόνα (σχήμα 12) μιας επιφάνειας που
μετρήθηκε στο AFM. Nα σημειωθεί ότι η τιμή της τραχύτητας που μετριέται
είναι η μέση τετραγωνική τιμή της τραχύτητας (root mean square roughness,
rms).

Εικόνα 8: Eικόνα από μικροσκόπιο AFM

Σχήμα 14: Σχηματική αναπαράσταση μικροσκοπίου AFM και αρχή λειτουργίας
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Σύστημα μέτρησης γωνιών επαφής
Η γωνία επαφής αποτελεί μία τυπική μέτρηση της υδροφοβικότητας και
της υδροφιλικότητας

μιας επιφάνειας στερεού. Μετρήσεις γωνιών επαφής

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό των επιφανειακών τάσεων
στερεών και είναι ευαίσθητες στην εξωτερική επιφάνεια πάχους 3-10 Å.Ο
βαθμός υδροφοβίας ενός στερεού εκφράζεται από τη γωνία επαφής μεταξύ
της επιφάνειας του στερεού και της σταγόνας.
Η επιφανειακή τάση είναι μια μέτρηση της συνεκτικής ενέργειας σε μια
διεπιφάνεια. Όταν η επιφανειακή ενέργεια ενός υποστρώματος είναι
μεγαλύτερη από την επιφανειακή τάση ενός υγρού τότε το υγρό διαβρέχει την
επιφάνεια. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφανειακή ενέργεια του στερεού
υποστρώματος σε σχέση με την επιφανειακή τάση ενός υγρού τόσο καλύτερη
είναι η διαβροχή και τόσο μικρότερη η γωνία επαφής. Εικόνες υδρόφοβης και
υδρόφιλης επιφάνειας φαίνονται στο παρακάτω πίνακα 4.
Πίνακας 4: Παράδειγμα υδρόφιλης και υδρόφοβης επιφάνειας

Καλή επιφανειακή διαβροχή

Μικρή επιφανειακή διαβροχή

Μεγάλη επιφανειακή ενέργεια

Μικρή επιφανειακή ενέργεια

Υδρόφιλη επιφάνεια

Υδρόφοβη επιφάνεια

Η σταγόνα, λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί από την γωνία που σχηματίζεται
στο σημείο όπου το υγρό έρχεται σε επαφή με το στερεό και το περιβάλλον.
Οι συνιστώσες της επιφανειακής ελεύθερης ενέργειας του υγρού και του
στερεού μπορούν να υποδειχθούν ως διανύσματα. Οι τεχνικές με τις οποίες
γίνονται οι μετρήσεις των γωνιών χρησιμοποιούν την εξίσωση που εξήγαγε ο
Thomas Young το 1805. Η εξίσωση Young περιγράφει την ισορροπία μεταξύ
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των τριών διεπιφανειακών τάσεων και της γωνίας επαφής θ μιας σταγόνας
ενός υγρού πάνω σε μια επιφάνεια ενός στερεού.

γ lv cos ϑ = γ sv − γ sl
Σχέση 2: Επιφανειακές τάσεις και γωνία επαφής
όπου:

γ lv : επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια του υγρού

γ sv : επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια του στερεού
γ sl : επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια του υγρού και του στερεού

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα που δείχνει τις
δυνάμεις που ασκούνται στο τριπλό σημείο συνύπαρξης στερεού υγρού και
αερίου καθώς και την μετρούμενη γωνία επαφής. Η εξίσωση Young θεωρεί ότι
η στερεή επιφάνεια είναι ομαλή, ομοιογενής και άκαμπτη, καθώς και χημικά
και φυσικά αδρανής όσον αφορά τα υγρά με τα οποία έρχεται σε επαφή.
γlv
ατμός
υγρό γsl

θ

γsv

στερεό

Σχήμα 15: Σχηματικό διάγραμμα που δείχνει τις δυνάμεις που ασκούνται στο
τριπλό σημείο συνύπαρξης στερεού υγρού και αερίου καθώς και την
μετρούμενη γωνία επαφής.

Έστω μία επιφάνεια στερεού πάνω στην οποία τοποθετούμε μία
σταγόνα υγρού. Χαμηλές τιμές της γωνίας θ δείχνουν ότι το υγρό διαβρέχει
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καλά την επιφάνεια, ενώ μεγάλες τιμές σημαίνουν μικρή διαβροχή. Όταν το
υγρό είναι νερό τότε μιλάμε για υδρόφιλες και υδρόφοβες επιφάνειες
αντίστοιχα. Όταν θ=0 τότε το υγρό διαβρέχει πλήρως την επιφάνεια. Για να
χαρακτηριστεί η αλληλεπίδραση του υγρού με το στερεό ,δεν αρκεί μόνο η
μέτρηση της στατικής γωνίας επαφής. Υπάρχουν διάφορες γωνίες επαφής
που μπορούν να υπολογιστούν. Όταν η σταγόνα έχει μόλις διογκωθεί τότε η
γωνία επαφής ορίζεται ως advancing, θα, ενώ όταν αυτή έχει μόλις μικρύνει
ορίζεται ως receding, θr. Οι τιμές των δύο γωνιών παρουσιάζουν ένα εύρος
με τις advancing γωνίες να πλησιάζουν ένα

μέγιστο και τις receding ένα

ελάχιστο. Αν το οριακό σημείο των τριών φάσεων βρίσκεται σε πραγματική
κίνηση τότε οι γωνίες που παρατηρούνται ονομάζονται δυναμικές γωνίες
επαφής. Η διαφορά μεταξύ της μέγιστης (advancing) και ελάχιστης τιμής
(receding) της γωνίας επαφής ονομάζεται υστέρηση γωνίας επαφής, θhyst:

θ hyst = θ a − θ r
Η

υστέρηση

της

γωνίας

επαφής

έχει

χρησιμοποιηθεί

για

να

χαρακτηριστούν η επιφανειακή ανομοιογένεια, τραχύτητα και κινητικότητα. Για
τις επιφάνειες που δεν είναι ομοιογενείς θα υπάρχουν περιοχές που
παρουσιάζουν εμπόδιο στην κίνηση της γραμμής επαφής της σταγόνας με το
στερεό. Στην περίπτωση της χημικής ανομοιογένειας αυτές οι περιοχές
αντιπροσωπεύουν περιοχές με διαφορετικές γωνίες επαφής από την
περιβάλλουσα επιφάνεια. Για παράδειγμα όταν το υγρό είναι νερό, υδρόφοβες
περιοχές θα εμποδίζουν την κίνηση της γραμμής επαφής καθώς το υγρό
προωθείται και έτσι θα μεγαλώνει η γωνία επαφής. Όταν το νερό υποχωρεί οι
υδρόφιλες περιοχές συγκρατούν την κίνηση και έτσι θα μειώνεται η γωνία
επαφής. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι, όταν χρησιμοποιείται νερό, οι
advancing γωνίες θα είναι ευαίσθητες στις υδρόφοβες περιοχές και οι
receding γωνίες θα χαρακτηρίζουν τις υδρόφιλες περιοχές πάνω σε μια
επιφάνεια. Για περιπτώσεις όπου η υστέρηση οφείλεται σε επιφανειακή
τραχύτητα,

οι

μικροσκοπικές

αποκλίσεις

της

κλίσης

στην

επιφάνεια

δημιουργούν τα εμπόδια στην κίνηση της γραμμής επαφής και αλλάζουν την
μακροσκοπική γωνία επαφής.
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Το σύστημα που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο πλάσματος του
Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής για τις μετρήσεις γωνιών επαφής είναι το GBX
Digidrop Contact Angle Measurement System.
Πίνακας 5 : Προδιαγραφές του συστήματος μέτρησης γωνίας επαφής GBX
DIGIDROP
ο

Εύρος μετρήσεων

0 – 180

Ακρίβεια

± 0,5

Διακριτικότητα

0,1ο

Όγκος σταγόνας

≥ 0,5 μl

Χωρητικότητα σύριγγας

1 ml

ο

.

Το σύστημα εναποθέτει αυτόματα, με ανέβασμα της βάσης πάνω στην
οποία τοποθετείται το δείγμα, μια σταγόνα πάνω στην επιφάνεια, για να
μετρηθεί η ικανότητα διαβροχής αυτής. Το υγρό τοποθετείται μέσα σε μια
μικρομετρική σύριγγα που συγκρατείται πάνω από το δείγμα. Η επιφάνεια του
δείγματος και η άκρη της σύριγγας είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να
βρίσκονται στο οπτικό πεδίο μιας κάμερας για να φαίνεται στην οθόνη ενός
υπολογιστή μια μεγενθυμένη εικόνα της σταγόνας και του σημείου επαφής της
με την επιφάνεια. Το σύστημα περιέχει εκτός από την CCD κάμερα για την
καταγραφή των δεδομένων, και ένα software για την ανάλυση της εικόνας. Το
software αυτό καθορίζει το σχήμα και την περίμετρο της σταγόνας και εξάγει
τις γωνίες επαφής (δεξιά και αριστερή γωνία).
Έμβολο
Σύριγγα

1
0

Κάμερα

Εικόνα 9: Σύστημα μέτρησης γωνιών επαφής
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1.5.1 Υλικά και διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τα συγκεκριμένα πειράματα είναι:
Υλικά
Α) Πολύ (τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) (PET)
Β) Πολυστυρένιο (PS)
Γ) Πολύ (μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA)
Διαλύτες
Ισοπροπανόλη (Isopropyl Alcohol, IPA)
Ακετόνη (Acetone)
Ακολουθούν κάποιες πληροφορίες και κάποια βασικά χαρακτηριστικά για τα
συγκεκριμένα υλικά και διαλύτες.
Ισοπροπανόλη - Ακετόνη
Πίνακας 6: Βασικά χαρακτηριστικά Ισοπροπανόλης - Ακετόνης
IPA
Μοριακός τύπος
Πυκνότητα
Σημείο βρασμού
Μοριακή μάζα

ACETONE
C3H8O
3

CH3COCH3

0.8034 g/cm , liquid

0.79 g/cm³, liquid

97.1 °C

56.53 °C°C

60.09 g/mol

58.08 g/mol

Χημική δομή
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Υλικά
Πίνακας 7: Βασικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
PET
Μοριακός τύπος

(C10H8O4)n

PS

PMMA

CH2CHC6H5

(C5O2H8)n

25-200 kg/m³

1.19 g/cm³

Πυκνότητα

1370 kg/m

Αντοχή σε τάσεις (σt)

55–75 MPa

46–60 MPa

55-80MPa

50–150%

3–4%

70%

75 °C

95 °C

120 °C

260 °C

240 °C

Ποσοστό

3

ελαστικότητας
Θερμοκρασία
υαλώδους
μετάπτωσης
Σημείο βρασμού
Θερμική αγωγιμότητα
Απορροφητικότητα

220 °C
2

0.24 W/(m·K)

0.17 W/(m K)

0.16

0.03–0.1

(νερό) ASTM
Χημική δομή

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι το PET είναι το πιο μαλακό υλικό
από τα υπόλοιπα.
1.6 Πειραματική μελέτη
1.6.1 Πειράματα εγχάραξης – υπολογισμός ρυθμού εγχάραξης (ER)
PS ICP etching
α ) Πολυστυρένιο
Για να γίνουν τα πειράματα εγχάραξης και να μετρηθούν βάθη και ρυθμοί
εγχάραξης έπρεπε να δημιουργηθεί μια μικρή περιοχή η οποία δεν θα
επηρεαζόταν από την εγχάραξη. Λόγο του ότι όλα τα υλικά προσβάλλονταν
από τους διαλύτες της δημιουργήθηκε μια μικρή περιοχή μη εγχαραγμένη
βάζοντας ένα μικρό κομμάτι πυριτίου σχήμα 15
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Σχήμα 16: Διαδικασία δημιουργίας «βήματος» για πραγματοποίηση της
εγχάραξη
Στον παρακάτω πίνακα 1.9 φαίνονται τα αποτελέσματα της εγχάραξης και οι
συνθήκες που έγιναν για το πολυστυρένιο

Πίνακας 8: Χρόνοι, βάθη και ρυθμοί εγχάραξης για το πολυστυρένιο σε
αντιδραστήρα ICP
Συνθήκες

Χρόνος εγχάραξης

Βάθος εγχάραξης

Etch Rate (μm/min)

(min)

(μm)

2000 W ισχύς

5

2,6

0,52

-100 V bias voltage

10

4,7

0,47

0.75 Pa πίεση

15

8,2

0,41

Θερμοκρασία
ο

ηλεκτροδίου 15 C

Ο μέσος όρος των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι στα 470 nm/min.
Επομένως ο ρυθμός εγχάραξης για το πολυστυρένιο στον αντιδραστήρα ICP
υπολογίζεται στα 470 nm/min.
Παρακάτω στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνεται πως μεταβάλλεται το
βάθος εγχάραξης αλλά και ο ρυθμός εγχάραξης συναρτήσει με τον χρόνο.
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Σχήμα 17: Μεταβολή του βάθους εγχάραξης του PS ανάλογα με τον χρόνο
εγχάραξης σε αντιδραστήρα ICP

Σχήμα 18: Μεταβολή του ρυθμού εγχάραξης του PS ανάλογα με τον χρόνο
εγχάραξης σε αντιδραστήρα ICP
Τα διαγράμματα γενικότερα επιβαιβεώνουν τον παραπάνω μέσο όρο του
ρυθμού εγχάραξης ο οποίος γενικά φαίνεται σταθερός καθόλο το πείραμα.
PS RIE etching
Με τρόπο όμοιο έγινα και τα πειράματα εγχάραξης στον RIE αντιδραστήρα για
το πολυστυρένιο
Συνθήκες πλάσματος:
•

400 Watt ισχύς

•

-100 Volt bias

•

10 mtorr πίεση

•

50 sccm ροή αερίου οξυγόνο
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Οι παραπάνω συνθήκες πλάσματος στον αντιδραστήρα RIE δίνουν ένα
πλάσμα σαφώς όχι τόσο έντονο όσο αυτό του ICP. Επομένως είναι λογικό να
υπάρχουν αλλαγές τόσο στους ρυθμούς εγχάραξης όσο και στην τοπολογία
της επιφάνειας στο τέλος των πειραμάτων. Υπάρχει μια δυσκολία να
παραμείνουν τα δείγματα στον RIE για μεγάλο χρόνο για τον λόγο ότι το
ηλεκτρόδιο που είναι κατασκευασμένο από quartz δεν ψύχεται. Λόγω λοιπόν
της δυσκολίας που υπάρχει στην παραμονή των πλαστικών κομματιών στο
θάλαμο λόγω έλλειψης ψύξης κατά την διάρκεια της εγχάραξης όσο αναφορά
την θερμοκρασία προγραμματίστηκε να μην γίνουν όλα τα πειράματα της
σειράς του ICP αλλά μια μικρότερη σειρά πειραμάτων που να μπορεί να
συγκριθεί μέχρι τα 5 λεπτά του. Σε αντίθετη περίπτωση λόγο της μεγάλης
θερμοκρασίας που αναπτύσσει ο θάλαμος καθώς δεν υπάρχει ελεγχόμενη
ψύξη όπως στον ICP τα πειράματα θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα.
Αρχικά έγινε ένας μικρός χρόνος για να μετρηθεί ο ρυθμός εγχάραξης που θα
έδινε ο RIE για το πολυστυρένιο. Έτσι ο ρυθμός εγχάραξης υπολογίστηκε στα
135 nm/min.
Για να υπάρχει η δυνατότητα να γίνει σύγκριση με τα 5 λεπτά του ICP
αντιδραστήρα υπολογίστηκε ότι έπρεπε να γίνουν 18 λεπτά εγχάραξης. Τα 18
λεπτά αυτά έγιναν σε 9 βήματα των 2 λεπτών. Κατά τα βήματα αυτά ο
θάλαμος ερχόταν στον αέρα για να ψυχθεί. Στα 18 λεπτά λοιπόν εγχάραξης
μετρήθηκε το βάθος εγχάραξης στο step που είχε δημιουργηθεί από πριν και
ήταν στα 2,5 μm.
Το αποτέλεσμα της εγχάραξης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 9: Χρόνοι βάθη και ρυθμοί εγχάραξης για το PS σε αντιδραστήρα RIE
Χρόνος εγχάραξης (min)

Βάθος εγχάραξης (μm)

Etch Rate (μm/min)

18

2,5

0,13

β ) Πολύ (τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας)
Κατά τρόπο όμοιο έγιναν πειράματα εγχάραξης για το δεύτερο υλικό στη
σειρά το PET.
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PET ICP etching
Πίνακας 10: Βάθη και ρυθμοί εγχάραξης για το PET σε αντιδραστήρα ICP
Συνθήκες

Χρόνος εγχάραξης

Βάθος εγχάραξης

Etch Rate (μm/min)

(min)

(μm)

2000 W ισχύς

5

3,1

0,62

-100 V bias

10

6,5

0,65

15

12,7

0,64

voltage
0.75 Pa πίεση
Θερμοκρασία
ηλεκτροδίου 15οC

Ο μέσος όρος των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι στα 640 nm/min.
Επομένως ο ρυθμός εγχάραξης για το PET στον αντιδραστήρα ICP
υπολογίζεται στα 640 nm/min.
Παρακάτω στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνετε πως μεταβάλλεται το
βάθος εγχάραξης αλλά και ο ρυθμός εγχάραξης συναρτήσει με τον χρόνο.

Σχήμα 19: Μεταβολή του βάθους εγχάραξης ανάλογα με τον εκάστοτε χρόνο
εγχάραξης σε αντιδραστήρα ICP
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Σχήμα 20: Μεταβολή του ρυθμού εγχάραξης ανάλογα με τον εκάστοτε χρόνο
εγχάραξης σε αντιδραστήρα ICP
PET RIE etching
Το PET σαν υλικό έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην θερμοκρασία όπως
φαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες με τις ιδιότητες των υλικών.
Επόμένως και εδώ ακολουθήθηκε η ίδια λογική πειραμάτων με μικρούς
χρόνους.
Ο ρυθμός εγχάραξης για το PET στον RIE είναι: 200 nm/min
Τα 5 min του ICP αντιστοιχούν σε 15 min για τον RIE
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αποτελέσματα της εγχάραξης:
Πίνακας 11 Χρόνοι βάθη και ρυθμοί εγχάραξης για το PET σε αντιδραστήρα
RIE
Χρόνος εγχάραξης (min)

Βάθος εγχάραξης (μm)

Etch Rate (μm/min)

15

2,8

0,2

γ) Πολύ (μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA)
Σε άλλες εργασίες (Διδακτορική διατριβή Νικολάου Βούρδα) έχει γίνει μελέτη
του ρυθμού εγχάραξης του συγκεκριμένου υλικού. Στην παρούσα εργασία
χρησιμοποιείται

για

κατασκευή

μικρορευστομηχανικών

διατάξεων

μελετάται εκτενέστερα η τοπογραφία του. Ενδεικτικά:
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Πίνακας 12: Ρυθμοί εγχάραξης για το PMMA και για τους δύο αντιδραστήρες
ICP

RIE

2000 W ισχύς

400 Watt ισχύς

-100 V δυναμικό πόλωσης

-100 Volt bias

0.75 Pa πίεση

10 mtorr πίεση

o
15 C θερμοκρασία

50 sccm ροή αερίου οξυγόνο

1 μm/min

0,45 μm/min

1.6.2 Μελέτη τοπογραφίας μετά την εγχάραξη
Μετά τα πειράματα της εγχάραξης και τους υπολογισμούς των ρυθμών
εγχάραξης έγινε μελέτη της τοπογραφίας σε μικροσκόπιο SEM και AFM.
Μικροσκόπιο SEM
α) Πολυστυρένιο
ICP PS
Πίνακας 13: Εικόνες από μικροσκόπιο SEM στους ανάλογους χρόνους για το
PS σε αντιδραστήρα ICP

5 min

10 min

20 min

Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα φαίνεται ότι η μεγαλύτερη τραχύτητα
εμφανίζεται στον μεγαλύτερο χρόνο εγχάραξης δηλαδή στα 20 λεπτά.
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RIE PS
Πίνακας 14: Εικόνες από μικροσκόπιο SEM συγκριτικά 18 min RIE σε
σύγκριση με τα 5 min του ICP για το PS

5 min ICP

18 min RIE

Μικροσκόπιο AFM
Για να υπάρχει και μια αίσθηση για το πώς είναι η τοπογραφία σε μικρούς
χρόνους και στον ICP αντιδραστήρα αλλά και στον RIE έγιναν για τις
παραπάνω συνθήκες πειραμάτων από 1 λεπτό στον κάθε αντιδραστήρα και
ακολούθησε ανάλυση με AFM.
Πίνακας 15: Εικόνες από AFM και αποτελέσματα τραχύτητας για το PS
Αντιδραστήρας

ICP

Χρόνοι

RIE

1 min

1 min
4 ｵm

4 ｵm

Top down

333.01 nm

79.38 nm

0.00 nm

0.00 nm

Whole Image
Area Ra:
Avg. Height:

34.3597 nm
43.2224 nm
155.8795 nm

Max. Range:

333.0139 nm

Area RMS:

Whole Image
Area Ra:
Area RMS:

2 ｵm

Avg. Height:
Max. Range:

7.1438 nm
10.3270 nm
33.9922 nm
158.0933 nm

2 ｵm

0 ｵm
0 ｵm

2 ｵm

4 ｵm

0 ｵm
0 ｵm

2 ｵm

4 ｵm

3d

333.01 nm

79.38 nm
39.69 nm
0 nm

166.51 nm

0 nm
4 ｵm

4 ｵm

2 ｵm

2 ｵm

0 ｵm

4 ｵm

4 ｵm

2 ｵm

2 ｵm

0 ｵm

0 ｵm

Τραχύτητα RMS
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Είναι προφανές ότι αφού ο αντιδραστήρας RIE έχει πολύ πιο ήπιες συνθήκες
πλάσματος να έχει και μικρότερη τραχύτητα περίπου 4 φορές χαμηλότερη.
Στην περίπτωση της εγχάραξης στον ICP είναι 43 nm ενώ σε αυτήν του RIE
είναι 10 nm Η σύγκριση βέβαια δεν έχει γίνει ακριβώς στο ίδιο βάθος καθώς ο
ICP αντιδραστήρας μπορεί να πετύχει μεγαλύτερο βάθος στον ίδιο χρόνο με
τον RIE. Παρόλα αυτά η τραχύτητα στον ICP αντιδραστήρα είναι μεγαλύτερη
από αυτήν του RIE.
β) Πολύ (τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) ICP
PET ICP
Πίνακας 16: Εικόνες από μικροσκόπιο SEM στους ανάλογους χρόνους για το
PET σε αντιδραστήρα ICP

5 min

10 min

20 min

Και σε αυτό το υλικό στο μεγαλύτερο χρόνο εγχάραξη δηλαδή στα 20 λεπτά
φαίνεται να παρουσιάζεται η μεγαλύτερη τραχύτητα.
PET RIE
Πίνακας 17: Εικόνες από μικροσκόπιο SEM συγκριτικά 15 min RIE σε
σύγκριση με τα 5 min του ICP

5 min ICP
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Μικροσκόπιο AFM
Πίνακας 18: Εικόνες από AFM και αποτελέσματα τραχύτητας για το PET
Αντιδραστήρας

ICP

Χρόνοι

RIE

1 min

1 min
4 ｵm

4 ｵm

Top down

199.27 nm

302.40 nm

0.00 nm

0.00 nm

Whole Image
Area Ra:
Area RMS:
Avg. Height:
Max. Range:

37.0728 nm
46.1164 nm
127.8338 nm
302.3987 nm

Whole Image
Area Ra:
Area RMS:

2 ｵm

Avg. Height:
Max. Range:

11.7206 nm
19.2080 nm
95.1291 nm
296.3379 nm

2 ｵm

Partial Image
Area Ra:
Area RMS:
Avg. Height:
Height. Max.

9.2945 nm
12.6089 nm
94.6874 nm
160.5469 nm

0 ｵm

0 ｵm
0 ｵm

2 ｵm

0 ｵm

4

2 ｵm

4 ｵm

3d

199.27 nm

302.4 nm

99.64 nm

151.2 nm
0 nm
4 ｵm

4 ｵm

0 nm

2 ｵm

2 ｵm

2 ｵm

2 ｵm

4 ｵm

4 ｵm

0 ｵm

0 ｵm

Τραχύτητα RMS

0 ｵm

0 ｵm

46 nm

19 nm

Βάθος εγχάραξης 0,6 μm

Βάθος εγχάραξης 0,2 μm

Και σε αυτά τα πειράματα φαίνεται σαφώς η διαφορά στην τραχύτητα μεταξύ
των δύο αντιδραστήρων λόγω στην διαφορά του πλάσματος που υπάρχει.
Στην μια περίπτωση είναι 46 nm ενώ στην άλλη 19 nm.
Γενικότερα και στις δύο αναλύσεις που έγιναν και στα 2 μικροσκόπια (SEM
και AFM) η τραχύτητα είναι ανάλογη του πλάσματος και του χρόνου της
διεργασίας ή αλλαγή του βάθους εγχάραξης
γ) Πολύ (μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA) ICP
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Μικροσκόπιο SEM ICP
Πίνακας 19: Εικόνες SEM από μικρορευστομηχανικές διατάξεις PMMA σε
αντιδραστήρα ICP

5 min

10 min

20 min

Είναι αντιληπτό ότι και το PMMA μπορεί να υποστεί σημαντικές αλλαγές στην
επιφάνεια του όπως και τα άλλα υλικά. Οι παραπάνω φωτογραφίες είναι από
διάφορες δομές που έχουν σχηματοποιηθεί σε πλάσμα οξυγόνου και είναι για
αντιστιουχ χρόνους όπως και τα προηγούμενα υλικά.
1.6.3 Μελέτη της διαβροχής διαβροχής
Τα πειράματα της διαβροχής έγιναν με στόχο να εξεταστεί η επιφάνεια πότε
«γερνάει» δηλαδή πότε από πολύ υδρόφιλη γυρνά στην πρότερα κατάσταση
και πόσος χρόνος χρειάζεται για αυτό.
α) Πολυστυρένιο
Η κατεργασία των δειγμάτων έγινε στον ICP αντιδραστήρα πλάσματος στις
ίδιες συνθήκες που έγιναν και τα πειράματα μελέτης της τοπογραφίας και για
χρόνο 20 λεπτών. Παρακάτω φαίνονται οι μετρήσεις γωνιών επαφής ανά
ημερομηνία:
Πίνακας 20: Γωνίες επαφής ανά ημέρες
0

0

7

25

15

50

25

90

Ημέρες
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Η αρχική γωνία επαφής σε ακατέργαστο πολυστυρένιο είναι 70 μοίρες.
Τα αποτελέσματα φαίνονται συγκεντρωτικά στο παρακάτω διάγραμμα:

Σχήμα 21: Καμπύλη γωνιών επαφής ανά ημέρες για το PS
β) Πολύ (τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας)
Πίνακας 21: Γωνίες επαφής ανά ημέρες
0

0

10

25

20

50

30

90

Ημέρες

Γωνία επαφής

Η αρχική γωνία επαφής σε ακατέργαστο PETείναι 75 μοίρες

Σχήμα 22: Καμπύλη γωνιών επαφής ανά ημέρες για το PET
Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης
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Παρατηρείται ότι για να φτάσει το υλικό PET κοντά στις 90 μοίρες και να γίνει
υδρόφοβο απαιτούνται περίπου 25 ημέρες. Παρόμοια συμπεριφορά έχει και
το πολυστυρένιο.
γ) Πολύ (μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA)
Η εκτενέστερη δουλειά για το wetting του PMMA έχει πραγματοποιηθεί σε
άλλες εργασίες (Υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή Κατερίνας Τσουγένη).
1.7 Σύγκριση αποτελεσμάτων – παρατηρήσεις – συμπεράσματα
1.7.1 Συγκριτικά αποτελέσματα του ρυθμού εγχάραξης ανά
αντιδραστήρα και υλικό.
Πίνακας 22: Σύγκριση ρυθμών εγχάραξης για το PS
Πειράματα -

Αντιδραστήρας

Αντιδραστήρας

δοκιμές

πλάσματος ICP

πλάσματος RIE

Βάθος εγχάραξης

2,6 μm

2,5 μm

Παρατηρήσεις
Ίδιο βάθος
εγχάραξης

Ρυθμός

470 nm/min

Περίπου 4

113 nm/min

εγχάραξης

φορές κάτω
στον RIE

Χρόνος

5 min

18 min

Σχεδόν 3 φορές
μεγαλύτερος
χρόνος για τι ίδιο
βάθος

Πίνακας 23: Σύγκριση ρυθμών εγχάραξης για το PET
Πειράματα -

Αντιδραστήρας

Αντιδραστήρας

δοκιμές

πλάσματος ICP

πλάσματος RIE

Βάθος

3,1 μm

3 μm

Παρατηρήσεις
Ίδιο βάθος

εγχάραξης
Ρυθμός

εγχάραξης
600 nm/min

Περίπου 4

200 nm/min

εγχάραξης

φορές κάτω
στον RIE

Χρόνος

5 min

15 min

Σχεδόν 3 φορές
μεγαλύτερος
χρόνος για τι
ίδιο βάθος
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Παρατηρήσεις – συμπεράσματα
Στο παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται η σύγκριση των ρυθμών
εγχάραξης ανά αντιδραστήρα και υλικό:

Ρυθμός εγχάραξης (nm/min)

Σύγκριση ρυθμών εγχάραξης ανα
υλικό
1200
1000
800
600
400

ICP

200

RIE

0
PET

PS

PMMA

Ρυθμός εγχάραξης (nm/min)

Σχήμα 23: Συγκριτικό διάγραμμα ρυθμών εγχάραξης για όλα τα υλικά
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:
 Απαίτηση τριπλάσιου χρόνου για την επιτυχία του ίδιου βάθους
εγχάραξης στον αντιδραστήρα RIE
 Ρυθμός εγχάραξης 3 - 4 φορές μικρότερος από RIE σε ICP
Είναι λογικό

να υπάρχουν μικρότεροι

ρυθμοί

εγχάραξης στον RIE

αντιδραστήρα λόγω της διαφοράς στο πλάσμα (Πολύ ασθενέστερο)
Ακόμη:
Το PMMA φαίνεται να έχει μεγαλύτερους ρυθμούς εγχάραξης και στους δύο
αντιδραστήρες από τα άλλα δύο υλικά. Επομένως εγχαράσσεται πολύ πιο
εύκολα από τα άλλα. Από τα υλικά που έγινε μεγαλύτερη μελέτη στην
συγκεκριμένη εργασία το PET φαίνεται να τρώγεται πιο γρήγορα από το PS.
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1.7.2 Συγκριτικά αποτελέσματα τοπογραφίας ανά αντιδραστήρα και
υλικό.
Πίνακας 24: Συγκριτικά αποτελέσματα τοπογραφίας
PET

PS

ICP

RIE

ICP

RIE

5 min

15 min

5 min

18 min

1 min

1 min

1 min

1 min

1 min

1 min

1 min

1 min

46 nm

19 nm

43 nm

10 nm

Τοπογραφία
SEM

Τοπογραφία
AFM

Τοπογραφία
AFM 3d

Τραχύτητα
nm rms
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Παρατηρήσεις – συμπεράσματα
Ακολουθούν συγκριτικά τα αποτελέσματα στο παρακάτω διάγραμμα:

50

Τραχύτητα (nm)

40
30
20

ICP

10

RIE

0
PET

PS
Υλικά

Σχήμα 24: Διάγραμμα σύγκρισης τραχύτητας ανά υλικό
 Στις φωτογραφίες του SEM και του AFM για την τοπογραφία φαίνεται
κατά γενικό συμπέρασμα να υπάρχει αρκετή τραχύτητα ανάλογα με
τους χρόνους και στους δυο αντιδραστήρες στους ίδιους χρόνους αλλά
γενικά είναι διαφορετικού τύπου. Από την άλλη το PET γενικότερα έχει
περισσότερη τραχύτητα από το PS. Αυτό μπορεί και να οφείλεται στο
ότι είναι μαλακότερο επιτρέποντας του να είναι μεγαλύτερη.
 Κυρίως από τις εικόνες του AFM φαίνεται ότι η τραχύτητα στον RIE
είναι μικρότερη από αυτή του ICP. Λογικό λόγω της διαφοράς στο
πλάσμα στον ίδιο χρόνο.
Η τραχύτητα φαίνεται συγκριτικά να είναι ίδιων διαστάσεων και για τους δυο
αντιδραστήρες

αλλά

διαφορετικού

τύπου.

Παρουσιάζεται

στον

RIE

αντιδραστήρα να είναι λίγο πιο πυκνή. Αυτό ίσως να οφείλεται στην άνοδο της
θερμοκρασίας μέσα στον θάλαμο του συγκεκριμένου αντιδραστήρα και να
αλλοιώνει λίγο τα χαρακτηριστικά της ή ακόμα να επηρεάζει και την επιφάνεια.
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Αν η θερμοκρασία ανέβει απότομα στον θάλαμο μιας και δεν υπάρχει έλεγχος
της από το χρήστη αυτό μπορεί να αυξήσει την τραχύτητα για παράδειγμα.
Επίσης αν η επιφάνεια του πλαστικού δείγματος ζεσταθεί τότε τα
χαρακτηριστικά του θα αλλάξουν κατά πολύ και επομένως και η τοπογραφία
αμέσως μετά την εγχάραξη να είναι πολύ διαφορετική
Κατά την διάρκεια των παραπάνω πειραμάτων γινόταν διακοπτόμενη
εγχάραξη αν τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αποφευκτεί η μεγάλη άνοδος
της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του δείγματος. Συγκεκριμένα η εγχάραξη
γινόταν 1 λεπτό. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είναι εφικτό να γίνουν
μεγάλοι χρόνοι στον αντιδραστήρα RIE.
1.7.3 Συγκριτικά αποτελέσματα στην διαβροχή της επιφάνεια ανά
αντιδραστήρα και υλικό.
Πίνακας 25: Συγκριτικό πίνακας αποτελεσμάτων διαβροχής επιφάνειας ανά
υλικό
PET

Τραχύτητα nm

PS

ICP

RIE

ICP

RIE

46 nm

19 nm

43 nm

10 nm

rms

Ημέρες

25
20
15

ICP

10
PET

PS
Υλικά
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Σχήμα 25: Σύγκριση χρόνου γήρανσης ανά υλικό
 Όσο αναφορά την γήρανση το PS φτάνει τις 90 μοίρες κατά 5 ημέρες
γρηγορότερα από το PET
Γενικά
Γενικότερα η επιλογή του αντιδραστήρα έχει να κάνει με την εφαρμογή που
πρέπει να υλοποιηθεί. Για παράδειγμα αν πρέπει να κατασκευαστούν μεγάλες
δομές στην μικροκλίματα όπως μικρορευστομηχανικές διατάξεις σε πολυμερή
ή και πυρίτιο τότε προβλέπεται η χρήση του αντιδραστήρα πλάσματος ICP
λόγων των μεγάλων ρυθμών εγχάραξης που παρουσιάζει λόγω του
πυκνότερου πλάσματος λόγω της ευελιξίας του στην χρήση αυτόνομης
ρύθμισης του αρνητικού δυναμικού πόλωσης (bias), της ισχύος και της
θερμοκρασίας.
Από την άλλη ο αντιδραστήρας πλάσματος RIE χρησιμοποιείται όταν οι
απαιτήσεις σε ανάπτυξη μεγάλων δομών ή τραχύτητας είναι σαφώς
μικρότερες. Ο RIE αντιδραστήρας πλάσματος λόγω του αραιώτερου
πλάσματος που παράγει είναι πολύ πιο δύσκολο να πετύχει μεγάλους
ρυθμούς εγχάραξης. Επομένως μια διεργασία απαιτητική σε χρόνο μάλλον
όπως είχε προαναφερθεί θα έχει πρόβλημα με την θερμοκρασία και μπορεί
να καταστρέψει και την επιφάνεια του δείγματος ολοσχερώς. Τέτοιος τύπος
αντιδραστήρα είναι πιο κατάλληλος για διεργασίες μικρών χρόνων δηλαδή για
μικρές δομές σε βάθος όπως για παράδειγμα λεπτά υμένια αλλά και για
εφαρμογές όπως ανάπτυξη υδροφιλικότητας στην επιφάνεια μέσω του
πλάσματος για εφαρμογές συγκολλήσεων (Bonding).

Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης

58

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων

Κεφάλαιο 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
2.1 Περίληψη κεφαλαίου
Στόχος του κεφαλαίου είναι να γίνει κατασκευή μικρορευστομηχανικών
διατάξεων σε πολυμερή. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει ανάπτυξη
τεχνικών κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων από τα υλικά που
μελετήθηκαν ως προς την τοπογραφία στο κεφάλαιο 1. Από αυτά θα
χρησιμοποιηθούν το PMMA και το PET Το PS μελετήθηκε περισσότερο ως
προς την τοπογραφία για εφαρμογές σε μικροσυστοιχίες. Οι τεχνικές για τις
οποίες θα γίνει αναφορά στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι:
•

Η τεχνική της εν θερμώ σφράγισης (Hot embossing) δηλαδή
δημιουργία καναλιού από σφραγίδα (master)

•

Η

τεχνική

της

λιθογραφίας

και

της

εγχάραξης

με

πλάσμα.

Σχηματοποίηση δομών με πλάσμα οξυγόνου.
Φυσικά μετά τον σχηματισμό των καναλιών ακλουθούν και οι τεχνικές
συγκόλλησης (σφράγισης – στεγανοποίησης). Δοκιμάστηκαν οι εξής τεχνικές:
•

Θερμική συγκόλληση (thermal bonding)

•

Υποβοηθούμενη από πλάσμα οξυγόνου και θέρμανση (Plasma and
Thermal bonding)

•

Υποβοηθούμενη από διαλύτες και θέρμανση (Solvent and thermal
bonding)

•

Ελασματοποίηση (Lamination)

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επίσης θα γίνει και αναφορά στον τρόπο
κατασκευής της σφραγίδας από πυρίτιο που χρησιμοποιείται για την τεχνική
της εν θερμό σφράγισης.
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2.2 Εισαγωγή στις μικροαναλυτικές διατάξεις
Όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο η μικροτεχνολογία γενικά έχει
διηθήσει σε πολλούς επιστημονικούς τομείς με πολλές εφαρμογές ανά τομέα.
Έτσι και στις αναλυτικές μεθόδους η μικροτεχνολογία σήμερα παίζει ένα ρόλο
καταλυτικό στις περισσότερες των εφαρμογών. Η πρώτη απόπειρα για
μείωση των διαστάσεων και ολοκλήρωση μιας αναλυτικής τεχνικής πάνω σε
ένα δισκίο Si έλαβε χώρα στο τέλος της δεκαετίας του ’70 από τους Terry et
al,[15] αλλά ήταν στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του ’90 όταν εισήχθη
από τον A. Manz η έννοια των ολοκληρωμένων μίκρο-αναλυτικών
συστημάτων. Έτσι έχοντας ήδη έτοιμη τεχνολογία πάνω στα μικροσυστήματα
δεν ήταν δύσκολη η εφαρμογή της τεχνογνωσίας αυτής σε εφαρμογές σε
δομές αντίστοιχων διαστάσεων, τις οποίες δεν διέρρεαν πια ηλεκτρικά φορτία
αλλά υγρά διαλύματα. Ο παραπάνω συνδυασμός μικροτεχνολογίας και
μικροαναλυτικής

τεχνολογίας

έφερε

στο

προσκήνιο

ένα

γοργά

αναπτυσσόμενο κλάδο αυτόν των μικροαναλυτικών διατάξεων. (μTAS)[16
,17]. Ο πιο πάνω συνδυασμός τεχνολογιών συνεισέφερε σημαντικά στη
ραγδαία εξέλιξη των επιστημών ζωής (life sciences) αντίστοιχη με αυτή του
χώρου

των

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

και

των

ολοκληρωμένων

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων οδηγώντας έτσι σε ανάπτυξη την ιατρική και
φαρμακευτική έρευνα σε πρόοδο. Για παράδειγμα η αποκωδικοποίηση του
ανθρώπινου γονιδιώματος, αποτελεί κομμάτι έρευνας που στην σημερινή
τεχνολογία τα μικροαναλυτικά συστήματα παίζουν σπουδαίο ρόλο. Γενικότερα
σήμερα αλλά και στο μέλλον τέτοια συστήματα αναμένεται να δώσουν ακόμα
μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και αξιοπιστία γύρω από τις συγκεκριμένες
εφαρμογές για τις οποίες προορίζονται. Στόχος είναι η εφαρμογή τους στο
μέλλον να μπορεί να γίνει πράξη από τον απλό καταναλωτή για επιτόπου
ανάλυση κάνοντας την εμπορική τους επιτυχία ακόμα μεγαλύτερη.
2.2.1 Μικρορευστομηχανική
Με τον όρο μικρορευστομηχανική (microfluidics) περιγράφεται το σύνολο των
επιστημονικών πεδίων που μελετούν (α) τη συμπεριφορά ρευστών στη μίκροΚωνσταντίνος Δ. Κοντάκης
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και νάνο-κλίμακα και (β) τη μηχανική, τον σχεδιασμό, την προσομοίωση και
την κατασκευή ρευστομηχανικών διατάξεων για τη διαχείριση ρευστών με
όγκο

της

τάξης

των

μικρο-λίτρων

(μl)

ή

και

μικρότερο[18].

Μια

μικρορευστομηχανική διάταξη μπορεί να αποτελείται από κανάλια, συστήματα
ανάμειξης, αντλίες, φίλτρα, εναλλάκτες θερμότητας κ.ά., με κατάλληλη
ολοκλήρωση των οποίων καθίσταται δυνατή η προσθήκη, η ανάμειξη, ο
διαχωρισμός, η ανίχνευση και η μετακίνηση (πριν ή και μετά την ανίχνευση)
συστατικών σε ένα διάλυμα [20]. Με τον τρόπο αυτό οι μικρορευστομηχανικές
διατάξεις μπορούν να ενσωματωθούν σε αναλυτικά συστήματα βελτιώνοντας
την απόδοση, την ακρίβεια και το κόστος τους.
2.2.2 Υλικά κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων
Από τα πολλά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή
μικρορευστομηχανικών διατάξεων το πυρίτιο (Si) είναι από τα πιο δημοφιλή
εξαιτίας της ευρείας χρήσης του στη μικρο- και νάνο- ηλεκτρονική. Με τη
χρήση του υλικού αυτού για πάνω από τρεις -πλέον- δεκαετίες έχει
δημιουργηθεί

πολύ

καλή γνώση των

ιδιοτήτων και

των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών του. Από την άλλη όμως, εκτός από το κόστος βασικό
μειονέκτημα του Si είναι και η αδιαφάνειά του στο ορατό, η οποία δεν
επιτρέπει την εύκολη χρήση οπτικών μεθοδολογιών για την επί τόπου
ανάλυση. Η απαίτηση για διαφάνεια έφερε στο προσκήνιο το γυαλί, την
πυριτία (quartz) και άλλα αντίστοιχα διαφανή υλικά. Το γυαλί εκτός από τη
διαφάνειά του έχει και ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα: αποτελεί το
καταλληλότερο υλικό για τη διεξαγωγή της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης, της
πιο σημαντικής ίσως μικρορευστομηχανικής αναλυτικής διαδικασίας. Ήδη από
τα μέσα της δεκαετίας του ’90 κατέστη σαφές ότι τα υλικά αυτά αν και
παρέχουν

τη

δυνατότητα

ολοκλήρωσης

με

ηλεκτρονικά

κυκλώματα

μειονεκτούν στα πλαίσια μιας υψηλής παραγωγικότητας και παραγωγής
βιομηχανικής διαδικασίας με στόχο την κερδοφόρα εμπορική εκμετάλλευση.
Τα μειονεκτήματα του Si, του γυαλιού κτλ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως
εξής:
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 Κόστος.

Σε

αντίθεση

με

τη

μικροηλεκτρονική,

όπου

το

ένα

ολοκληρωμένο ψηφιακό κύκλωμα έχει πολύ μικρή διάσταση η οποία
μάλιστα όλο και μειώνεται, οι μικρορευστομηχανικές διατάξεις έχουν
μεγάλη επιφάνεια (footprint) της τάξης των μερικών cm2. Το γεγονός
αυτό οδηγεί σε υψηλά κόστη ανά διάταξη. Το κόστος ενός Boron-float
γυαλιού κυμαίνεται μεταξύ 10-20 cents/cm2, ενώ ενός πλαστικού είναι
μόνο 0.2-2 cents/cm2.
 Για τη σχηματοποίηση του Si απαιτούνται πολλά στάδια και χρήση
επικίνδυνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον αντιδραστηρίων (π.χ.
HF). Η χρήση τέτοιων συστατικών και η ανάγκη για διαχείριση των
αποβλήτων ανεβάζει το κόστος παραγωγής.
 Η σχηματοποίηση του Si εμπίπτει σε τεχνολογικούς περιορισμούς σε
ό,τι αφορά τη γεωμετρία της δομής. Η ισοτροπικός -εν γένειχαρακτήρας της υγρής διάλυσης του Si επιτρέπει την κατασκευή μόνο
ρηχών και συγκεκριμένης διατομής δομών. Σε πολλές περιπτώσεις
όμως απαιτούνται τετραγωνικής διατομής βαθιές και λεπτές δομές ή
δομές με διαφορετική διατομή. Αυτές οι δομές δεν μπορούν να
επιτευχθούν εύκολα με τις κλασικές διεργασίες μορφοποίησης.
 Οι μηχανικές ιδιότητες του γυαλιού. Η ευθραυστότητα του γυαλιού
αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα όχι μόνο για τη μέτρηση αυτή
καθεαυτή, η οποία θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από το ενδεχόμενο
σπασίματος, αλλά και για τη διάταξη μέτρησης. Συχνά οι εν λόγω
μικρορευστομηχανικές διατάξεις εισέρχονται σε μικρές οπές σε
ολοκληρωμένα συστήματα ανάλυσης, οι οποίες είναι δυνατόν να
καταστούν μη λειτουργικές μετά από ενδεχόμενο σπάσιμο του γυαλιού.
Τελευταία τα πλαστικά ως δομικά υλικά των μικρορευστομηχανικών
διατάξεων

έχουν

προσελκύσει

έντονο

επιστημονικό,

τεχνολογικό

και

βιομηχανικό ενδιαφέρον εξαιτίας των ιδιαίτερων φυσικών, χημικών και
μηχανικών ιδιοτήτων τους [18].
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2.2.3 Μέθοδοι κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων
Στο σχήμα 2.1 φαίνεται μια αναπαράσταση διαφόρων τεχνικών αποτύπωσης
σχήματος σε πολυμερή. Ακολουθεί περιγραφή των διαφόρων μεθόδων αυτών
που βασίζονται σε καλούπι.

Σχήμα 26: Συμβατικές μέθοδοι κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων,
(α) Μορφοποίηση με απλή επαφή (casting, soft-lithography), (β)
Μορφοποίηση με πίεση και θέρμανση (hot embossing) και (γ) Μορφοποίηση
με έκχυση της ρητίνης (injection molding).
Α) χύτευση με απλή επαφή (casting)
Είναι μια εύκολη, γρήγορη και χαμηλού κόστους τεχνική για μορφοποίηση με
απλή έκχυση του υγρού διαλύματος πολυμερούς στο καλούπι (μήτρα,
εκμαγείο, τύπος, πρωτότυπο)[29]. Στην πράξη, στην τεχνολογία κατασκευής
μικρορευστομηχανικών διατάξεων, η χύτευση με απλή επαφή εφαρμόζεται
κυρίως για σιλικόνες και ονομάζεται και soft lithography. Εφαρμόζεται κυρίως
για τη σχηματοποίηση πυριτιούχων πολυμερών (PDMS και παρεμφερή)[19]
και η διαδικασία εν συντομία έχει ως εξής: Αποχύνεται το πολυμερές PDMS
(ρευστό μίγμα πολυμερούς και σκληρυντικού μέσου) στο καλούπι και
ακολούθως το σύστημα θερμαίνεται στους 60

ο

C για ~ 2 h. Με τον τρόπο

αυτό κατασκευάζεται η επιθυμητή δομή στο PDMS, το οποίο αποκολλάται
εύκολα από το καλούπι λόγω της ευκαμψίας του (soft) και ακολούθως η δομή
αυτή σφραγίζεται είτε με χρήση γυαλιού είτε με χρήση άλλου πλακιδίου
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PDMS, συνήθως με τη χρήση διεργασιών πλάσματος για την ενεργοποίηση
των επιφανειών.
Β) Τεχνική της εν θερμώ σφράγισης(hot-embossing) (βλέπε πειραματικό
μέρος 2.5)
Xρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μορφοποίηση στερεών θερμοπλαστικών
πολυμερών.[18] Για τη μορφοποίηση με αυτήν την τεχνική, το πολυμερές
τοποθετείται σε κατάλληλη πρέσα με τη βοήθεια της οποίας εφαρμόζονται
θλιπτικές δυνάμεις σε θερμοκρασίες κοντά στη θερμοκρασία υαλώδους
μετάπτωσης (Tg) του υλικού. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για τη
μορφοποίηση μεθακρυλικών, πλεξιγκλάς (π.χ. PMMA κτλ) [20], πολυκαρβονικών (PC), πολυστυρενίου (PS), πολυ-τεραφθαλικών (PET κτλ) [21]
κτλ. Η μέθοδος είναι ταχεία, δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε εξοπλισμό και
μπορεί να εφαρμοστεί σε ήδη μορφοποιημένο πλαστικό. Η απαίτηση για
υψηλή θερμοκρασία μπορεί

να αποτελέσει μειονέκτημα ανάλογα με την

εφαρμογή. Η χρήση κενού, όταν γίνεται, βοηθάει στην αποφυγή παγίδευσης
αέρα ανάμεσα στο υλικό και το καλούπι. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου
είναι το πρόβλημα των παραμενουσών τάσεων, που αναπτύσσονται κατά τη
διάρκεια της εν θερμώ μορφοποίησης και οι οποίες οδηγούν κατόπιν σε
μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του καναλιού, που μπορεί να
είναι ιδιαίτερα σημαντική ιδίως στην περίπτωση των νανορευστομηχανικών
διατάξεων. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αριστοποίηση της θερμοκρασίας και
του χρόνου (θέρμανσης – αποθέρμανσης) της διεργασίας του υλικού.
Γ) Μορφοποίηση με έγχυση ρητίνης
διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά κόρον στη βιομηχανία για κατασκευή
δομών στη μάκρο-κλίμακα. Η ρητίνη (π.χ. PMMA, PC κτλ), εισέρχεται σε
ρευστή κατάσταση (τήγμα), με πίεση στα ανάντη ή υποπίεση στα κατάντη,
σεκοιλότητα (καλούπι) και με πίεση, θέρμανση και ακόλουθη ψύξη το
πολυμερές αποκτά το επιθυμητό σχήμα[22,23]. Η ρευστή κατάσταση του
πολυμερούς κατά τη διάρκεια της διεργασίας επιτρέπει (δεδομένης της
εκάστοτε ευχυτότητας -castability- του πολυμερούς) την πιστή αντιγραφή του
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καλουπιού, μετά βέβαια από σχετική βελτιστοποίηση των παραμέτρων της
διεργασίας. Με τη μεθοδολογία αυτή, είναι δυνατή παραγωγή μεγάλης
κλίμακας με χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων.
Για την κατασκευή των καλουπιών και των σφραγίδων πάνω στα οποία
βασίζονται οι παραπάνω τεχνικές χρησιμοποιούνται κλασσικές μέθοδοι
κατασκευής όπως λιθογραφία και εγχάραξη ή αρκετές φορές χρησιμοποιείται
η τεχνική ηλεκτροχημικής απόθεσης μετάλλου σε αγώγιμο υπόστρωμα
(LIGA)[33]. Στην συγκεκριμένη εργασία η τεχνική ανάπτυξης της σφραγίδας
πυριτίου ου χρησιμοποιήθηκε ήταν με Bosch process[24].
Στον πίνακα 26 ακολουθεί μια σύγκριση των παραπάνω τεχνικών
Πίνακας 26: Σύγκριση των παραπάνω τεχνικών κατασκευής
μικρορευστομηχανικών διατάξεων
Τεχνική

Υλικό

Κόστος

Χρόνος

Τάσεις

εργαλείων

διεργασίας

θερμοκρασίες

Αυτοματισμός

Γεωμετρία

Ελάχιστες
διαστάσεις

Casting

Ελαστομερή

Χαμηλό

Min - h

Μηδέν

Μικρός

Επίπεδο

nm

Hot

θερμοπλαστικά

Χαμηλό

3 – 10 min

Υψηλές

Μικρός

Επίπεδο

nm

θερμοπλαστικά

Υψηλό

0,3 – 3 min

Υψηλές

Ναί

Ανάλογα το

μm

embosing
Injection

καλούπι

molding

Εκτός από τις παραπάνω τεχνικές που βασίζονται σε καλούπι υπάρχουν και
εκείνες που η αφαίρεση του υλικού βασίζονται σε άλλες μεθόδους κυρίως
εγχάραξης με διάφορους τρόπους. Ακολουθεί μια περιγραφή των μεθόδων
αυτών.
Α) Εγχάραξη με laser (laser ablation)
Με χρήση υψηλής πυκνότητας ενέργειας πηγών laser[25,26] (με συχνότητα
10-104 Hz) είναι δυνατή η απομάκρυνση πολυμερικού υλικού από τα
περισσότερα πολυμερικά υλικά, δημιουργώντας δομές με γεωμετρικά
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χαρακτηριστικά που εξαρτώνται από τα οπτικά μέρη που χρησιμοποιούνται
για την εστίαση της δέσμης. Excimer laser KrF και ArF χρησιμοποιούνται για
την εγχάραξη PMMA, PET, PVC PC και πολυιμιδίων. Επίσης laser CO2 έχει
χρησιμοποιηθεί επίσης για την εγχάραξη PMMA και PET. Για την επίτευξη της
ακριβώς της επιθυμητής δομής χωρίς περιορισμό από τη δέσμη του laser
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μάσκα με καλυμμένες και ακάλυπτες περιοχές. Η
τεχνική με laser πλεονεκτεί στο ότι δεν απαιτείται καλούπι, είναι ξηρή, μπορεί
να μορφοποιήσει ήδη μορφοποιημένα δείγματα, είναι γρήγορη και εύκολη Τα
βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, εξαιτίας
της ανάγκης για σειριακή εγχάραξη (serial writing). Επίσης, δεν ενδείκνυται για
κατασκευή δομών με μεγάλο ποσοστό προεξεχόντων χαρακτηριστικών (μικρά
εξογκώματα σε μεγάλη επιφάνεια).
Β) Εγχάραξη σε πλάσμα αερίων (βλέπε πειραματικό μέρος 2.6)
Η εγχάραξη με πλάσμα αερίων είναι μια εναλλακτική μέθοδος εγχάραξης και
αφαίρεσης υλικού για την κατασκευή μικρορευστομηχανικών διατάξεων. Σε
πολυμερή χρησιμοποιείται κυρίως πλάσμα οξυγόνου αφού είναι αυτό που
εγχαράσσει πολυμερή κατά τα μεγαλύτερο ποσοστό αυτών. Σαν μέθοδος
επιτρέπει την ταυτόχρονη εγχάραξη ολόκληρης της επιφάνειας ανεξάρτητα
από το σχετικό εμβαδόν της εγχαρασσόμενης περιοχής. Η δομή συνήθως
προσχηματοποιήται με λιθογραφία συνήθως με πυριτιούχα πολυμερή τα
οποία

αντιστέκονται

στην

εγχάραξη

και

επιτρέπουν

στην

δομή

να

σχηματοποιηθεί.
2.2.4 Μέθοδοι συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων
Η κάθε μικρορευστομηχανική διάταξη μετά την κατασκευή της απαιτεί την
συγκόλληση ενός καπακιού από τη επάνω πλευρά των μικροκαναλιών ώστε
να μπορούν να μπουν τα ειδικά διαλύματα για την κάθε εφαρμογή. Ανάλογα
με τον τύπο και την εφαρμογή της κάθε διάταξης η μέθοδος συγκόλλησης
ποικίλει. Γενικά το στάδιο της συγκόλλησης – στεγανοποίησης είναι κρίσιμο
αφού τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μικροδομών μπορεί εύκολα να
επηρεαστούν. Ακολουθεί μια αναφορά των πιο διαδεδομένων μεθόδων
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συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως στις μικροαναλυτικές
διατάξεις.
Α) Ελασματοποίηση (lamination) (βλέπε πειραματικό μέρος 2.8.4)
Στην διαδικασία της ελασματοποίησης ένα υμένιο από το ίδιο υλικό της
διάταξης ή παρόμοιο τυπικά γύρω στα 100 μm τοποθετείται στην επάνω
πλευρά

των

μικροκαναλιών

και

μέσω

ενός

ειδικού

μηχανήματος

(ελασματοποιητής – laminator) συγκολλείται. Το συγκεκριμένο όργανο μέσω
ενός θερμαινόμενου κυλίνδρου βάζει στα δείγματα συγκεκριμένη πίεση και
θερμοκρασία ενεργοποιώντας έτσι το ειδικό συγκολλητικό στρώμα που
υπάρχει στην επιφάνεια του κάθε υμενίου[27]. Είναι μια μέθοδος γενικά πολύ
διαδεδομένη αφού λειτουργεί με επιτυχία και σε μικροδομές και σε νανοδομές
αντίστοιχα. Επίσης έχει προσδίδει στις διατάξεις μεγάλη μηχανική αντοχή και
το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν επηρεάζει τα γεωμετρικά στοιχεία
του καναλιού. Μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι μπορεί διάταξη και καπάκι να
μην είναι από το ίδιο υλικό αλλα γενικά σήμερα αυτό τείνει να ξεπεραστεί
αφού γίνεται προσπάθεια ώστε να υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα υλικά των
συγκολλητικών υμενίων αυξάνοντας έτσι την συμβατότητα.
Β) Συγκόλληση με θέρμανση και πίεση (βλέπε πειραματικό μέρος 2.8.1)
Επίσης μια διαδεδομένη μέθοδος η οποία δεν διαφέρει πολύ από αυτήν της
ελασματοποίησης. Στην ουσία εδώ το πολυμερή της διάταξης και του
καπακιού ζεσταίνονται σε μια θερμοκρασία συνήθως πάνω από αυτή της
υαλώδους μετάπτωσης και με μια πίεση ανάλογα με την διάταξη και το υλικό
συγκολλούνται[28]. Σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι οι δομές
μπορεί να καταστραφούν εφαρμόζοντας λάθος πίεση και θέρμανση.
Χρειάζεται

πολύ

προσοχή

στην

επιλογή

των

συνθηκών

που

θα

πραγματοποιηθεί. Επίσης σαν μέθοδος αντενδείκνυται για νανοδομές, αφού
μπορεί να τις καταστρέψει πολύ εύκολα.
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Γ) Υποβοηθούμενες συγκολλήσεις
Στην κατηγορία αυτή γίνεται συζήτηση για διάφορους τρόπους που μπορεί να
βοηθήσουν

στην

συγκόλληση

των

μικρορευστομηχανικών

διατάξεων

ενεργοποιώντας τις επιφάνειες των πολυμερών συνήθως χημικά. Οι μέθοδοι
που μπορεί αυτό να γίνει είναι: 1) με πλάσμα οξυγόνου 2) με διαλύτες (solvent
bonding) 3) θέρμανση με laser ή υπερήχους (laser welding)
Γ1) Συγκόλληση με πλάσμα οξυγόνου (βλέπε πειραματικό μέρος 2.8.2)
Με σκοπό να γίνουν οι θερμικές συνθήκες συγκόλλησης πιο ήπιες και να μην
επηρεάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά υπάρχει η δυνατότητα να γίνει
ένα πλάσμα οξυγόνου στις επιφάνειες πριν συγκολληθούν[28]. Γενικά η
μέθοδος επιτρέπει στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά να παραμείνουν ακέραια
όμως δεν επιτρέπει μεγάλη μηχανική αντοχή και προορίζεται για εφαρμογές
ηλεκτροοσμωτικής ροής όπου αρκούν οι τριχοειδείς δυνάμει για να γεμίσουν
το κανάλι.
Γ2) Συγκόλληση με διαλύτες (βλέπε πειραματικό μέρος 2.8.3)
Αντίστοιχα με την προηγούμενη κατηγορία εδώ χρησιμοποιούνται διαλύτες
που ενεργούν χημικά τις επιφάνειες για να συγκολληθούν[29]. Η μέθοδος
ανάλογα με τους διαλύτες που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να λειτουργήσει
με θερμοκρασία ή και χωρίς[42] και πάντα με μικρή ή μεγάλη πίεση. Γενικά
προσδίδει μεγάλη μηχανική αντοχή στις διατάξεις αλλά το βασικό μειονέκτημα
της είναι

ότι χρειάζεται πολύ καλή επιλογή διαλυτών για

να μην

καταστρέφονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του.

Γ3) θέρμανση με laser ή υπερήχους
Όταν οι επιφάνειες θερμανθούν με δέσμη laser επιτυγχάνει πιο λεπτομερή
θέρμανση στα επιμέρους σημεία των μικροκαναλιών επιτρέπει την πιο εύκολη
συγκόλληση. Αυτό συμβαίνει γιατί το η δέσμη laser δημιουργεί μικροσκοπικές
Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης

68

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων

γραμμές καθ όλη την επιφάνεια προς συγκόλληση οι οποίες ενώνονται μεταξύ
τους έχοντας καλύτερη εφαρμογή[31]. Η μέθοδος εφαρμόζεται περισσότερο
σε μικροαντλίες. Παρόμοια μέθοδος εφαρμόζεται και με υπερήχους όπου εκεί
παράλληλα με τον πολύ καλό καθαρισμό που γίνεται στις επιφάνειες τα
δείγματα θερμαίνονται από την ενέργεια που παράγουν οι υπέρηχοι.
2.3 Βιβλιογραφική έρευνα εργασιών που αφορούν τις μεθόδους
κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων με εν θερμώ σφράγιση
και συγκολλήσεων σε PET και PMMA.
2.3.1 Τεχνική κατασκευής καναλιών με εν θερμό σφράγιση (Hot embossing)
Α) PET
Στην

συγκεκριμένη

εργασία

γίνεται

ανανφορά

για

κατασκευή

μικρορευστομηχανικών διατάξεων με εν θερμό σφράγιση από PET[21].Στην
συγκεκριμένη εργασία προτείνεται θερμοκρασία 20οC πάνω από την
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης και πίεση 0,2 – 0,5 MPa δηλαδή 2 – 5
kgr/cm2. Η συνολική διαδικασία χωρίζεται σε στάδια τα οποία φαίνονται στο
παρακάτω διάγραμμα 16.

Σχήμα 27: Βήματα κατασκευής καναλιών σε Pet με εν θερμό σφράγιση
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Β) PMMA
Όπως και στο προηγούμενο υλικό έτσι και στο PMMA η παραπάνω τεχνική
δεν έχει σημαντικές διαφορές ως προς την διαδικασία αλλά ως προς τις
συνθήκες[20]. Στην συγκεκριμένη εργασία εφαρμόζονται 314 kgr στους
120οC. Υπάρχουν και άλλες συνθήκες στο PMMA

σε υψηλότερες

ο

θερμοκρασίες στους 180 C[38]. Στην συγκεκριμένη εργασία η δύναμη είναι
200 kg για διάσταση δισκίου πυριτίου 4 ιντσών.
2.3.2 Τεχνική κατασκευής καναλιών με εγχάραξη σε πλάσμα
Στην βιβλιογραφία υπάρχουν σαφώς λιγότερες εργασίες που αφορούν την
κατασκευή μικρορευστομηχανικών διατάξεων με εγχάραξη σε πλάσμα
οξυγόνου σε σχέση με τις κλασσικές τεχνικές για τις οποίες έγινε αναφορά
νωρίτερα. Ακόμη και τα υλικά που δοκιμάστηκαν στην συγκεκριμένη εργασία
δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Το υλικό που
έχει δοκιμαστεί στην συγκεκριμένη τεχνική είναι το πολυιμίδιο[41]. Εδώ
χρησιμοποιούνται υμένια από πολυιμίδιο πάχους 50 μm. Αρχικά επιστρώνεται
χαλκό 5 μm. Στην συνέχεια πάνω από τον χαλκό επιστρώνεται πολυεμερές
και γίνεται λιθογραφία ώστε να μπορεί να εγχαραχθεί ο χαλκός και να
χρησιμοποιηθεί σαν μάσκα για την εγχάραξη του καναλιού. Ο χαλκός
εγχαράσσεται με διάλυμα χλωριούχου χαλκού και νερό. Εφόσον δημιουργηθεί
η μάσκα γίνεται εγχάραξη σε πλάσμα οξυγόνου και σχηματίζεται το κανάλι.
Στο παρακάτω σχήμα 57 φαίνεται η διαδικασία αυτή. Σε άλλη εργασία που
αφορά την κατασκευή καναλιού στο ίδιο υλικό γίνεται και εγχάραξη με
laser[42]. Άλλες εργασίες κάνουν εγχάραξη σε πλάσμα σε πολυκαρβονικά
υλικά εικόνα 17 Τέλος στην εργασία [44] γίνεται πλάσμα οξυγόνου για την
κατασκευή καναλιών σε θερμοπλαστικά όπως το UV-15. Το πλάσμα εκεί είναι
αραιό στα 300 W ισχύς.
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Σχήμα 28: Βήματα κατασκευής plasma etched καναλιού από πολυμίδιο[41]

Εικόνα 17: Εικόνες από μικροσκόπιο SEM για plasma etched κανάλι
πολυκαρβονίου[43]
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2.3.3 Τεχνικές συγκόλλησης μικρορευστομηχανικών διατάξεων από
PMMA και PET
Α) PET
Συνήθως στις εργασίες που γίνεται κατασκευή των διατάξεων γίνονται και
προσπάθειες συγκόλλησης ώστε οι διατάξεις που θα προκύψουν να είναι
έτοιμες προς εφαρμογή. Ειδικότερα στο PΕΤ το οποίο μπορεί να λιώσει
εύκολα[21] χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως η υποβοήθηση της συγκόλλησης
με το πλάσμα. Εδώ έγινε σε RIE αντιδραστήρα 100 sec σε 10 W και πολύ
χαμηλή πίεση.
B) PMMA
Για

το

PMMΑ

υπάρχουν

περισσότερες

εργασίες

στον

τομέα

των

συγκολλήσεων. Σε κανάλια που έχουν κατασκευαστεί με εγχάραξη laser[31] η
συγκόλληση γίνεται με θέρμανση στους 120οC με 30 kg/cm2 με απλό γενικά
εξοπλισμό. Για κανάλια που κατασκευάζονται με εν θερμό σφράγιση επειδή
όταν επανέρθουν

στο Tg καταστρέφονται[32] προτείνονται άλλοι μέθοδοι

συγκόλλησης. Μία από αυτές είναι η υποβοήθηση με πλάσμα[28] όπου εκεί
ένα ήπιο πλάσμα οξυγόνου κυρίως μετατρέπει τις επιφάνειες υδρόφιλες και
επιτρέπει

την πιο

εύκολη

συγκόλληση

τους

σε

πολύ

χαμηλότερες

θερμοκρασίες. Παρόμοια μέθοδος είναι και αυτή της υποβοήθησης με
διαλύτες. Στο PMMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί διάλυμα DMSO 47,5%, νερού
47,5% και μεθανόλης 5%[29] Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
διχλωροαιθάνιο μαζί με οργανικούς διαλύτες[39]. Γενικά σαν λύση είναι καλή
από πλευρά μηχανικών αντοχών στην διάταξη με μοναδικό μειονέκτημα ότι
επηρεάζει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του καναλιού. Σε άλλες εργασίες
γενικά
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Πειραματικό μέρος
2.4 Πειραματικές διατάξεις μέθοδοι χαρακτηρισμού δομών και υλικά
Στην κατασκευή των μικρορευστομηχανικών διατάξεων είναι απαραίτητος ο
εξής εξοπλισμός:
Α) Όργανα εγχάραξης (αντιδραστήρας πλάσματος) (βλέπε κεφάλαιο 1)
•

ICP

Β) Όργανα μέτρησης και χαρακτηρισμού δομών (βλέπε κεφάλαιο 1)
•

Προφιλόμετρο ακίδας

•

Οπτικό μικροσκόπιο

•

Μικροσκόπιο SEM

Γ) Όργανα σχηματοποίησης πολυμερών με θέρμανση – Συγκολλητική διάταξη
•

Θερμοπρέσα

•

Ελασματοποιητής (laminator)

Α) Όργανα εγχάραξης
Η περιγραφή του αντιδραστήρα πλάσματος ICP έγινε στο προηγούμενο
κεφάλαιο. Εκεί έγινε η περιγραφή για το πώς μπορεί ο αντιδραστήρας αυτού
του τύπου με την βοήθεια κατάλληλης λιθογραφίας να σχηματοποιήσει
κάποιες δομές. Επίσης έγινε εκτενής περιγραφή στα χαρακτηριστικά του. Σε
αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια αναλυτικότερη περιγραφή στο Bosch process
την τεχνική του πλάσματος με την οποία σχηματοποιούμε μεγάλες δομές στο
πυρίτιο. Εδώ θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Si master της
σφραγίδας με την οπoία θα πραγματοποιηθεί η τεχνική του hot embossing.
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Διεργασία παλμικής τροφοδοσίας αερίων (bosh process)
Η διαδικασία εγχάραξης με την ονομασία Bosch process είναι μια πατέντα
που ανακαλύφθηκε από την εταιρία Bosch για ανισοτροπική εγχάραξη του
πυριτίου. Ο ρυθμός εγχάραξης του πυριτίου, η ομοιομορφία κατά μήκος του
δισκίου, η γωνία
του προφίλ, ο έλεγχος της κρίσιμης διάστασης (critical-dimension, CD), η
πλευρική
τραχύτητα και η επιλεκτικότητα ως προς τη μάσκα είναι όλες παράμετροι που
πρέπει να βελτιστοποιηθούν ανάλογα με την εφαρμογή που θέλουμε να
υλοποιήσουμε. Σε παλιότερες τεχνικές εγχάραξης όλα τα αέρια εισάγονται στο
πλάσμα σαν ένα συνεχές μίγμα αερίων και η διαδικασία εναπόθεση του
στρώματος προστασίας, στη συνέχεια η αφαίρεσή του από τον πυθμένα και
τελικά η εγχάραξη του πυθμένα λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει ορισμένες φορές σε ανεπαρκή εναπόθεση στα
τοιχώματα και εξαιτίας του υψηλού ρυθμού εγχάραξης του πυριτίου στο SF6
και της υψηλής επιλεκτικότητας της διαδικασίας εγχάραξης ως προς τα
πολυμερή που έχουν εναποτεθεί, η εγχάραξη να πραγματοποιείται πολύ
έντονα σε κάθε απροστάτευτο σημείο (micromasking). Έτσι σε υψηλές ροές
του SF6 στο μίγμα αερίων υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κοιλωμάτων, ενώ
αντίθετα σε καθαρό SF6 τα τοιχώματα είναι ομαλά επειδή ακριβώς δεν
υπάρχει το στρώμα πολυμερούς.
Για τους παραπάνω λόγους προτιμάτε η χρήση του Bosch process κατά την
οποία γίνονται εναλλαγές των δυο αερίων στον χρόνο από ηλεκτρονική
μονάδα. Η συνεχής αλλαγή μεταξύ κύκλων εναπόθεσης και εγχάραξης
παράγει ανισοτροπικά εγχαραγμένα προφίλ, παρόλα αυτά, η επιφάνεια αυτών
των προφίλ είναι κυματιστή. Κάθε κύμα αντιπροσωπεύει έναν κύκλο
εναπόθεσης και εγχάραξης. Αυξάνοντας τη συχνότητα εναλλαγής το μέγεθος
αυτών των κυμάτων μειώνεται σε μια κλίμακα των 10nm. Για τις περισσότερες
εφαρμογές των MEMS όπου τα αυλάκια έχουν βάθος από μερικές δεκάδες
μέχρι εκατοντάδες μικρόμετρα το μέγεθος των κυμάτων μπορεί να αγνοηθεί ή
είναι ακόμα μέσα σε αποδεκτά όρια. Για την κατασκευή όμως διατάξεων όπου
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είναι απαραίτητο τα τοιχώματα να είναι ομαλά, όπως συμβαίνει στις οπτικές
διατάξεις,

η

κυματιστή

πλευρική

επιφάνεια

είναι

ένας

περιοριστικός

παράγοντας για την εφαρμογή της τεχνικής. Παρακάτω στην εικόνα 4 φαίνεται
μια συνήθεις δομή μετά από το Bosch process και στον πίνακα 26 οι συνήθεις
συνθήκες πλάσματος κατά το Bosch process.

Εικόνα 10: Ανισοτροπική εγχάραξη πυριτίου με Bosch process
Πίνακας 27: Συνθήκες Bosch process
Συνθήκες του Bosch Process
Χρόνος εγχάραξης:

3 min (Eναλλαγή SF6/C4F8: Εγχάραξη 7 sec
(α),
Εναπόθεση: 3 sec (β))

Aέριο εγχάραξης – Ροή:

SF6 – 172 sccm

Aέριο εναπόθεσης – Ροή:

C4F8 – 106 sccm

Ισχύς:

1800 Watt

Tάση Υποστρώματος:

-55 Volts

Πίεση:

5.25 Pa

Θερμοκρασία

15 C

ηλεκτροδίου:

Γ) Όργανα σχηματοποίησης πολυμερών με θέρμανση – Συγκολλητική διάταξη
Η θερμοπρέσα
Η θερμοπρέσα της εταιρίας Carver είναι ένα απλό σύστημα με το οποίο
υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμόζονται διάφορε πιέσεις σε μια η
περισσότερες επιφάνειες ταυτόχρονα με την θερμοκρασία σχήμα 2.2.
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Εικόνα 11: Η θερμοπρέσα της εταιρίας carver
Κατά την διαδικασία των πειραμάτων ο χρήστης απλώς εφαρμόζει την
θερμοκρασία και την πίεση στις επιφάνειες που θέλει. Στα παρακάτω
διαγράμματα είναι οι καμπύλες ανόδου και καθόδου της θερμοκρασίας ώστε
να μπορεί ο χρήστης να υπολογίσει τον χρόνο που χρειάζεται για την κάθε
διεργασία.
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Σχήμα 29: Καμπύλη ανόδου θερμοκρασίας θερμοπρέσας

Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης

76

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων

240

Temperature (C)

210

Room temperature 30 C

180
150
120
90
60
30
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120

Time (Min)

Σχήμα 30: Καμπύλη καθόδου θερμοκρασίας θερμοπρέσας
Έτσι από τα παραπάνω διαγράμματα για παράδειγμα χρειάζονται περίπου 6
με 8 λεπτά για να φτάσει κανείς στους 120ο C. Κατά αντιστοιχία υπολογίζεται
και ο χρόνος πτώσης.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά της
συγκεκριμένης θερμοπρέσας.
Πίνακας 28: Χαρακτηριστικές τιμές σημείων λειτουργίας θερμοπρέσας
Θερμοκρασία
Πίεση

ο

Έως 350 C
Μέχρι 10 τόνους

Η πίεση χωρίζεται σε δύο κλίμακες η μία ξεκινάει από 0 έως 450 κιλά και η
δεύτερη από 450 κιλά έως 10 τόνους. Η κλίμακα 1 είναι από 1 μέχρι 450 kg
και η 2 από 500 kg μέχρι 11 ton.
Συσκευή ελασματοποίησης (laminator)
Πρόκειται για μια συσκευή η οποία έχει την δυνατότητα να συγκολλά τα ειδικά
υμένια στεγανοποίησης με τις διατάξεις που πρόκειται να κατασκευαστούν.
Αποτελείται από κυλίνδρους οι οποίοι με κατάλληλη πίεση και θερμοκρασία
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συγκολλούν το φιλμ στην επιφάνεια. Οι βασικοί παράμετροι είναι η
θερμοκρασία της συγκόλλησης και η ταχύτητα της. Στο παρακάτω σχήμα
φαίνεται η αρχή λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος.

Σχήμα 31: Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας laminator
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της
συσκευής.
Πίνακας 29: Πίνακας παραμέτρων laminator
Temperature range

0-160 βαθμοί

Lamination speeds

0-1,6 μέτρα/λεπτό το οποίο χωρίζεται σε 10
στάδια

Εικόνα 12: Εικόνα του laminator από το εργαστήριο των ραδιοϊσοτόπων και
ραδιοδιαγνωστικών προιόντων του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
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2.4.1 Υλικά και διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν
Διαλύτες
Ισοπροπανόλη (Isopropyl Alcohol, IPA)
Ακετόνη (Acetone)
Υλικά
Α) Πολύ (τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) (PET)
Β) Πολύ (μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA)
Γ) Πυρίτιο (Si)
Για την λιθογραφία χρησιμοποιήθηκαν
Α) Υδατικό διάλυμα βάσης AZ MIF 726 (εμπορική ονομασία διαλύματος

υδροξειδίου του τετραµεθυλοαµµωνίου, tetramethyl ammonium hydroxide
0,36 Ν)
Β)

Μέθυλο

Ισοβουτυλική

Κετόνη

(Methyl

IsoΒutyl

Ketone,

(CH3)2CHCH2COCH3) της Merck.
Γ) Ormocer –οργανικό πλυμερές.
Δ) Φωτοπολυμερές ΑΖ 5214 (novolac photoresist) της Clariant.

Για το solvent bonding χρησιμοποιήθηκαν
ACN:

CH3CN
DMSO:

Methanol: CH3OH
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Lamination films
3M™ Advanced Polyolefin Microplate Sealing Tape 9795

•

Είναι διάφανο

•

Θερμοκρασίες λειτουργίας -700 C – 1200 C

2.5 Κατασκευή της σφραγίδας πυριτίου για την πραγματοποίηση της εν
θερμώ αποτύπωσης σχήματος
2.5.1 Λιθογραφία - εγχάραξη
Για να κατασκευαστεί η σφραγίδα πυριτίου απαιτούνται δύο βήματα:
α)

λιθογραφία

και

β)

εγχάραξη

στον

ICP

αντιδραστήρα

(Bosch

process).Παρακάτω γίνεται ανάλυση όλων των βημάτων που συντελούν στην
κατασκευή του.
A) Λιθογραφία
Για την κατασκευή του si master γίνεται λιθογραφία θετικού τόνου με το
πολυμερές της AZ. Αρχικά τα δισκία πυριτίου 3”. Από αυτά τα δισκία συνήθως
βγαίνουν τρείς σφραγίδες. καθαρίζονται καλά με ακετόνη και ισοπροπανόλη.
Ακολουθεί επίστρωση με βοηθητικό επίστρωσης promoter. Κατόπιν γίνεται
επίστρωση του πολυμερούς της AZ. H επίστρωση γίνεται στις 3000 στροφές
και για 30 sec. Το πάχος που επιστρώνεται είναι περίπου 3 μm. Ύστερα το
δείγμα ψήνεται στους 95ο C για 10 λεπτά και να φύγουν οι διαλύτες. Στην
συνέχεια γίνεται η έκθεση UV για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Η εμφάνιση
γίνεται σε διάλυμα υδροξειδίου του τετραµεθυλοαµµωνίου.
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Στο σχήμα 32: παρουσιάζεται όλη η διαδικασία κατασκευής του si master.

Σχήμα 33: Σχηματική απεικόνιση των σταδίων κατασκευής της σφραγίδας
πυριτίου
Β) Εγχάραξη
Μετά την λιθογραφία τα δείγματα είναι έτοιμα προς εγχάραξη στον ICP
αντιδραστήρα πλάσματος με την διεργασία bosch process. Δεδομένου ότι σε
μια διεργασία Bosch process υπάρχει ρυθμός εγχάραξης περίπου 2,5 μm/min
για να δημιουργηθεί ένα master γύρω στα 20 μm αλλά και στα 40 μm
αντίστοιχα απαιτούνται χρόνοι 10 και 20 λεπτών αντίστοιχα. Στο σχήμα 19
φαίνεται το si master μετά την εγχάραξη.
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Σχήμα 34: Σφραγίδα πυριτίου μετά την εγχάραξη
Στο τέλος της διαδικασίας της εγχάραξης (Bosch process) γίνεται και ένα βήμα
λίγων δευτερόλεπτων σε C 4F8 ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό στρώμα από
Teflon. Ο λόγος που γίνεται αυτό το μικρό βήμα της εναπόθεσης είναι για να
δημιουργηθεί μια επιφάνεια η οποία μετά το Hot embossing να μπορεί να
ξεκολλήσει εύκολα από την επιφάνεια του πλαστικού δείγματος. Αν δεν γίνει
αυτό το βήμα τότε το SI master κολλάει στην επιφάνεια του πλαστικού
δείγματος με αποτέλεσμα κατά την προσπάθεια αποκόλλησης του να σπάει.
Με αυτό το μικρό βήμα εναπόθεσης Teflon ρο πρόβλημα λύνεται.
Μετά την εγχάραξη το δείγμα τοποθετείται σε ακετόνη και υπερήχους για την
αφαίρεση του πολυμερούς.
Το επόμενο βήμα είναι να γίνει χαρακτηρισμός του ύψους και πλάτους της
σφραγίδας πυριτίου ώστε να είναι γνωστές και οι διαστάσεις καναλιού που
μπορεί να γίνουν από αυτό.
2.5.2 Τοπογραφία σφραγίδας πυριτίου– χαρακτηρισμός διαστάσεων
Α) χαρακτηρισμός διαστάσεων
Με το προφιλόμετρο μετρήθηκε το ύψος της σφραγίδας πυριτίου με το τέλος
της εγχάραξης. Το προφίλ της δομής φαίνεται στο σχήμα 29
Το παρακάτω προφίλ είναι για χρόνο 8 λεπτών. Το ύψος της δομής είναι
περίπου 15 μm. Όπως δείχνει το διάγραμμα η δομή του είναι αρκετά κάθετη.
Το πλάτος της δομής είναι 200 μm.
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Σχήμα 35: Χαρακτηρισμός διαστάσεων στο προφιλόμετρο
Β) Τοπογραφία si master
Για να διαπιστωθεί κατά πόσο η εγχάραξη έγινε σωστά μετά την μέτρηση από
προφιλόμετρο και την διαπίστωση του σωστού βάθους τα δείγματα
ελέγχτηκαν από το μικροσκόπιο SEM. Ακολουθούν μερικές από αυτές τις
φωτογραφίες:
Πίνακας 30: Εικόνες της σφραγίδας πυριτίου από μικροσκόπιο SEM
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Εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο
Πίνακας 31: Εικόνες της σφραγίδας πυριτίου από οπτικό μικροσκόπιο

Γενικά από τις παραπάνω εικόνες φαίνεται ότι η εγχάραξη είναι αρκετά καλή.
Η Δομή είναι καθαρή κυρίως στα άκρα της αλλά και κάθετη. Βέβαια για την
ποιότητα τέτοιον σχημάτων ευθύνεται και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και
η σωστή λιθογραφία. Οι συγκεκριμένες δομές φαίνεται να πληρούν τις
προϋποθέσεις για την δημιουργία καλής δομής στο πλαστικό.
Το SI master είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί στην τεχνική του hot embossing
για την παραγωγή ρευστομηχανικών διατάξεων σε πλαστικά υποστρώματα.
Οι διαστάσεις που κόβεται είναι 4,5 x 1,5 cm όσο το chip που θα
κατασκευαστεί.
2.6 Κατασκευή μικρορευστομηχανικών διατάξεων με χρήση της τεχνικής
της εν θερμό σφράγισης
2.6.1 Κατασκευή καναλιού PET
Το πρώτο υλικό στο οποίο θα γίνει προσπάθεια σχηματοποιήσης μιας
μικροδιάταξης ενός μικροκαναλιοπύ θα είναι το PET. Αντίστοιχη μελέτη θα
γίνει και για το PMMΑ. Όπως προαναφέρθηκε το PET έχει πολύ χαμηλή
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (tg) 75οC επομένως έχει πολλές
εφαρμογές στην συγκεκριμένη μέθοδο σχηματοποιήσης.
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Προετοιμασία δειγμάτων - εξοπλισμού
Αρχικά το πλαστικό κομμάτι αλλά και η σφραγίδα πυριτίου καθαρίζονται καλά
γιατί αν υπάρχει κάτι πάνω στην μία ή στην άλλη επιφάνεια τότε αυτό θα
αποτυπωθεί στο κανάλι που θα δημιουργηθεί. Το κομμάτι όπου θα γίνει το
κανάλι αλλά και το Si master τοποθετούνται πάνω σε διδκία 3 ιντσών ώστε να
μην υπάρχει επαφή των δειγμάτων με τις πλάκες τις πρέσσας για λόγους
καθαριότητας. Η θερμοπρέσα ετοιμάζεται στου 80ο C και στις 2 πλάκες.
Hot embossing
Όταν η θερμοκρασία φτάσει την επιθυμητή τιμή τότε μπορεί να ξεκινήσει η
διαδικασία της σφράγισης. Έτσι το πλακίδιο του PET και η σφραγίδα πυριτίου
έρχονται σε επαφή και τοποθετούνται στην θερμοπρέσσα. Αρχικά οι δύο
πλάκες έρχοντε σε επαφή μεταξύ τους και ακουμπούν ελαφρά τα δείγματα.
Αυτό γίνεται για να θερμανθούν οι δύο επιφάνειες την θερμοκρασία των 80
βαθμών ώστε το κανάλι να σχηματοποιηθεί πιο εύκολα στο πολυμερές. Αυτό
γίνεται για ένα λεπτό. Αμέσως μετά μπορεί να πεί η τελική πίεση για το
πείραμα. Η θερμοπρέσσα έχει την δυνατότητα να μετρά την δύναμη που
τοποθετείται σε κιλά. Η πίεση υπολογίζεται από την εφαρμοζόμενη δύναμη
ανά μονάδα επιφανείας. Στην συγκεκριμένη διεργασία εφαρμόζεται δύναμη
300 kg. Η πίεση αυτή μεταφράζεται σε δύναμη σύμφωνα με την επιφάνεια:
A = 4,5 cm x 1,5 cm = 6,75 cm2

P
=

F
300kg
kg
=
= 44, 4 2
2
A 6, 75cm
cm

Σχέση 3: Υπολογισμός πίεσης στην επιφάνεια του καναλιού
Μόλις εφαρμοστεί η πίεση διακόπτουμε την θέρμανση. Επομένως ο χρόνος
παραμονής του δείγματος είναι γύρω στα 20 λεπτά όπως φαίνεται και στις
καμπύλες ανόδου καθόδου θερμοκρασίας της πρέσας.
Το παρακάτω σχήμα 2.10 απεικονίζει την συνολική διεργασία του hot
embossing
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Σχήμα 36: Διαδικασία PET hot embossing
Μετά την πτώση θερμοκρασίας των πλακών κοντά σους 30ο C η πίεση
αφαιρείτε και η σφραγίδα πυριτίου αποσπάτε από την επιφάνεια του
πλαστικού έχοντας σχηματίσει το κανάλι που φαίνεται στο σχήμα 19
2.6.2 Τοπογραφία hot embossed καναλιού PET– χαρακτηρισμός
διαστάσεων
Χαρακτηρισμός διαστάσεων καναλιού
Μετά την κατασκευή του καναλιού ακολουθεί ο χαρακτηρισμός των
διαστάσεων του. Θα γίνει μέτρηση με το προφιλόμετρο ακίδας το ύψος του
καναλιού αλλά και χαρακτηρισμός του προφίλ.
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Σχήμα 37: Βάθος και πλάτος hot embossed καναλιού(με κόκκινο η σφραγίδα
πυριτίου)
Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα το βάθος του καναλιού και το
πλάτος είναι ανάλογο με αυτό του master με το οποίο έγινε το hot embossing.
Τοπογραφία καναλιού
Δομή καναλιού από οπτικό μικροσκόπιο
Μετά τον χαρακτηρισμό των διαστάσεων από το προφιλόμετρο το
σχηματοποιημένο κανάλι φωτογραφήθηκε σε οπτικό μικροσκόπιο ώστε να
διαπιστωθεί αν η δομή από το master αντιγράφηκε σωστά.
Πίνακας 32: Εικόνες hot embossed καναλιού PET από οπτικό μικροσκόπιο
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Από ότι δείχνουν οι παραπάνω εικόνες από το οπτικό μικροσκόπιο οι δομές
των καναλιών που σχηματοποιήθηκαν μετά το hot embossing παρουσιάζονται
αρκετά καλές. Κάθετες και με σωστά τοιχώματα. Παρακάτω θα γίνει ανάλυση
της τοπογραφίας σε μικροσκόπιο SEM ώστε να παρατηρηθεί καλύτερα το
κανάλι όσο αναφορά την δομή του. Γενικότερα πάντως το κεντρικό κανάλι 80
μm πλάτος και το δεξιότερο 200 μm όπως φαίνονται στην φωτογραφία
φαίνεται να έχουν τις καλύτερες δομές.
Δομή καναλιού από μικροσκόπιο SEM
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από το μικροσκόπιο SEM ώστε να
γίνει μεγαλύτερη εστίαση σε σημεία όπως τα τοιχώματα των καναλιών αλλά
και η βάση τους.
Πίνακας 33: Εικόνες hot embossed PET καναλιού από μικροσκόπιο SEM
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Η δομή και τα τοιχώματα των καναλιών φαίνονται αρκετά σωστά και
ειδικότερα στο πλάτος. Η παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζει κοντινότερη
άποψη των τοιχωμάτων του hot embossed καναλιού.

Μετά την δημιουργία του καναλιού ανοίγονται στις άκρες των καναλιών
τρύπες 1.5 mm με τρυπάνι ώστε όταν σφραγιστεί να μπορεί να περάσει υγρό
στα wells.
Κατασκευή καναλιών PMMA
Ίδια

είναι και η

διαδικασία πραγματοποίησης

μικρορευστομηχανικών

διατάξεων με την τεχνική tου hot embossing και για το pmma. Οι διαφορές
όπως θα ήταν λογικό επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες
γίνεται επιτυχείς η τεχνική και αυτό γιατί το υλικό έχει διαφορετικές φυσικές και
χημικές ιδιότητες. Το pet είχε τις εξής ιδιότητες:
Πίνακας 34: Συνθήκες hot embossing για το PET
Θερμοκρασία (oC)

Πίεση (kg/cm 2)

Χρόνος (min)

80

44,4

20
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Αντίστοιχα για το pmma οι συνθήκες είναι:
Πίνακας 35: Συνθήκες hot embossing για το PMMA
Θερμοκρασία (oC)

Πίεση (kg/cm 2)

Χρόνος (min)

120

30

30

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω συνθήκες υπάρχει διαφορά στην
θερμοκρασία λόγο της διαφορετικής θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης
του υλικού. Για αυτό τον λόγο υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και
μικρότερη πίεση. Ο χρόνος παραμονής είναι λίγο μεγαλύτερος κατά 10 min
λόγο ότι η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη αρχικά.
Προφίλ ύψους – τοπογραφία
Όπως και στο υλικό του PET έτσι και στο PMMA γίνεται μέτρηση των
διαστάσεων του καναλιού και επίσης σε οπτικό μικροσκόπιο γίνεται μελέτη
της τοπογραφίας του καναλιού
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Σχήμα 38: Διαστάσεις PMMA hot embossed καναλιού
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Πίνακας 36: Εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο PMMA hot embossed καναλιού

2.6.3 Προβλήματα που προέκυψαν κατά την διεργασία του hot
embossing – πώς επιλέχθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες Συμπεράσματα
Οι δοκιμές που έγιναν και στα δύο υλικά είχαν να κάνουν με την εύρεση των
σωστών συνθηκών δηλαδή με ποια θερμοκρασία, πίεση αλλά και χρόνο θα
ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί σωστή δομή στα πολυμερή.
Αρχικά σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές του Tg του υλικού το master
δεν έμπαινε καθόλου στο υλικό η πολύ λίγο με συνέπεια όταν εφαρμοζόταν
πίεση να σπάζει. Αυτό συμβαίνει αφού η πλαστική επιφάνεια δεν έχει ζεσταθεί
πλήρως ώστε να δεχτεί το σκληρό master. Αντίθετα σε θερμοκρασίες πολύ
πάνω από το Tg 75ο C το υλικό έχει μαλακώσει πάρα πολύ με αποτέλεσμα και
με την παραμικρή πίεση η συνολική επιφάνεια του καναλιού να φουσκώνει και
να καταστρέφονται οι δομές.
Αντίστοιχη είναι και η αστοχία της δομής που προέρχεται από την πίεση.
Υπερβολική πίεση μπορεί να φουσκώσει το υπόστρωμα αλλά και να σπάσει
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το master ενώ χαμηλή πίεση μπορεί να σημαίνει όχι καλή σχηματοποίηση της
δομής.
Ειδικότερα στα αρχικά πειράματα το φαινόμενο σπασίματος του master ήταν
περισσότερο συχνό για τον λόγο ότι αν η υψηλή θερμοκρασία μαλάκωνε πολύ
το πλαστικό το master και με μια μικρή πίεση γινόταν ένα σώμα με το
πλαστικό υπόστρωμα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αποκόλληση του.
Αργότερα τοποθετήθηκε ένα στρώμα από Teflon το οποίο με τις ιδανικές
συνθήκες hot embossing βοηθάει στην ευκολότερη αποκόλληση του.
Ένα ακόμα πρόβλημα που εντοπίστηκε ήταν η εμφάνιση ανομοιόμορφης
επιφάνειας των τοιχωμάτων του καναλιού λόγο ότι το si master δεν πατούσε
ομοιόμορφα στην επιφάνεια στην αρχή του πειράματος. Τα αρχικά πειράματα
έγιναν με διαφορετικό master από αυτό που συνεχίστηκε μετά. Το
συγκεκριμένο είχε την εξής μορφή:

Αρχικό

Βελτιωμένο

Επειδή στο σχήμα αυτό το κανάλι βρισκόταν στην μέση του δείγματος
πατούσε μονόπλευρα με αποτέλεσμα το κανάλι να μην έχει ίσια τοιχώματα.
Στην συνέχεια όσο διατηρήθηκε η συγκεκριμένη μάσκα δημιουργήθηκαν 4
σημεία στήριξης γύρω από το κανάλι και έτσι το πρόβλημα λύθηκε.
Μετά από αυτή την μάσκα η καινούργια που χρησιμοποιήθηκε είχε την
ακόλουθη μορφή και έτσι το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε
ξανά
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιτυχείς συνθήκες για
κανάλια hot embossed καθώς και τα αποτελέσματα τους σε εικόνες από
μικροσκόπιο SEM.

Πίνακας 37: Συγκεντρωτικά οι συνθήκες του hot embossing για το υλικό του
PET
Θερμοκρασία οC

Πίεση
kg/cm

100

80

Χρόνος
2

Αποτέλεσμα

PET

(min)
20 (cool
down)

Ανεπιτυχές
Τα

τοιχώματα

φουσκώνουν
ανοίγουν

και

καταστρέφονται

50

80

20

Ανεπιτυχές
Η αποτύπωση δεν
είναι

σωστή

επομένως

και οι

διαστάσεις

80

45
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2.7 Κατασκευή μικρορευστομηχανικών διατάξεων με χρήση της
λιθογραφίας και της εγχάραξης πλάσματος οξυγόνου
2.7.1 Διαδικασία κατασκευής καναλιού PET
Σαν εναλλακτική μέθοδος κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων
προτείνεται η μέθοδος κατασκευής με λιθογραφία και εγχάραξη σε πλάσμα
οξυγόνου. Η κατασκευή τους χωρίζεται σε δύο στάδια αυτό της λιθογραφίας
και της εγχάραξης. Στόχος της κατασκευής αυτών των καναλιών είναι να
παραχθούν μικρορευστομηχανικές διατάξεις με μια εναλλακτική μέθοδο από
άλλες όπως εγχάραξη με laser, hot embossing και άλλες με ελεγχόμενη
τραχύτητα για διάφορες εφαρμογές. Η εφαρμογή και τα πειράματα στην
συγκεκριμένη εργασία έγιναν στο υλικό του PET αφού η αντίστοιχη μελέτη για
το PMMA έχει γίνει σε άλλη εργασία (Διδακτορική διατριβή Νικολάου Βούρδα).
Λιθογραφία
Το PET λόγω της πολύ μεγάλης ευαισθησίας που παρουσιάζει σε διάφορους
διαλύτες είναι πολύ λογικό να εμφανίζει μεγάλη δυσκολία στην λιθογραφία. Η
λύση δόθηκε με αραίωση των διαφόρων διαλυτών κυρίως του εμφανιστή.
Παρόλα αυτά η διαδικασία απαιτεί πολύ προσοχή στο χειρισμό καθώς είναι
πολύ δύσκολη και τα ποσοστά επιτυχίας της χαμηλά.
Η διαδικασία της λιθογραφίας έχει ως εξής:
Αρχικά αφού τα δείγματα καθαριστούν γίνεται στην επιφάνεια ένα πλάσμα
οξυγόνου στον RIE αντιδραστήρα για 1 min ώστε να γίνει καλύτερη πρόσδεση
του

πολυμερούς

στην

επιφάνεια.

Ακολουθεί

η

επίστρωση

του

φωτοπολυμερούς. Η έκχυση στην επιφάνεια του δείγματος γίνεται αργά και
σταδιακά ώστε να απλωθεί όσο το δυνατόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια και
σε ίδια ποσότητα. Η επίστρωση γίνεται στις 7000 rpm για 30 sec. Αμέσως
μετά την επίστρωση ακολουθεί ένα ψήσιμο του δείγματος ώστε να εξατμιστεί
ο διαλύτης από το πολυμερές. Δεδομένου ότι το PET έχει πολύ χαμηλή
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης το ψήσιμο έγινε στους 50ο C για
περίπου 5 min. Στο στάδιο της έκθεσης έγιναν πολλές δοκιμές μέχρι να βρεθεί
η κατάλληλη δόση. Η καταλληλότερη ήταν στα 12-13 sec. Η εμφάνιση έγινε σε
MIBK:IPA 1:1 (Methyl Isobutyl Ketone : Isopropanol). Η εμφάνιση ανάλογα με το
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πάχος του υλικού είχε διάρκεια 1 min και ολοκληρώθηκε με έκπλυνση του υμενίου με
IPA και MIBK και στέγνωμα με ροή αζώτου. Στο παρακάτω σχήμα 2.15 ακολουθεί η
σχηματική παράσταση της λιθογραφίας.

Σχήμα 39: Σχηματική αναπαράσταση λιθογραφίας για δημιουργία καναλιών
σε πλάσμα οξυγόνου
Εγχάραξη
Η εγχάραξη των λιθογραφημένων καναλιών γίνεται στον αντιδραστήρα
πλάσματος ICP. Από το πρώτο κεφάλαιο ο ρυθμός εγχάραξης του PET έχει
υπολογιστεί στα 700 nm/min. Επομένως για ένα ύψος της τάξης των 20 μm
απαιτείτε χρόνος περίπου 30 min. Ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά
την εγχάραξη με πλάσμα στο PET ήταν ότι λόγω του ότι είναι πολύ μαλακό
υλικό και με σχετικά μικρό Tg καιγόταν και φούσκωνε με αποτέλεσμα να
καταστρέφεται. Σαν λύση βρέθηκε να μειωθεί το bias voltage από 100 V σε
70 καθώς και να γίνεται πολύ καλή επαφή του δείγματος με thermal paste
πάνω στο wafer πυριτίου. Οι συνθήκες εγχάραξης είναι ίδιες με αυτές που
έγιναν στο πρώτο κεφάλαιο όπου έγινε και η μελέτη της τοπογραφίας με την
μόνη διαφορά ότι μειώθηκε το bias voltage ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό
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μικρότερη

θερμοκρασία

στην

επιφάνεια.

Ο

καλύτερος

χρόνος

που

επιτεύχθηκε ήταν 40 min εγχάραξης με μια δομή γύρω στα 25 μm.
2.7.2 τοπογραφία plasma etched καναλιού – Χαρακτηρισμός
διαστάσεων
Χαρακτηρισμός διαστάσεων
Όπως και στην κατασκευή του hot embossed καναλιού έτσι και σε αυτά τα
κανάλια μετά την κατασκευή τους γίνεται χαρακτηρισμός των διαστάσεων. Στο
γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μετρούμενες διαστάσεις.

5
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Σχήμα 40: Προφίλ βάθους σε κανάλια PET εγχαραγμένα στο πλάσμα.

Όπως φαίνεται από παραπάνω σχήμα το κανάλι έχει περίπου 25 μm βάθος
για χρόνο εγχάραξης 40 min. Κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με τους ρυθμούς
εγχάραξης που υπολογίστηκαν στον πρώτο κεφάλαιο.
Τοπογραφία καναλιού
Μετά την κατασκευή ελέγχεται η τοπογραφία του καναλιού σε οπτικό
μικροσκόπιο και μικροσκόπιο SEM. Εδώ ελέγχεται αν το κανάλι είναι σωστό
σαν διαστάσεις και γενικά πως έχει διαμορφωθεί η επιφάνεια του μετά την
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εγχάραξη. Η μελέτη της τοπογραφίας είναι γενικά πολύ χρήσιμη και για το
επόμενο βήμα που είναι η συγκόλληση των διατάξεων.
Πίνακας 38: Εικόνες plasma etched καναλιού PET από οπτικό μικροσκόπιο

Από τις παραπάνω εικόνες φαίνεται η διαφορά μεταξύ hot embossed και
plasma etched καναλιού. Είναι ξεκάθαρη η τραχύτητα που δημιουργείτε από
το πλάσμα οξυγόνου κάτι που στο hot embossed κανάλι δεν υπάρχει.

Ακολουθούν φωτογραφίες από μικροσκόπιο SEM από την επάνω πλευρά του
καναλιού αλλά και υπό γωνία για καλύτερη παρατήρηση των χαρακτηριστικών
της επιφάνειας μετά την εγχάραξη.
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Πίνακας 39: Εικόνες plasma etched καναλιού από μικροσκόπιο SEM

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω φωτογραφίες είναι αισθητή η διαφορά στην
τραχύτητα που υπάρχει στο κανάλι σε σχέση με την τεχνική του hot
embossing. Στην τεχνική της εγχάραξης με πλάσμα υπάρχει τραχύτητα ενώ
στην άλλη τεχνική τα κανάλια είναι λεία. Στις παραπάνω φωτογραφίες για ένα
βάθος 25 μm έχουμε τραχύτητα 3 – 5 μm.
2.8 Σύγκριση των δύο τεχνικών κατασκευής μικρορευστομηχανικών
διατάξεων πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής
Hot embossing
Πλεονεκτήματα τεχνικής
 Αρκετά

οικονομική

-

οικονομικός

εξοπλισμός

αναπαραγωγής

(χρειάζεται μόνο μια λιθογραφία και μια εγχάραξη για το master)
 Αναπαραγωγή ομαλών καναλιών
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Μειονεκτήματα τεχνικής
 Απαιτεί πλήρη έλεγχο των συνθηκών διαφορετικά καταστρέφεται το Si
master και η διάταξη και απαίτηση καθαριότητας
Plasma etching
Πλεονεκτήματα τεχνικής
 Δυνατότητα ελέγχου του βάθους της δομής από τον χρόνο
 Έλεγχος διαβροχής
Μειονεκτήματα τεχνικής
 Πιθανών πιο ακριβή μέθοδος αφού απαιτεί κόστος εγχάραξης και
λιθογραφίας

Πίνακας 40: Σύγκριση τεχνικών κατασκευής μικρορευστομηχανικών
διατάξεων
Hot embossing

Plasma etching

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Οικονομική

Ευαίσθητη μέθοδος

Έλεγχος διαβροχής

Πιθανών

μέθοδος

Απαιτεί καλό έλεγχο
συνθηκών

Έλεγχος βάθους

ακριβότερη μέθοδος

από τον χρόνο
εγχάραξης

Αναπαραγωγή
ομαλών καναλιών
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Σύγκριση τοπογραφίας
Πίνακας 41: Εικόνες της τοπογραφίας του καναλιού μετά την κατασκευή
Hot embossing

Plasma etching

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω φωτογραφίες η διαφορά στο κανάλι είναι η
τραχύτητα που υπάρχει στην περίπτωση κατασκευής με πλάσμα ενώ στην
περίπτωση κατασκευής με σφραγίδα από πυρίτιο το κανάλι είναι λείο. Επίσης
στο πλάσμα παρατηρείται ότι και τα τοιχώματα του καναλιού στις άκρες τους
έχουν μικρές πτυχώσεις που δημιουργούνται από την αφαίρεση του υλικού
κατά την εγχάραξη.
2.9 Συγκόλληση και στεγανοποίηση μικρορευστομηχανικών διατάξεων
Στο κομμάτι αυτό θα γίνει αναφορά των πειραμάτων που έγιναν ώστε οι
διατάξεις

που

κατασκευάστηκαν

με

τις

παραπάνω

μεθόδους

να

συγκολληθούν με όμοιο τους υλικό με διάφορους τρόπους ώστε να
ολοκληρωθούν ως διατάξεις για οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι τρόποι της
συγκόλλησης έχουν αναφερθεί στην εισαγωγή ενώ για τις δύο κατηγορίες
κατασκευής καναλιών διαφέρουν. Επίσης οι τρόποι συγκόλλησης διαφέρουν
ανάλογα και με την εφαρμογή για την οποία προορίζεται η διάταξη αν έχει
απαιτήσεις σε πίεση ή όχι πόσο συμβατά είναι τα υλικά με διαλύτες ή όχι και
άλλα.
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2.9.1 Θερμική συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων (Thermal
bonding)
Στην θερμική συγκόλληση οι δύο επιφάνειες καπάκι και κανάλι συγκολλούνται
μεταξύ

τους

θερμικά

χρησιμοποιώντας

τις

θερμοκρασίες

υαλώδους

μετάπτωσης των εκάστοτε υλικών. Στην μέθοδο αυτή τα δύο υλικά
ζεσταίνονται μέχρι το Tg ή και λίγο παραπάνω αλλάζοντας ελαφρά τις
ιδιότητες των επιφανειών με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η συγκόλληση.
Θερμική συγκόλληση hot embossed καναλιών
Στα κανάλια που δημιουργήθηκαν με την τεχνική του hot embossing η
διαδικασία της θερμικής συγκόλλησης αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη αφού
βάση της αναφοράς[32]που έγινε στο θεωρητικό μέρος αφού αποδείχθηκε ότι
το κανάλι καταστρέφεται με την επανέκθεση του στην θερμοκρασία. Όταν τα
κανάλια αυτού του τύπου που δημιουργήθηκαν με hot embossing ξανά
έρθουν κοντά στην θερμοκρασία του Tg «φουσκώνουν» και χάνονται. Το
φαινόμενο

αυτό

παρατηρήθηκε

κατά

εξακολούθηση

από

κάποιες

θερμοκρασίες και πάνω μέχρι το Tg όπου χανόταν τελείως. Στην μέθοδο
κατασκευής καναλιών με hot embossing το υλικό στην ουσία πιέζεται στον
πυθμένα και μένει εκεί όταν κρυώσει. Δηλαδή δεν αφαιρείτε αλλά συμπιέζεται
το υλικό και έχει παραμένουσες τάσεις. Έτσι σχηματίζεται ένα κενό που στην
ουσία

είναι

το

κανάλι.

Όταν

το

πολυμερές

ξαναζεσταθεί

για

να

πραγματοποιηθεί η συγκόλληση το πιεσμένο υλικό τείνει να πάρει την αρχική
του θέση κι συμπληρώνει το κενό του καναλιού. Το αποτέλεσμα είναι τελικά
να μην υπάρχει επιτυχής συγκόλληση hot embossed καναλιού με αυτή την
μέθοδο. Τα ίδια αποτελέσματα παρουσιάζονται και στα δύο υλικά PMMA και
PET. Κανάλια τέτοιου τύπου συγκολλούνται γενικά με πολύ χαμηλότερες
θερμοκρασίες και με την βοήθεια διαλυτών όπως θα γίνει αναφορά πιο κάτω
σε άλλες μεθόδους.
Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται πόσο κλείνει το κανάλι
ανάλογα με την θερμοκρασία. Τα πειράματα έγιναν σε PET και PMMA και
δείχνουν πόσο επηρεάζει η άνοδος της θερμοκρασίας την επάνοδο του
πολυμερούς που συμπιέστηκε προς την αρχική του θέση.
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Οι χρόνοι συγκόλλησης είναι 5 min αντίστοιχα και για το PMMA και για το PET
και σε πιέσεις 10 kg/cm2 και για τα δύο υλικά, φυσικά για τις αντίστοιχες
θερμοκρασίες.
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Σχήμα 41: Κλείσιμο hot embossed PET καναλιού σε σχέση με την
θερμοκρασία.
Initial depth
final depth

PMMA
18

Chanell depth

15
12
9
6
3
0
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100
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115

120
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Σχήμα 42: Κλείσιμο hot embossed PMMA καναλιού σε σχέση με την
θερμοκρασία.
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Μια πιθανή λύση στο παραπάνω πρόβλημα θα ήταν να γίνουν συγκολλήσεις
σε χαμηλές θερμοκρασίες κυρίως σε αυτές που το κανάλι δεν επηρεάζεται με
διάφορες πιέσεις. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι μέχρι τους 100ο C για το
PMMA και 55ο C για το PET. Έγιναν πολλές προσπάθειες συγκόλλησης αλλά
το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό αφού οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές και
τα υλικά δεν κολλούσαν ακόμη και σε υψηλές πιέσεις και διαφορετικούς
χρόνους.

Στον πίνακα 39 που ακολουθεί παρουσιάζονται

διάφορες

προσπάθειες που έγιναν.
Πίνακας 42: διάφορες συνθήκες ανεπιτυχούς συγκόλλησης hot embossed
καναλιών
Υλικό

PET

PMMA

Θερμοκρασία

55 0C

100 0C

Πίεση
30 kgr ή 4,4 kgr/cm 2

60 kgr ή 6,6 kgr/cm 2

100 kgr ή 14,8
kgr/cm

2

200 kgr ή 29,7
kgr/cm

2

300 kgr ή 44,4
kgr/cm

2

Μη επιτυχής συγκόλληση

Μη επιτυχής συγκόλληση

(Αδύναμη)

(Αδύναμη)

Μη επιτυχής συγκόλληση

Μη επιτυχής συγκόλληση

(Αδύναμη)

(Αδύναμη)

Μη επιτυχής συγκόλληση

Μη επιτυχής συγκόλληση

(Αδύναμη)

(Αδύναμη)

Μη επιτυχής

Μη επιτυχής

συγκόλληση(Παραμόρφωση)

συγκόλληση(Παραμόρφωση)

Μη επιτυχής συγκόλληση

Μη επιτυχής συγκόλληση

(Παραμόρφωση)

(Παραμόρφωση)

Όταν γίνεται αναφορά σε αδύναμη συγκόλληση εννοείται ότι η συγκόλληση
δεν είναι αρκετά σταθερή και ξεκολλάει αμέσως μόλις υποστεί την παραμικρή
παραμόρφωση.

Στον

όρο παραμόρφωση εννοείται

ότι

οι

πλαστικές

επιφάνειες παραμορφώνονται και καταστρέφονται. Είναι προφανές ότι για να
παραμείνει η χαμηλή θερμοκρασία και τα 10 kg/cm2 περίπου 70 kg στην
πρέσα πρέπει στις επιφάνειες να δημιουργηθεί κάποιο στρώμα ενδιάμεσο
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που να βοηθήσει την συγκόλληση. Στον πίνακα 2.15 που ακολουθεί φαίνονται
φωτογραφίες και από τα δύο υλικά με κανάλια κλειστά.
Πίνακας 43: Εικόνες κολλημένων hot embossed καναλιών από οπτικό
μικροσκόπιο
PET

PMMA

Αρχική
μορφή

Τελική
μορφή

Στο υλικό του PET η τομή που υπήρχε αρχικά έχει μικρύνει πάρα πολύ στην
δεύτερη φωτογραφία μετά την συγκόλληση. Στην δεύτερη σειρά στο PMMA
στην φωτογραφία της συγκόλλησης φαίνεται μόνο

το διάγραμμα του

καναλιού. Στην φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται ένα συγκολλημένο
κανάλι από PMMA το οποίο μετά την συγκόλληση έχει εξαφανιστεί.(μηδενικό
βάθος)

Εικόνα 13: Φωτογραφία hot embossed κατεστραμμένου PMMA καναλιού
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Θερμική συγκόλληση plasma etched καναλιών
Όμοια διαδικασία συγκόλλησης ακολουθείται και για κανάλια τα οποία έχουν
κατασκευαστεί με πλάσμα οξυγόνου. Εδώ το πρόβλημα που υπήρχε στα hot
embossed κανάλια δεν υπάρχει και αυτό γιατί το υλικό αφαιρείτε από την
περιοχή που γίνεται εγχάραξη. Το πρόβλημα που εμφανίστηκε εδώ ήταν το
εξής: Το καπάκι να κολλάει με μεγάλη δυσκολία στην επιφάνεια λόγω
κάποιων υπολειμμάτων από την λιθογραφία που μένει στην επιφάνεια του
καναλιού μετά την εγχάραξη. Το πολυμερές που χρησιμοποιείται σαν μάσκα
για την εγχάραξη στο τέλος της διαδικασίας δεν καθαρίζεται πολύ καλά με
αποτέλεσμα το καπάκι να μην κολλάει. Η μέθοδος επιτυγχάνει μόνο σε
κανάλια μεγάλων διαστάσεων τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλη
επιφάνεια πολυμερούς και ειδικότερα στο PMMA. Γενικά η μέθοδος απαιτεί τις
ακόλουθες συνθήκες που βρίσκονται στον πίνακα 2.16. Θερμοκρασία κοντά
στο Tg είναι το χαρακτηριστικό της μεθόδου.
Πίνακας 44: Συνθήκες συγκόλλησης plasma etched καναλιών
Υλικό

Θερμοκρασία

Πίεση

Χρόνος

PMMA

120ο C

10kg/cm2

5 min

PET

75ο C

10kg/cm2

5min

Τα καλύτερα αποτελέσματα σε αυτήν την μέθοδο εμφανίστηκαν για τα κανάλι
που είχαν γίνει με την συγκεκριμένη μάσκα

και μόνο για το PMMA. Στην μάσκα που
χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια

λόγο και του διαφορετικού υλικού δεν υπήρχε
επιτυχία στις συγκολλήσεις. Το PET Γενικότερα είχε πρόβλημα σε αυτή την
μέθοδο αφού οι θερμοκρασίες κοντά στο Tg κατέστρεφαν το πολύ μαλακό
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υλικό. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνονται τα αποτελέσματα στο
PMMA.

Εικόνα 14: Τομή συγκολλημένου plasma etched PMMA καναλιού

Εικόνα 15: Συγκολλημένο plasma etched κανάλι με χρωστική ουσία στο
εσωτερικό του
Γενικά η μέθοδος είναι για σκληρά υλικά που αντέχουν και διατηρούν την
δομή τους σε υψηλές θερμοκρασίες ειδικότερα κοντά στο Tg
2.9.2 Θερμική συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων
υποβοηθούμενη με πλάσμα οξυγόνου (Thermal and plasma bonding)
Η

ανάγκη

για

μείωση

των

θερμοκρασιών

στην

συγκόλληση

των

μικρορευστομηχανικών διατάξεων οδηγεί στην εύρεση μεθόδων που θα
βοηθήσουν λίγο τα δύο υλικά χημικά να κολλήσουν καλύτερα μεταξύ τους.
Μία μέθοδος που δοκιμάστηκε στην αρχή ήταν πριν την συγκόλληση να
γίνεται ένα πλάσμα οξυγόνου στον RIE αντιδραστήρα πλάσματος και στις
συνθήκες που έχουν αναφερθεί στην αρχή του κεφαλαίου. Η ιδέα ήταν να
δημιουργηθεί μια υδροφιλικότητα στην επιφάνεια του καναλιού και του
καπακιού και να γίνει πιο εύκολη η συγκόλληση. Οι δοκιμές έγιναν και στα δύο
υλικά και για τις δύο κατηγορίες κατασκευής καναλιών αλλά περισσότερο για
τα hot embossed κανάλια. Τα αποτελέσματα ήταν θετικότερα από την
συγκόλληση με μόνη την θερμοκρασία αλλά με το πέρασμα υγρού στο
εσωτερικό τους και την άνοδο της πίεσης το αποτέλεσμα ήταν τα κανάλια να
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ανοίγουν.

Στον

παρακάτω

πίνακα

45

παρουσιάζονται

οι

συνθήκες

συγκόλλησης
Ηot embossed κανάλια
Πίνακας 45: Συνθήκες συγκόλλησης με πλάσμα
Υλικό

PET

Θερμοκρασία

55 C

0

PMMA
0

100 C

Πίεση
Επιτυχής συγκόλληση

10 kgr/cm 2

(Αδύναμη)

Επιτυχής
συγκόλληση

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν φωτογραφίες από συγκόλληση του PET
αλλά και του PMMA
Πίνακας 46: Εικόνες hot embossed καναλιών PET από οπτικό μικροσκόπιο
συγκολλημένα με υποβοήθηση πλάσματος
PET

PMMA

Plasma etched κανάλια
Η παραπάνω μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και για κανάλια που είχαν
κατασκευαστεί σε πλάσμα οξυγόνου. Ομοίως με τα hot embossed κανάλια σε
χαμηλές θερμοκρασίες η συγκόλληση δεν είχε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα. Μόνο στο PMMA τα αποτελέσματα της συγκόλλησης ήταν
καλύτερα. Γενικά αποδείχθηκε ότι για να υπάρχει επιτυχία σε συγκόλληση
χαμηλών θερμοκρασιών απαιτείται καλύτερα κάποιος διαλύτης ο οποίος να
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αντιδράσει καλύτερα με την επιφάνεια. Στην επόμενη παράγραφο αναλύεται
το solvent bonding το οποίο είναι ακριβώς αυτό. Σαν μέθοδος αυτή με το
πλάσμα δεν έδωσε την καλύτερη δυνατή αντοχή στα συγκολλημένα κανάλια
αλλά σίγουρα βοήθησε κάπως.
2.9.3 Θερμική συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων
υποβοηθούμενη από ειδικούς διαλύτες (solvent bonding)
Ακόμα μια μέθοδος που δοκιμάστηκε για την συγκόλληση των διατάξεων ήταν
αυτή με διαλύτη στις επιφάνειες των υλικών ώστε με την μεταβολή της
επιφάνειας τα δυο υλικά να κολλήσουν καλύτερα και πιο εύκολα. Αρχικά
έγιναν δοκιμές στα κανάλια της hot embossing τεχνικής όπου υπήρχε και το
πρόβλημα με την υψηλή θερμοκρασία. Γενικά αποδείχθηκε η πλέον καλύτερη
τεχνική για την συγκόλληση τέτοιων καναλιών αφού προσδίδει και στις
διατάξεις αρκετή μηχανική αντοχή.
Hot embossed κανάλια
Αρχικά γίνεται ένα πλάσμα οξυγόνου στον RIE αντιδραστήρα Πριν τη
συγκόλληση με διαλύτες τα PMMA ή PET υποστρώματα τοποθετήθηκαν για
10 min σε υπέρηχους σε ένα υδατικό διάλυμα που αποτελείται 50%

2-

προπανόλη (IPA) και 50 % απιονισμένο νερό (H 2O). Στη συνέχεια τα δείγματα
στεγώθηκαν υπό ροή αέριου αζώτου. Τέσσερις σταγόνες ενός υδατικού
διαλύματος που αποτελείται απο 47,5% dimethylsulphoxide (DMSO), 47,5%
απιονισμένο νερό και 5% μεθανόλη χρησιμοποιηθηκε στην περίπτωση του
PMMA ενώ στην περίπτωση του PET χρησιμοποιήθηκε υδατικό διάλυμα που
αποτελείται από 50 % acetonitrile (ACN) και 50 % απιονισμένο νερό[29]. Για
την κάθε περίπτωση το υδατικό διάλυμα απλώθηκε ομοιόμορφα στην
επιφάνεια του πολυμερικού υποστρώματος που αποτελεί το καπάκι
σφράγισης της διάταξης και ευθυγραμμίστηκε με το πολυμερικό υπόστρωμα
από αποτελεί το κανάλι της διάταξης. Τα δύο υπόστρωματα στη συνέχεια
τοποθετήθηκαν σε θερμαινόμενη πρέσσα υπο συνθήκες θερμοκρασία 90 oC
και πίεση 10 kg/cm2
Οι συνθήκες φαίνονται και στον πίνακα 2.17. Γενικά σας μέθοδος έδωσε
πολύ καλά αποτελέσματα όσο αναφορά την δύναμη συγκόλλησης με
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μειονέκτημα την αλλαγή της δομής του καναλιού λόγο επηρεασμού από τον
διαλύτη.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται φωτογραφίες από μικροσκόπιο SEM από
τομές τέτοιων καναλιών καθώς και πώς μεταβάλλονται με την χρήση των
διαλυτών.
Πίνακας 47: Φωτογραφίες από μικροσκόπιο SEM τομής καναλιών PET με
solvent bonding
Τομή
καναλιών

Αφαίρεση
καπακιού

Plasma etched κανάλια
Γενικά η μέθοδος του solvent bonding δεν είχε ούτε τώρα επιτυχία στα
κανάλια και για τα δύο υλικά αφού ο διαλύτης που έπεφτε στην επιφάνεια σε
συνδυασμό με τυχόν υπολείμματα της λιθογραφίας έφεραν αρνητικά
αποτελέσματα. Το πρόβλημα ήταν και για τα δυο υλικά. Παρακάτω στην
τελική μέθοδο συγκόλλησης με υμένια ελασματοποίησης lamination films τα
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αποτελέσματα συγκόλλησης όπως θα γίνει αναφορά είναι γενικά καλύτερα
αφού δεν επηρεάζει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του καναλιού.
2.9.4 Συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων με υμένια
ελασματοποίησης (Lamination films)
Τα γενικότερα προβλήματα που προέκυψαν από τις παραπάνω μεθόδους
όπως η μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των καναλιών από
θερμοκρασία ,πίεση, διαλύτες αλλά και το συνολικό πρόβλημα στην
συγκόλληση διατάξεων που κατασκευάστηκαν στο πλάσμα οδήγησε στην
ανάγκη να δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες συγκόλλησης που δεν θα
επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του καναλιού. Μια τέτοια μέθοδος είναι αυτή
με τα ειδικά υμένια που υπάρχουν για σφράγιση στα οποία δεν
χρησιμοποιείται θερμοκρασία παρά μόνο πίεση. Σαν αποτέλεσμα τα
τοιχώματα παραμένουν ανέπαφα. Τα lamination films που χρησιμοποιήθηκαν
στα συγκεκριμένα πειράματα ήταν της εταιρίας 3M©. Είναι κατασκευασμένα
από πολυολεφίνη και βρέθηκε ότι είχαν πολύ καλή επαφή και στεγανότητα με
τα υλικά του PET και του PMMA. Είχαν πολύ καλή εφαρμογή και στις δύο
κατηγορίες καναλιών. Οι συνθήκες συγκόλλησης στο συγκεκριμένο πείραμα
ήταν:
Πίνακας 48: Συνθήκες συγκόλλησης με lamination films
Ταχύτητα

0.15 m/min

Πίεση κυλίνδρου

0 – 1/16 per inch

Θερμοκρασία

23 (Δωματίου)

Παρακάτω φαίνεται μια εικόνα από οπτικό μικροσκόπιο φθορισμού από
συγκολλημένο κανάλι PMMA plasma etched και στον πίνακα ….. κάποιες
τομέα από το συγκεκριμένο κανάλι.
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Εικόνα 16: Συγκολλημένο κανάλι PMMA με lamination flims
Πίνακας 49: Φωτογραφίες από μικροσκόπιο PMMA καναλιών με φθορίζουσα
ουσία
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Πίνακας 50: Εικόνες τομής PMMA καναλιών με lamination από οπτικό
μικροσκόπιο

Πίνακας 51: Εικόνες τομής από μικροσκόπιο SEM PMMA καναλιών με
lamination

2.10 Σύγκριση μεθόδων συγκόλλησης – συμπεράσματα
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια σύγκριση των δοκιμών
συγκόλλησης μικρορευστομηχανικών διατάξεων γίνονται κάποια σχόλια
καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων για το ποιά μέθοδος είναι η πλέον
κατάλληλη για συγκεκριμένα κανάλια και εφαρμογή.
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Πίνακας 52: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων συγκολλήσεων
Μέθοδοι

Τύπος κατασκευής

συγκόλλησης

Θερμική

Hot embossing

Plasma etching

Αντοχή

Αντοχή

Παραμόρφωση

παραμόρφωση

Πολύ καλή

Μεγάλη

Όχι Καλή

Μικρή

Όχι καλή

Μικρή

Όχι καλή

Σχεδόν

συγκόλληση
Θερμική
συγκόλληση

καθόλου

υποβοηθούμενη
με

πλάσμα

οξυγόνου
Θερμική

Πολύ καλή

Μικρή

Όχι καλή

συγκόλληση

Σχεδόν
καθόλου

υποβοηθούμενη
με διαλύτες
Lamination films

Καλή

καθόλου

καλή

καθόλου

Συμπεράσματα
Θερμική συγκόλληση
Σαν μέθοδος δεν έδωσε πού καλά αποτελέσματα αφού καταστρέφει κανάλια
που έχουν δημιουργηθεί με hot embossing. Όσο αναφορά κανάλια που έχουν
γίνει σε πλάσμα μπορεί να λειτουργήσει σε σκληρά υποστρώματα που δεν
επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες και σε κανάλια βαθειά που δεν
επηρεάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Γενικά δεν έδωσε καλά
αποτελέσματα και στις δύο κατηγορίες κατασκευής καναλιών λόγω ότι
δεν καταφέραμε να καθαρίσουμε καλά τις επιφάνειες μετά το πλάσμα.
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Θερμική συγκόλληση υποβοηθούμενη με πλάσμα οξυγόνου
Στην συγκεκριμένη μέθοδο μειώθηκε η θερμοκρασία και

δοκιμάστηκαν

διάφορες πιέσεις για την επιτυχή συγκόλληση των καναλιών. Στα δύο
στρώματα προηγήθηκε ένα πλάσμα οξυγόνου για να γίνουν οι επιφάνειες λίγο
υδρόφιλες και να βοηθήσει στην συγκόλληση. Παρόλα αυτά η μείωση της
θερμοκρασίας δεν είχε παραμόρφωση στο κανάλι αλλά μειώθηκε
δραματικά η μηχανική αντοχή των διατάξεων.
Θερμική συγκόλληση υποβοηθούμενη με διαλύτες
Σαν μέθοδος έδωσε πολύ καλή μηχανική αντοχή αλλά γενικά κάνει μόνο για
κανάλια που έχουν κατασκευαστεί με hot embossing. Οι διαλύτες από την
άλλη έδωσαν μια μικρή παραμόρφωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών
του καναλιού η οποία όμως δεν είναι ικανή να το καταστρέψει τελείως.
Έδωσε ικανά αποτελέσματα συγκόλλησης στα hot embossed κανάλια.
Lamination films
Λόγω της συμβατότητας των υμενίων με όλα τα πλαστικά γενικότερα που
δοκιμάστηκαν και λόγω θερμοκρασίας περιβάλλοντος έδωσε πολύ καλά
αποτελέσματα και στα δύο υλικά. Γενικά μια καλή μέθοδος για
συγκόλληση πολλών υλικών με καλά αποτελέσματα στεγανοποίησης
και αντοχής.
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Κεφάλαιο 3
Ολοκλήρωση μικροκαναλιών με αισθητήρα μέτρησης ροής
3.1 Περίληψη κεφαλαίου
Η μέτρηση ροής σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στον
τομέα

των

μικρορευστομηχανικών

διατάξεων.

Μέχρι

στιγμής

στην

βιβλιογραφία έχει επιτευχθεί μέτρηση ροής σε μικροκανάλια από πυρίτιο[33].
Δικός μας στόχος είναι η σφράγιση τέτοιων αισθητήρων πάνω σε πλαστικά
υποστρώματα τα οποία βρίσκονται οι αισθητηρες και μικρορευστομηχανικά
κανάλια από SU-8. Η σφράγιση τους γίνεται με πλακίδια PMMA μέσω της
τεχνικής της θερμικής σφράγισης. Η κατασκευή των καναλιών βρίσκεται στα
πλαίσια της

υπο εκπόνηση

διδακτορικής

διατριβής του Αναστάσιου

Πετρόπουλου (επιβλέπων Γρηγόρης Καλτσάς). Στο παρόν κεφάλαιο θα
αποδείξουμε ότι η τεχνική της εν θερμό συγκόλλησης μεταξύ καναλιών και
επιφανειών PMMA που είναι καθαρές είναι επιτυχέστατη σε αντίθεση των
κατεργασμένων σε πλάσμα.
3.2 Πειραματικές διατάξεις και μέθοδοι χαρακτηρισμού δομών και υλικά
Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του αισθητήρα ήταν τα
εξής:
Α) Όργανα μέτρησης και χαρακτηρισμού δομών
•

Προφιλόμετρο ακίδας

•

Οπτικό μικροσκόπιο

•

Μικροσκόπιο SEM

Β) Όργανα σχηματοποίησης πολυμερών με θέρμανση – Συγκολλητική
διάταξη
•

Θερμοπρέσα

Η περιγραφή τους έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο
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Γ) Αντλία μικροροών
Η αντλία που χρησιμοποιήθηκε για να εισάγει το νερό στον αισθητήρα με
κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα είναι της εταιρίας WPI και είναι το μοντέλο
sp200i.

Πίνακας 53: Χαρακτηριστικά μεγέθη μικροαντλίας
Syringe Size

10 µL to 140 mL (two)

Maximum Flow Rate (140 mL syringe)

145 mL/min

Minimum Flow Rate

0.001µL/hr

Linear Force

40 Ib (18 kg)

Advance Per Microstep

0.165 micron

Maximum Step Rate

1600 steps/sec

Minimum Step Rate

1 step/100 sec

Accuracy

< 1% error

Reproducibility

± 0.1%

Dimensions

11 x 9 x 5.5 in., 28 x 23 x 14 cm

Shipping Weight

12 Ib (5.4 kg)

Notes:

Available 95-135 V or 220-240 V, 50/60 Hz
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3.2.1 Υλικά και διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν
Διαλύτες
Ισοπροπανόλη (Isopropyl Alcohol, IPA)
Ακετόνη (Acetone)
Υλικά
Α) FR4 (PCB)
Β) Πολύ (μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA)
Γ) πλατίνα (Pt)
Δ) Χαλκός (Cu)
E) SU-8

3.3 Κατασκευή του αισθητήρα ροής [34]
3.3.1 Κατασκευή ηλεκτροδίων – αντιστάσεων - καναλιού
Στο σχήμα 36 φαίνονται όλα τα στάδια κατασκευής του αισθητήρα από την
κατασκευή του καναλιού και των ηλεκτροδίων επάνω στο PCB μέχρι την
συγκόλληση του.
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Σχήμα 43: Βήματα κατασκευής αισθητήρα ροής
Όπως προαναφέρθηκε ο συγκεκριμένος αισθητήρας στον οποίο το κανάλι
είναι κατασκευασμένο επάνω στο υλικό FR4 (PCB) αποτελείται από
ηλεκτρόδια

πλατίνας

ευαίσθητα

στην

θερμοκρασία

τα

οποίο

είναι

κατασκευασμένα από τον χαλκό που έχει ήδη λιθογραφηθεί επάνω στο FR4.
Αρχικά το FR4 επάνω έχει ένα στρώμα χαλκού επάνω στο οποίο γίνεται μία
λιθογραφία ώστε να σχηματοποιηθούν οι ηλεκτρικές επαφές των θερμικών
αντιστάσεων που λειτουργούν ως αισθητήρες. (3.1a). Στην συνέχεια
δημιουργείται ένα στρώμα από ρητίνη SU-8 το οποίο χρησιμοποιείται για να
ευθυγραμμίσει το πάχος των χαλκοδιαδρόμων με την πλατίνα που θα
επιστρωθεί στην συνέχεια. (21b – 21c). Στα βήματα (21d - 21e) φαίνεται η
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επίστρωση του στρώματος της SU-8 για το κανάλι που δημιουργείται
αργότερα με λιθογραφία. Μέχρι το βήμα 1e στην ουσία έχει ολοκληρωθεί το
κομμάτι κατασκευής του αισθητήρα με το κανάλι και τις αντιστάσεις από
πλατίνα και είναι έτοιμο για σφράγιση πριν την λειτουργία του. Στον πίνακα
που ακολουθεί

φαίνονται μερικές

φωτογραφίες

του αισθητήρα πριν

σφραγιστεί.
Πίνακας 54: Εικόνες αισθητήρα πριν την σφράγιση από οπτικό μικροσκόπιο

3.3.2 Συγκόλληση – σφράγιση καναλιού
Όπως ήταν αναμενόμενο η συγκόλληση του αισθητήρα με κάποιο υλικό και
ειδικά με πλαστικά όπως το PMMΑ αποδείχθηκε μια εξαιρετικά δύσκολη
διαδικασία αφού πρόκειται για υλικά με εντελώς διαφορετική φύση και
σύσταση. Το plexiglass© επιλέχθηκε αφού είναι γενικά ένα ευέλικτο υλικό
ώστε να δημιουργηθούν τρύπες και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την
εφαρμογή. Εκτός αυτού έγινε εκτενέστερη μελέτη σε προηγούμενα κεφάλαια
όσο αναφορά την εφαρμογή του στις μικρορευστομηχανικές διατάξεις. Σαν
λύση στο πρόβλημα της ασυμβατότητας των δύο υλικών στην συγκόλληση
έγινε μια επίστρωση ενός πολύ λεπτού υμενίου από PMMA (διάλυμα 20% κ.β.
PMMA με ΜW 120 Κ σε PGMEA) σχετικά παχύ δημιουργώντας στην
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επιφάνεια ένα στρώμα γύρω στο 1 μm. Στην ουσία μεταξύ του καναλιού από
SU-8 και του καπακιού επιστρώθηκε PMMΑ αφού λειτουργεί σαν lamination
film που ένωσε τα δύο υλικά. Επιπλέον η επίστρωση με λεπτό υμένιο από
PMMA μονώνει τους αισθητήρες που δεν είναι πλέον σε επαφή με το ρευστό.
Η επίστρωση αυτού του στρώματος φαίνεται στο 3.1f. Εφόσον το καπάκι από
plexiglass τρυπηθεί στα σημεία των δεξαμενών που αργότερα θα μπουν η
είσοδος και η έξοδος μπορεί να αρχίσει η διαδικασία της συγκόλλησης του
καπακιού. Οι συνθήκες συγκόλλησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 48
Πίνακας 55: Συνθήκες συγκόλλησης αισθητήρα
Θερμοκρασία
o

120 C

Πίεση
32kg/cm

Χρόνος
2

30 min

Ο συνολικός χρόνος συγκόλλησης είναι 30 min. Στην θερμοκρασία το δείγμα
παραμένει για 15 min και ο υπόλοιπος χρόνος είναι μέχρι να κρυώσει η πρέσα
και να βγει ο συγκολλημένος αισθητήρας.

Σχήμα 44: Σφράγιση αισθητήρα με PMMA
Όπως και στις άλλες δοκιμές συγκολλήσεων έτσι και εδώ μεγαλύτερη πίεση
και θερμοκρασία συνεπάγεται καταστροφή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών
του καναλιού ενώ αντίστοιχα μικρότερη πίεση και θερμοκρασία συνεπάγεται
όχι καλή στεγανοποίηση με αποτέλεσμα το διάλυμα να διαρρέει. Παρά την
επιτυχή συγκόλληση ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε μετά την συγκόλληση
ήταν το εξής: λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο υλικών όσο
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αναφορά τις μηχανικές ιδιότητες τους στην μεταβολή της θερμοκρασίας,
παρατηρήθηκε μια στρέβλωση μεταξύ των δύο υλικών με αποτέλεσμα να
τείνουν να επιστέψουν στην αρχική τους κατάσταση και να ξεκολλάνε. Σαν
λύση στο πρόβλημα έγινε η επίστρωση του PMMA και κολλήθηκε ακόμα ένα
κομμάτι Plexiglas όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1g. Ο συνδυασμός που
επιτεύχθηκε είχε σαν αποτέλεσμα νε εκλείψει η στρέβλωση που εμφανιζόταν
μετά και να αυξηθεί περισσότερο η αντοχή της διάταξης. Στον παρακάτω
πίνακα

υπάρχουν

φωτογραφίες

από

οπτικό

μικροσκόπιο

από

τον

συγκολλημένο αισθητήρα φωτογραφίες από χρωστική ουσία στο εσωτερικό
του και τομή της συγκόλλησης.
Πίνακας 56: Εικόνες από τον συγκολλημένο αισθητήρα και από τομή του

Γενικά η συγκόλληση του καναλιού με αυτόν τον τρόπο αποδείχθηκε πολύ
καλή ενώ σε μέτρηση πίεσης που έγινε μπορεί να αντέξει μέχρι και 5 bar.
3.4 Μετρήσεις – χαρακτηρισμός αισθητήρα
Με στόχο να γίνει αντιληπτή η εφαρμογή του αισθητήρα μετά την κατασκευή
του και τον απαραίτητο έλεγχο στεγανότητας πραγματοποιήθηκαν κάποιες
μετρήσεις ροής περνώντας από το κανάλι απιονισμένο νερό. Στην
συγκεκριμένη δοκιμή το κανάλι είχε πλάτος 500μm και 1000μm βάθος. Η
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περιοχή πάνω στην οποία γίνεται η μέτρηση δηλαδή η περιοχή των
θερμαινόμενων αντιστάσεων που θα μετρηθεί η διαφορά ανάλογα με την
θερμοκρασία είναι 1,5 mm. Εφόσον η διάταξη τοποθετηθεί στην έξοδο της
αντλίας με σύριγγα και οι μετρούμενες αντιστάσεις σε πολύμετρο ξεκίνησαν οι
μετρήσεις της ροής. Το ρεύμα τροφοδότησης της αντίστασης που θα
θερμαίνεται (heater) είναι 70 mA. Στο διάγραμμα 3.1 φαίνεται μια σειρά
μετρήσεων.
70mA
6,98

0

6,97

0 1

6,96

2
3

6,95

R (ohm)

6,94

5

6,93
6,92

10

20

6,91

15

40

6,90

20
40

6,89

100

6,88

200 400

6,87
0

2000

4000

6000

8000

Time (sec)

Σχήμα 45: Σειρά μετρήσεων απόκρισης του αισθητήρα συναρτήσει της ροής
Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι ο αισθητήρας έχει την
δυνατότητα να μετρήσει ένα αρκετά μεγάλο εύρος ροών ανάλογα με την
ταχύτητα που τροφοδοτεί η αντλία την είσοδο του αισθητήρα. Πρακτικά
μπορεί να μετρήσει από 1 – 400 μL/min, με μια ευαισθησία της τάξης των 50
μL/min. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 26 φαίνεται πως μεταβάλλεται η
διαφορά της αντίστασης που μετράτε σε σχέση με την ροή.
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D
70 mA

∆R (Ohm)

0,08

0,04

0,00

0

200

400

Flow Rate (µl/min)

Σχήμα 46: Ροή συναρτήσει αντίστασης
Γενικά η απόκριση του συστήματος για το ρεύμα των 70 mA φαίνεται
να είναι πολύ καλή. Πιο κάτω φαίνεται και μι αντίστοιχη γραφική παράσταση
για ρεύμα 60 mA. Εκεί όμως το αποτέλεσμα δεν είναι πάρα πολύ καλό.

0,010

70mA
60mA

∆R (ohm)
0,005

0,000
0

40

80

Flow rate (µL/min)

Σχήμα 39: Ροή συναρτήσει αντίστασης με διαφορετικό ρεύμα
τροφοδοσίας στην θερμαινόμενη αντίσταση
Τέλος στο διάγραμμα 3.4 φαίνεται η μεταβολή της ροής σε σχέση με τον λόγω
της διαφοράς των μετρούμενων αντιστάσεων αλλά και την διαφορά
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θερμοκρασίας στους αισθητήρες κατά την διάρκεια της μέτρησης. Επίσης
υπολογίζεται και ο αριθμός Reynolds ο οποίος απεικονίζεται και αυτός στο
διάγραμμα. Ο αριθμός Reynolds υπολογίζεται από:

ρVL VL
=
µ
ν

=
Re
L

Σχέση 4: Αριθμός Reynolds
Όπου το V είναι η ταχύτητα του υγρού που κινείται στο κανάλι, L τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του καναλιού (μήκος) και ρ η πυκνότητα του
υγρού.

0,1

Reynolds Number
1

10

0,012

5

0,010
0,008
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3
0,006
2

∆T (oC)

4

0,004
1

0,002

0

0,000
1

10

100

Flow Rate (µL/min)
Σχήμα 47: Ροή συναρτήσει θερμοκρασίας αντίστασης και αριθμού Reynolds
Γενικά τα αποτελέσματα που έδωσε ο αισθητήρας κρίνονται πολύ καλά μιας
και είναι η πρώτη προσπάθεια υλοποίησης τέτοιας διάταξης σε πολυμερικά
υποστρώματα. Η απλή μέθοδος κατασκευής του, η δυνατότητα επέκτασης με
πολλά κανάλια στο ίδιο υπόστρωμα, ο συνδυασμός καναλιού – ακροδεκτών –
αισθητήρων στο ίδιο υλικό με τα πολύ καλά αποτελέσματα απόκρισης
ευαισθησίας τον κάνουν αρκετά ελκυστικό σαν τεχνολογία κατασκευής
εφαρμογές μέτρησης ροής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Συντομογραφίες
1) PΕΤ: Πολύ (τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας)
2) PMMA: πολύ (Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας)
3) PS: πολυστυρέενιο
4) AFM: Atomic force microscope (Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης)
5) SEM: Scanning electronic microscope (Μικροσκόπιο ηλεκτρονίων
σάρωσης)
6) XPS: X-ray photoelectron spectroscopy
7) PCB: Printed board circuit
8) Pt: Platinum
9) Cu: Cuprur
10) TMAH: Tetra Methyl Ammonium Hydroxide
11) ΜΙΒΚ: Methyl Isobutyl Ketone
12) ICP: Inductively Coupled Plasma
13) RIE: Reactive Ion Etcher
14) SU-8: Photoresist negative tone for MEMS

Κωνσταντίνος Δ. Κοντάκης

128

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Εικόνα 7: Εικόνα μικροσκοπίου SEM με τις βασικές παραμέτρους μέτρησης
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Εικόνα 9: Σύστημα μέτρησης γωνιών επαφής
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Σχήμα 3: Εικόνες από μικροσκόπιο AFM για το PET[9] a) Επιφάνεια πριν την
κατεργασία b) Επιφάνεια κατεργασμένη σε ατμοσφαιρικό πλάσμα για 60 sec
c) για 600 sec d) Εγχάραξη για 60 sec σε πίεση 1 mbar και ισχύς 120 w
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Σχήμα 5: Μέτρηση γωνιών επαφής σε PET κατεργασμένο σε πλάσμα ηλίου[7]
a) Δυναμικό πόλωσης 0 b) Δυναμικό πόλωσης -30 V c) Δυναμικό πόλωσης
30 V
Σχήμα 6: Εικόνες από AFM για PET κατεργασμένο σε πλάσμα οξυγόνου και
μη κατεργασμένου ως σύγκριση[37]
Σχήμα 7: Διαγράμματα XPS της κορυφής C1 για (a) μη κατεργασμένο PET
b) κατεργασμένο σε ατμοσφαιρικό πλάσμα οξυγόνου (WRF = 120W, P = 0.2
mba, ttr = 2 min) και c) κατεργασμένο σε πλάσμα αργού(WRF = 130W, P =
0.2 mbar, ttr = 4 min).
Σχήμα 8: Ρυθμοί εγχάραξης για το πολυστυρένιο σε RF πλάσμα συναρτήσει
της ισχύος χωρίς την εφαρμογή δυναμικού πόλωσης [12]
Σχήμα 9: Γωνίες επαφής για το πολυστυρένιο για διαφορες[14]
Σχήμα 10: Ο κύριος θάλαμος του ICP αντιδραστήρα με την πηγή πλάσματος
και τη παροχή ισχύος. Δεξιά φαίνεται η σύζευξη ηλεκτρικού και μαγνητικού
πεδίου.
Σχήμα 11: Μέτρηση με προφιλόμετρο ακίδας και αρχή λειτουργίας
Σχήμα 12: Εναπόθεση πλατίνας μετά την εγχάραξη
Σχήμα 13: Σχηματική αναπαράσταση μικροσκοπίου SEM και αρχή
λειτουργίας
Σχήμα 14: Σχηματική αναπαράσταση μικροσκοπίου AFM και αρχή λειτουργίας
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εγχάραξης σε αντιδραστήρα ICP
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εγχάραξης σε αντιδραστήρα ICP
Σχήμα 21: Καμπύλη γωνιών επαφής ανά ημέρες για το PS
Σχήμα 22: Καμπύλη γωνιών επαφής ανά ημέρες για το PET
Σχήμα 23: Συγκριτικό διάγραμμα ρυθμών εγχάραξης για όλα τα υλικά
Σχήμα 24: Διάγραμμα σύγκρισης τραχύτητας ανά υλικό
Σχήμα 25: Σύγκριση χρόνου γήρανσης ανά υλικό
Σχήμα 26: Συμβατικές μέθοδοι κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων,
(α) Μορφοποίηση με απλή επαφή (casting, soft-lithography), (β)
Μορφοποίηση με πίεση και θέρμανση (hot embossing) και (γ) Μορφοποίηση
με έκχυση της ρητίνης (injection molding).
Σχήμα 27: Βήματα κατασκευής καναλιών σε Pet με εν θερμό σφράγιση
Σχήμα 28: Βήματα κατασκευής plasma etched καναλιού από πολυμίδιο[41]
Σχήμα 29: Καμπύλη ανόδου θερμοκρασίας θερμοπρέσας
Σχήμα 30: Καμπύλη καθόδου θερμοκρασίας θερμοπρέσας
Σχήμα 31: Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας laminator
Σχήμα 32: Σχηματική απεικόνιση των σταδίων κατασκευής της σφραγίδας
πυριτίου
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Σχήμα 33: Σφραγίδα πυριτίου μετά την εγχάραξη
Σχήμα 34: Χαρακτηρισμός διαστάσεων στο προφιλόμετρο
Σχήμα 35: Διαδικασία PET hot embossing
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Σχήμα 39: Προφίλ βάθους σε κανάλια PET εγχαραγμένα στο πλάσμα
Σχήμα 40: Κλείσιμο hot embossed PET καναλιού σε σχέση με την
θερμοκρασία
Σχήμα 41: Κλείσιμο hot embossed PMMA καναλιού σε σχέση με την
θερμοκρασία.
Σχήμα 42: Βήματα κατασκευής αισθητήρα ροής
Σχήμα 43: Σφράγιση αισθητήρα με PMMA
Σχήμα 44: Σειρά μετρήσεων απόκρισης του αισθητήρα συναρτήσει της ροής
Σχήμα 45: Ροή συναρτήσει αντίστασης
Σχήμα 46: Ροή συναρτήσει αντίστασης με διαφορετικό ρεύμα τροφοδοσίας
στην θερμαινόμενη αντίσταση
Σχήμα 47: Ροή συναρτήσει θερμοκρασίας αντίστασης και αριθμού Reynolds
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πλάσματος
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά μεγέθη RIE αντιδραστήρα
Πίνακας 4: Παράδειγμα υδρόφιλης και υδρόφοβης επιφάνειας
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Πίνακας 6: Βασικά χαρακτηριστικά Ισοπροπανόλης - Ακετόνης
Πίνακας 9: Χρόνοι βάθη και ρυθμοί εγχάραξης για το PS σε αντιδραστήρα RIE
Πίνακας 10: Βάθη και ρυθμοί εγχάραξης για το PET σε αντιδραστήρα ICP
Πίνακας 11 Χρόνοι βάθη και ρυθμοί εγχάραξης για το PET σε αντιδραστήρα
RIE
Πίνακας 12: Ρυθμοί εγχάραξης για το PMMA και για τους δύο αντιδραστήρες
Πίνακας 13: Εικόνες από μικροσκόπιο SEM στους ανάλογους χρόνους για το
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Πίνακας 19: Εικόνες SEM από μικρορευστομηχανικές διατάξεις PMMA σε
αντιδραστήρα ICP
Πίνακας 20: Γωνίες επαφής ανά ημέρες
Πίνακας 21: Γωνίες επαφής ανά ημέρες
Πίνακας 22: Σύγκριση ρυθμών εγχάραξης για το PS
Πίνακας 23: Σύγκριση ρυθμών εγχάραξης για το PET
Πίνακας 24: Συγκριτικά αποτελέσματα τοπογραφίας
Πίνακας 25: Συγκριτικό πίνακας αποτελεσμάτων διαβροχής επιφάνειας ανά
υλικό
Πίνακας 26: Σύγκριση των παραπάνω τεχνικών κατασκευής
μικρορευστομηχανικών διατάξεων
Πίνακας 27: Συνθήκες Bosch process
Πίνακας 28: Χαρακτηριστικές τιμές σημείων λειτουργίας θερμοπρέσας
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