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Опис: базуючись на результатах досліджень було вдосконалено 

багатофункціональну кластерну іонно-плазмову технологічну систему 

шляхом використання різних комбінацій компліментарних плазмових 

модулів з постійними та високочастотними електричними полями. 

Принциповою новизною цієї кластерної системи, є поєднання декількох 

сумісних джерел потоків металів, іонів, хімічно-активних частинок для 

комплексного впливу на кінетику росту наноструктур. Зокрема, в системі 

вперше для таких технологій застосовано унікальне біполярне джерело 

заряджених частинок, яке забезпечує одночасне витягання іонів і електронів, 

що дозволяє відмовитися від застосування додаткового нейтралізатора, 

навіть при обробці діелектричних мішеней. Таким чином, кластерна система, 

наявна в ХНУ ім. В.Н.Каразіна, поєднує унікальний в світовому загалі набір 

іонно-плазмових інструментів обробки поверхні, що є підґрунтям для 

впевненості в можливості розробки принципово нових технологій синтезу 

покриттів з керованими властивостями. Зокрема, серія експериментів по 

реактивній іонно-променевій обробці діелектричних і напівпровідникових 

наноструктур, проведена з використанням сконструйованого джерела 

(робочий газ CF4), показала можливість анізотропної обробки структур з 

розміром менш ніж 70 нм, що свідчить про можливість успішного 

застосування даного джерела в сучасних мікро- і нанотехнологіях. 

 

Інноваційні аспекти та переваги: розроблена кластерна система поєднує 

унікальний в світовому загалі набір іонно-плазмових інструментів обробки 

поверхні. Основна ідея технології полягає в сепарації двох процесів: 

розпилення металевої мішені за допомогою магнетрона постійного струму в 

інертному газі та активації реактивного газу за допомогою додаткового 

плазмового джерела на базі ВЧ індукційного розряду. 

Головна перевага цього підходу у порівнянні з закордонними аналогами 

полягає в тому, що синтез покриттів здійснюється в діапазоні низького тиску 

робочого газу (0,5-2 мТор), коли рух частинок протинає без зіткнень – 

молекулярний режим. По-перше, це дозволяє збільшити дистанцію 

магнетрон – поверхня, що оброблюється, до 30-40 см, значно збільшити 

площу поверхні нанесення та підвищити швидкість нанесення. По-друге, це 

дає змогу проводити активацію реактивного газу ВЧ індукційним розрядом 

та доставляти активовані частинки до області синтезу покриттів. По-третє, це 

відкриває можливість здійснювати бомбардування поверхні високо-, 

середньо-, або низько енергетичними. 
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Існуючі та потенційні сфери застосування: результати роботи можуть 

бути використані при впровадженні в промисловість дешевих 

конкурентноспроможних захисних, зносостійких та корозійностійких 

покриттів для потреб мікроелектроніки (зацікавлене підприємство ПАТ НВП 

«Сатурн», м.Київ), біомедицини (зацікавлений Інститут патології хребта та 

суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України), ядерної енергетики та 

машинобудування (зацікавлене підприємство ДП Харківський 

машинобудівний завод «ФЕД»). Також отримані результати можуть бути 

використані при проектуванні та виготовленні новітніх зразків плазмово-

технологічного обладнання. Інвестиційна привабливість результатів 

виконання проекту визначається тим, що вказані технології передбачається 

розробляти на базі багатофункціональної кластерної іонно-плазмової 

системи, яка має параметри, що відповідають потребам промислової 

експлуатації, тому результати виконання роботи можна буде безпосередньо 

впровадити в різні галузі промисловості при виготовленні виробів 

мікроелектроніки, машинобудування, оптики, медицини, зокрема, для 

створення антикорозійних, біосумісних, надтвердих, зносостійких покриттів. 

 

Тип потрібної співпраці: технічна кооперація (адаптація до вимог 

замовника). 
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