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периода 29 септември 1 
октомври в град София, 
Хотел Новотел, Институ-
тът по Физика на Твърдото 

тяло към БАН организира 
Първия от поредица семинари по про-
ект ИНЕРА — „REGPOT-2012-2013-1 
NMP Повишаване на научния и ино-
вационния капацитет на ИФТТ-БАН 
в областта на многофункционалните 
наноструктури“, част от Седма рам-
кова програма за научни изследва-
ния на ЕС.
Обучителен семинар: Научно обо-
рудване по ИНЕРА: технологии и ме-
тоди за характеризиране
В семинара взеха участие голям брой 
представители на ИФТТ и БАН, три-

ма чуждестранни лектори и други за-
интересовани.
Програмата на семинара включва-
ше представяне на богатата гама от 
научноизследователска апаратура, 
прецизни методики и технологии, с 
които разполага ИФТТ, както и офи-
циалното представяне и начин на ра-
бота на две от ново закупените апа-
ратури:
1. Система за атомно послой-
но отлагане (Atomic Layer 
Deposition — ALD)
BENEQ TFS 200
Получената в рамките на европей-
ския проект ИНЕРА апаратура TFS 
200 на фирмата Beneq дава възмож-
ност за термично и плазмено-стиму-
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лирано отлагане на атомни слоеве от 
няколко ангстрьома. Използва се ка-
пацитивна плазма, което е днешният 
стандарт в тази област. TFS 200 може 
да покрива със слоеве както плоски 
подложки, така и тримерни обекти 
с произволна форма. TFS 200 има 
уникални възможности за работа с 
различни прекурсори в различни 
режими при температури до 400о С. 
Апаратурата разполага с 6 различни 
газови линии и резервоари за 4 теч-
ни и 3 нагреваеми източника, чието 
комбиниране дава възможност за от-
лагане на разнообразни по химичен 
състав слоеве. Специална вакуумна 
камера дава възможност за бързо на-
гряване и охлаждане. Апаратурата 
позволява висока скорост на отлага-
не — под 2 сек. за един цикъл.

О б л а с т и  н а  п р и л О ж е н и е  н а 
ALD
— изолиращи и дифузионни слоеве в 
микроелектрониката
— MEMS — изолаторни покрития, 
ецващи маски, хидрофобни слоеве

— бариерни слоеве в органо-електро-
никата
— отлагане на функционални слоеве 
заTFT, LCD, AMOLED дисплеи и сен-
зорни екрани
— електро-луминесцентни покрития
— пасивиране на повърхности 
— биосъвместими покрития
— оптични и декоративни покрития

2. Система за плазмено-сти-
мулирано химическо отлагане 
от газова фаза (PECVD)
„Nanofab Plasmalab System 100“
Получената в рамките на европей-
ския проект ИНЕРА уникална апара-
тура на Oxford Instruments „Nanofab 
Plasmalab System 100“ е модерен 
многофункционален инструмент за 
различни процеси на обикновено 
химично отлагане на пари (CVD) и 
плазмено стимулирано химично от-
лагане на пари (PECVD). Системата 
има устройство за смяна на подлож-
ката при запазване вакуума в работ-
ната камера и е предназначена за 
подложки с размери 2“ - 8“. Макси-
малната температура на държача на 
подложката е 1200°С, което прави 
тази апаратура подходяща за нанася-
не на графен. В реакционната камера 
може да бъде генерирана както ради-
очестотна (MHz), така и нискочестот-
на (kHz) плазма. Системата е обо-
рудвана с шест газови линии, което 
позволява извършването на голямо 
разнообразие от химични процеси. 
Области на приложение на PECVD
— полупроводникова индустрия; 
— производство на чипове, MEMS; 

Обща за две апаратури
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— покрития за импедансна спектро-
скопия на биологични обекти; — ан-
тикорозионни покрития; — механич-
но-твърди покрития; — бариерни 
слоеве; - пасивиращи покрития.

Проектът ИНЕРА има за цел да се 
повишат и консолидират същест-
вуващите знания и опит в Инсти-
тута по физика на твърдото тяло, 
както и в други институти на БАН 
и на Физическия факултет на СУ 
„Св. Кл. Охридски“ в областта на 
науката и технологиите на тън-
кослойни магнитни, диелектрични 
и полупроводникови материали и 
структури на тяхна основа. Под-
крепени от теоретични изследва-
ния и математическо моделиране, 

разработените новофункционални 
планарни наноматериали ще бъдат 
оптимизирани за иновативни при-
ложения в наномедицината, акус-
то- и микроелектрониката, слън-
чевата енергетика, еко — сензорна 
техника и др. За успешното и ефек-
тивно реализиране на тези дейнос-
ти ще се разчита и на високото на-
учно ниво на партньорите, които 
са 8 утвърдени научни институти 
от Великобритания, Холандия, Гер-
мания, Швеция, Полша, Румъния и 
Италия. Ще се формират междуна-
родни колективи за обмяна на опит 
и иновационна дейност по възлови 
проблеми на технологията и оп-
тимизацията на структури с нова 
функционалност и прибори.

ALD
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инистерският съвет 
предлага на Народното 
събрание да ратифи-
цира подписаното през 

април т. г. Споразумение за евро-
пейска кооперираща държава между 
българското правителство и Евро-
пейската космическа агенция.
Европейската космическа агенция е 
междуправителствена организация, 
която реализира космическата по-
литика на ЕС. В дейността й участват 
още Швейцария, Норвегия, Канада, 
а редица страни водят преговори за 
бъдещо участие.

Присъединяването на страната ни 
към дейността на агенцията ще оси-
гури достъп на българските предпри-
ятия и научни организации до проек-
ти за разработване и внедряване на 
високотехнологични продукти и ус-
луги. Споразумението ще стимулира 
развитието на иновативните малки и 
средни предприятия и тяхната кон-
курентоспособност. То ще насърчи 
създаването на нови работни места 
във високотехнологични сектори на 
индустрията и услугите.

За ратификация е предложено 
споразумението с европейската 

космическа агенция


