
Technické parametry pro předběžnou konzultaci se zájemci o účast ve 
výběrovém řízení na dodávku 

Inovace laboratoří nanoelektronických technologií 

Předmětem plnění bude dodávka kompletních nanoelektronických laboratoří 
včetně následujících položek: 

Položka 

Vzduchotechnika a technické zázemí laboratoří a úpravy pro instalaci zařízení  

Atomic Layer Deposition (ALD) 

Glove box k ALD 

Aparatura pro aktivaci povrchu a plazmatické leptání 

Laserový litograf 

Generátor N2 + stanoviště lahví + nerezový zásobník dusíku 

Laboratorní stůl oboustranný s nástavbou a 1 dřezem 

Zdroj deionizované vody 

3 x praconí stanice 

 
Parametry jednotlivých položek jsou popsány níže. 

 

Vzduchotechnika a technické zázemí laboratoří a 
úpravy pro instalaci zařízení  

Místo realizace 

ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, Technická 2, 16027 Praha 6 

Jedná se o vestavbu čistých prostor do dvou místností v 1. PP (B2-s141d a B2-s141e) stávajícího 
objektu patřícího ČVUT v Praze, FEL. Do architektonického řešení objektu nebude zasaženo. Do 
čistých prostor bude přístup přes nově budovanou čistou šatnu. Přístup do šatny bude z hlavní 
chodby v 1.PP objektu. Z šatny se bude vstupovat do místnosti 141e, která bude průchozí, a dále 
se bude pokračovat do místnosti 141d. 

Užitková plocha: předsíň cca 4m2, místnost 041e cca 38 m2, místnost 041d cca 40 m2. Celkem 
cca 82 m2 

Světlá výška místností nad základovou deskou: 5,6 m (stávající zvýšená podlaha ve výšce 0,9m, 
plánovaný podhled ve výšce 3,5 m nad stávající podlahou). 

Personál 

Vzhledem k tomu, že tato pracoviště jsou klasifikována jako výzkumná a vývojová, předpokládá 
se, že pracovní cyklus bude jednosměnný s obsazením 4 pracovníky (2 v místnosti s141e a 2 
v místnosti s141d). Tito budou vcházet do čistých prostor přes čistou šatnu.  

V šatně bude osazeno umývadlo s dávkovačem tekutého mýdla a zásobníkem papírových 
ručníků. Čisté kombinézy budou uloženy v uzavřené policové skříni. Vybavení propustí je 
navrženo tak, aby konstrukce, použité materiály a provedení splňovalo požadavky dané jeho 
funkcí a třídou čistoty prostoru, ve kterém je umístěno.  

Tok materiálu 

Materiál bude vstupovat do čistého prostoru výhradně materiálovou propustí – odsávanou 
předávací skříní umístěnou v místnosti č. s141d. 

Pro stěhování zařízení do čistých prostor budou sloužit především dveře mezi místností s141d a 
chodbou, které budou po nastěhování potřebné technologie utěsněny a zatmeleny. 

Skladba technologického zařízení 



Skladba technologického zařízení v popisovaných čistých prostorách je navržena podle 
požadavků uživatele. Seznam stávajících a nově pořizovaných zařízení je uveden v tabulce 1 

Součástí bude instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem. Veškeré součásti 
dodávky budou nové a nepoužité. Záruka na celý systém bude alespoň 1 rok. 

Členění stavby: 

Bourání 

 V rámci stavebních úprav bude demontována část stávajích sádrokartonových příček.  

 Budou vysazena dveřní křídla a vybourány stávající zárubně.  

 Bude bourán otvor pro prostup VZT a prostup rozvodu plynů skrz obvodovou zeď na 
dvůr.  

 Na chodbě 1. PP musí být zachován průchod 90cm na šířku.  

 Stavbu je nutné provádět v co nejmenší míře bez otřesů a prachu a je nutné zajistit 
bezprašnost mimo prostory, kde jsou prováděny bourací práce. 

Svislé a nosné konstrukce 

V rámci vestavby budou použity systémy sedvičových obkladů: 

 skládané sendvičové obklady budou provedeny do výšky 150 mm nad podhled, nosné 
profily budou vytaženy a kotveny do stropu. 

 Předstěna bude řešena jako variabilní, demontovatelná (rozebíratelná) pro případ 
nutnosti provedení oprav na fásadě nebo stávajících oknech, před stávajícími okny 
zasklená. 

 Nové podlahy budou antistatické PVC s PVC fabionem. V místě zařízení s vyšší 
hmotností (ALD, DRIE) budou provedeny úpravy podpěr zvýšené podlahy tak, aby její 
nosnost odpovídala zvýšenému zatížení. 

 Strop budou tvořit tvarované nosné profily, kazety, závěsný systém a okrajové lišty. 
Součástí podhledu budou zapuštěná svítidla a VZT nástavce. Vybrané kazety podhledu 
budou odnímatelné pro možný přístup do prostoru nad podhledem. 

 Těsnosti stropu bude dosaženo zatmelením spár a styků zdravotně nezávadným 
silikonovým tmelem s fungicidními přísadami.  

Vzduchotechnika 

 Bezprašnost v laboratoři bude zaručena použitím jemných filtrů a zajištěním laminárního 
proudění vzduchu od stropu k podlaze. Kromě bezprašnosti bude klimatizační jednotka 
laboratoře dodržovat definované parametry teploty a vlhkosti. 

 Vzduchotechnika bude navržena tak, aby co nejlépe využila stávající systém větrání 
s filtrací v místnosti s141e. 

 Nová vzduchotechnické jednotka pro přívod a úpravu čerstvého vzduchu a odsávání 
cirkulačního vzduchu bude instalována na vnějším plášti objektu u klimatizovaných 
prostor.  

 Jednotka bude navržena tak, aby bylo umožněno jednoduché čištění vnitřních částí. 
Ventilátor bude vybaven regulátorem výkonu. Jednotka bude umístěna na ocelové 
konstrukci a bude podložená pryžovými pásy. 

 Množství přiváděného čerstvého vzduchu, jeho teplota a stupeň filtrace budou navrženy 
tak, aby bylo dodrženo hygienické minimum čerstvého vzduchu, požadovaná třída 
čistoty, tlakové poměry mezi místnostmi, odvod tepelné zátěže místností a úhrada 
technologického odsávání. 

 Zároveň musí být dodrženy požadované teploty v rozmězí 22 ± 4 °C, relativní vlhkosti 
v rozmezí 30 ÷ 70 % a třídy čistoty 9 podle ISO 14644 v obou místnostech s141e a s141d. 
Nad pracovištěm litografie a pracovištěm pro inkoustový tisk (místnost s141d) bude 
dodržena třída čistoty 8 

 Zařízení bude trvale provozováno v přetlakovém režimu. Tlak bude klesat v pořadí 
místností: s141d, s141e, šatna. Nastavení systému bude provedeno při provozních 
zkouškách zařízení. 

 Pokud nebudou laboratorní zařízení v provozu, bude technologické odsávání vypnuté a 
vzduch bude odváděn zpět do klimatizační jednotky (omezený provoz). I při omezeném 
provozu musí být zachovány požadované parametry vnitřního prostředí. Vzduchový 
výkon zařízení se sníží na cca 50 % jmenovitého výkonu v závislosti na teplotních a 
vlhkostních podmínkách.  



 Vybraná technologická zařízení (viz tabulka 1) budou vybavena nuceným odsáváním 
mimo cirkulační vzduch klimatizační jednotky.  

 Součástí dodávky bude 15 ks kombinéz (overalů) pro opakované použití a pračka se 
sušičkou. 

Součástí dodávky bude jeden chemicky odolný laboratorní stůl s nástavbou a 1 keramickým 
dřezem a sraženými 2 rohy s min. půdorysnými rozměry  
160 cm x 280 cm. 

 

Trubní rozvody 

Dusík 5N –. 

 Zdrojem dusíku bude generátor dusíku stupně čistoty 99,999%, koncentrací zbytkového 
O2 max. 10 ppm s minimálním výkonem 2,7 m3/h umístěný v kontejneru s nerez 
zásobníkem o objemu minimálně 3 m3 umístěným vně kontejneru. 

 Hlučnost generátoru dusíku musí být menší než 50 dB (měřeno vně kontejneru). 

 Na výstupu z generátoru bude na rozvodu dusíku osazen hlavní uzávěr, redukční ventil, 
pojistný ventil a filtrace.  

 Rozvod dusíku bude k zařízením do m.č.s141e 5x odběrné místo, m.č. s141e 4x odběrné 
místo. 

 Rozvod bude přes ventil a měřič průtoku přiveden také do laboratoře v přízemí nad 
místností č. s141f. 

 Potrubí dusíku bude provedeno z nerezi AISI 316 Ra= cca 0,8 μm. Potrubí bude 
spojováno orbitálním svařováním. Jako armatury v rozvodu bude použit kulový kohout. 

Kyslík – z redukční stanice 

 čistota 6.0 (99,9999%), spotřeba max. 1 Nm3/hod, přetlak v rozvodu 0,6 MPa  

 Zdrojem kyslíku bude 1 tlaková láhev ( 200bar) umístěná v samostatném venkovním 
přístřešku. Tlaková láhev bude pomocí spirály napojena na redukční stanici. 

 Na výstupu z redukční stanice bude na rozvodu kyslíku osazen hlavní uzávěr, redukční 
ventil, pojistný ventil a filtrace. 

 Potrubí kyslíku bude provedeno z nerezi AISI 316 Ra= cca 0,8 μm. Potrubí bude 
spojováno orbitálním svařováním. 

 Přesné výškové vedení potrubí a koordinaci s ostatními profesemi bude nutno přizpůsobit 
dle skutečnosti na stavbě. 

Argon – z redukční stanice 

 čistota 6.0 (99,9999%), spotřeba max. 1 Nm3/hod, přetlak v rozvodu 0,6 MPa  

SF6, C4F8, CHF3 – z redukční stanice 

 čistota 6.0 (99,9999%), spotřeba max. 1 Nm3/hod, přetlak v rozvodu 0,6 MPa  

Centrální rozvod vakua 

 vakuum ze suché vývěvy bude vyvedeno do následujících místností: m.č.s141d 2x 
odběrné místo, m.č. s141e 4x odběrné místo 

Centrální rozvod stlačeného vzduchu 

 Jako zdroj stlačeního vzduchu bude použit kompresor generátoru dusíku. 

 Stlačný vzduch s minimálním tlakem 7 bar zbavený nečistot a olejových par bude 
vyveden do následujících místností: m.č.s141d 4x odběrné místo, m.č. s141e 3x odběrné 
místo 

Demivoda  

 Zdrojem bude generátor demineralizované vody dle ČSN ISO 3696, jakost vody pro 
analytické účely pro 2 st., opatřený UV zářivkou, s výkonem minimálně 6 l/hod. a 
zásobníkem 20 l.  

 Demivoda bude přivedena do následujících místností: m.č.s141d 3x odběrné místo, m.č. 
s141e 2x odběrné místo 

Kanalizace splašková 



 Vnitřní splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody od nově navržených 
zařizovacích předmětů a technologických zařízení. Potrubí od těchto zařizovacích 
předmětů bude zaústěno do stávající stoupačky. 

Pitná a teplá voda 

 V rámci nových rozvodů pitné a teplé vody dojde k napojení nových zařizovacích 
předmětů a technologických zařízení v daném prostoru výstavby. Na odbočkách budou 
osazeny kulové kohouty pro odstavení. Budou napojeny 2 umyvadla nad kterými budou 
umístěny nástěnné baterie. Dle požadavku technologie zde bude osazena 1 oční sprcha 
bez misky nad umyvadlem. Dále bude nutné přivést chladící vodu (pitnou vodu) 
k vytypovaným zařízením.  

 Jako výtokové armatury jsou navrženy jednopákové baterie. 

SILNOPROUDÉ ROZVODY 

 Bude použity proudová soustava 3 NPE AC 50 Hz, 3 x 400 V/230 V/TN-C-S 

 Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2+Z1: Ochrana základní před dotykem živých částí: - 
izolací, přepážky a kryty. 

 Ochrana při poruše před dotykem neživých částí: normální - automatickým odpojením od 
zdroje, doplněná - doplňujícím pospojováním, doplněná - proudovým chráničem. 

 Napájení na el. energií bude provedeno ze stávajícího rozvaděče instalovaného na 
chodbě u vstupu do laboratoří. 

Světelně technické parametry umělého osvětlení 

 Musí odpovídat požadavkům nové ČSN EN 12464-1 v závislosti na typu místnosti, 
charakteru činnosti – světelné náročnosti. V rámci umělého osvětlení je navrženo nové 
hlavní umělé osvětlení a nouzové osvětlení únikové cesty. 

 Hlavní umělé osvětlení bude navrženo dle ČSN EN 12464-1 Umělé osvětlení bude 
navrženo a řešeno dle příslušných předpisů a norem pomocí vestavných a přisazených 
zářivkových svítidel v požadovaném provedení a krytí na udržovanou osvětlenost Em 
(Lx) v závislosti na typu místnosti a charakteru vykonávané činnosti.  

 8 zdrojů světla a všechna okna (včetně oken pro exkurze) budou opatřena filtrem UV 
záření zamezujícím nežádoucí expozici litografických rezistů. 

 Součástí dodávky budou celkem 4 přenosné lokální zdroje bílého světla. 

 Nouzové osvětlení je navrženo jako únikové, které zajistí min. hodnotu osvětlení 1 lx v 
ose únikové trasy. Pro nouzové osvětlení budou použita samostatná nouzová svítidla 
230V AC s vlastním bezúdržbovým akumulátorem. 

Technologické a zásuvkové rozvody. 

Řeší napojení zásuvkových rozvodů 230V, 400V, přívody pro další technologická zařízení. 
Rozsah a provedení rozvodů bude odpovídat potřebám jednotlivých zařízení v laboratoři. 

Provedení instalace 

 Nově provedená elektroinstalace je navržena v proudové soustavě TN-S. Kabely CYKY 
budou uloženy v elektroinstalačních kabelových žlabech v mezistropu a pod obklady. 

 Instalace v rekonstruovaných prostorách bude uložena na podkladech nehořlavých 
stupně hořlavosti „A“ dle ČSN 73 0823. 

 Instalace zařízení umístěná v prostředí laboratoří bude provedena v doporučeném krytí 
IP44. 

 Jištění osvětlení a zásuvkových okruhů proti zkratu a přetížení je provedeno jističi a 
proudovými chrániči. 

 Ochrana proti přepětí 1. a 2. stupně bude doplněna v rozvaděči. 

 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-
41 ed.2+Z1 

 Základní ochrana je provedena samočinným odpojením od zdroje, zvýšená ochrana je 
provedena doplňujícím pospojováním v prostorách laboratoří a proudovými chrániči. 

 Pro napájení technologických zařízení a dalšího vybavení místností budou instalovány 
jednofázové zásuvky 230V/16A a trojfázové zásuvky 400V/16A a 400V/32A.  

SLABOPROUDÁ ČÁST 

Strukturovaná kabeláž - SKS: 



V řešené části je navržena instalace strukturovaného kabelového systému (SKS).  

Protipožární opatření 

 Rozmístění hasicích přístrojů a protipožárních pomůcek bude provedeno dle vyjádření 
požárního specialisty –projektanta, které je součástí stavebního řešení a preventisty z 
požárního útvaru s bezpečnostním technikem organizace. 

 Provedení elektroinstalace a použitý montážní materiál musí odpovídat platným 
předpisům, normám ČSN a certifikacím. Před uvedením do provozu zajistí montážní 
organizace výchozí revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 včetně revizní zprávy, která 
bude součástí předání zařízení do trvalého užívání. 

 
 
 



 

Tabulka 1: Seznam zařízení s technologickými parametry 

No Položka status místnost 
připojení 

voda 
deioniz. voda odtok vakuum 

stlačený 
vzduch 

plyny odtah 

1 Atomic Layer Deposition (ALD) Nové B2-s141d 
Ano 
5 l/min  
15-25° C 

      5-6 bar 
O2, purging N2, 
process N2 

od scrubberu 

6 Glove box k ALD Nové B2-s141d       ano   N2   

2 Zařízení pro aktivaci povrchu Nové B2-s141d 
Ano 
16 l/min  
15-25° C 

      5-6 bar 
O2, purging N2, 
process N2, Ar, 
SF6, C4F8 

od scrubberu 

3 Laserový litograf Nové B2-s141d       ano  ano     

7 
Generátor N2 + stanoviště lahví + 
nerezový zásobník dusíku 

nové  dvůr           
zdroj N2 a 
tlakového 
vzduchu 

  

13 
Laboratorni stůl oboustranný s nástavbou a 
1 dřezem, chemicky odolný, sražené rohy 

Nové B2-s141e dřez ano z dřezu ano ano N2   

14 
Zdroj deionizované vody průtok 6l/min, 
zás. 20l 

Nové B2-s141e ano ano           

 

 

 



 

Aparatura pro aktivaci povrchu a plazmatické leptání 

Stanice pro hluboké reaktivní iontové leptání (DRIE) s indukčně vázanou plazmou (ICP), řízená 
počítačem.  

Stanice bude poskytovat možnost použití širokého spektra technik plazmatického leptání, které 
mohou být použity k leptání dielektrických materiálů, polovodičů nebo kovů. Systém bude 
poskytovat možnost použití tzv. Boschova leptání (Bosch process), při kterém se opakovaně 
střídá režim leptání a režim pasivace, čímž lze dosáhnout téměř vertikální struktury, zejména u 
křemíkových substrátů. Důležitou součástí celého systému bude počítačem řízená kontrola 
tloušťky leptaného materiálu. Stanice bude poskytovat automatizovanou kontrolu všech 
důležitých parametrů leptacích procesů, a to zejména dynamickou kontrolou teploty a vysokého 
vakua. 

Součástí celého systému DRIE budou tyto jednotky: 

 Leptací stanice DRIE 

 Vývěvy – vakuový systém 

 Počítač s řídícím software 

 Jednotka pro kontrolu tloušťky leptaného materiálu 

Minimální požadované parametry přístroje: 

Leptací stanice DRIE  

 Rychlost leptání Si, SiO2 minimálně 5 μm/min. 

 Aspect ratio pro Si, SiO2 minimálně 50:1 

 Vodou chlazený planární zdroj indukčně vázané plazmy dosahující tyto minimální 
parametry pro argonovou plazmu: 

o Při rozsahu tlaku 0,2 – 10 Pa a výkonu zdroje 100 – 1200 W bude možno 
dosáhnout hustoty plazmy až 5 x 1011 cm-3 a minimální energii iontů 10 eV. 

o Dodávka včetně chladícího termostatovaného vodního okruhu 

 Vzduchem chlazený vysokofrekvenční generátor pro ICP zdroj o výkonu min. 2000 W. 
o Spínaný napájecí zdroj 
o Možnost výběru kontroly předávaného napětí nebo předpětí 
o Možnost měření a vizualizace předávaného a odraženého výkonu a přivedeného 

stejnosměrného předpětí. 

 Elektroda určená pro substráty s aktivně kontrolovanou teplotou a mechanicky 
ovládaným uchycením substrátů k elektrodě. 

o Možnost uchycení kruhových substrátů do velikosti 6 palců.  
o Protikorozivní těsnění mezi povrchem horní elektrody a waferem (popř. 

nosičem). 
o Kontrola teploty bude umožňovat jak aktivní ohřev, tak aktivní chlazení elektrody, 

a to v rozsahu pokojová teplota až min. 250 ºC. 

o Možnost manuálního nastavení vzdálenosti mezi elektrodou pro substráty a 
dielektrickou plotnou RF zdroje před leptacím procesem v rozsahu 80 – 120 mm.  

o Křemenný Držák pro uchycení substrátů nestandartních rozměrů o velikosti 

menší než 6 palců 

 Vzduchem chlazený vysokofrekvenční generátor pro elektrodu o min. výkonu 600 W  
o Možnost výběru kontroly předávaného napětí nebo kontroly předpětí v průběhu 

leptacího procesu. 
o Možnost měření a vizualizace předávaného a odraženého výkonu a 

stejnosměrného předpětí. 

 Monolitickou hliníkovou reakční komoru uzpůsobenou pro možnost připojení systému pro 
sledování vlastností plazmy a tzv. end point detection (monitorování a detekce tloušťky 
leptaného materiálu v průběhu procesu leptání). 

 Systém pro přívod plynů bude poskytovat možnost využití alespoň 10 kombinací plynů. 
o Bude připraven pro okamžitou instalaci těchto pěti plynů: SF6, C4F8, 02, CHF3, Ar 
o Bude vybaven jednotkami pro kontrolu průtoku shora uvedených plynů, filtrem 

částic a pneumatickým uzavíracím ventilem. 
o Pro rozvody plynů budou použity trubky z nerezové oceli, s vnějším průměrem 6 

mm a budou použity spojky s technologií VCR (tzv. Vacuum Coupling Radiation). 
o Rozvody pro korozivní plyny budou vybaveny bypassem s kovovým těsněním. 



 

 Minimální vybavení pro Boschův proces: 
o termostat tepelného výměníku pro chlazení elektrody – rozsah termostatování 

minimálně od -30 ºC do 80 ºC s chladícím výkonem alespoň 500 W při 0 ºC 

o rychlé ovladače průtoku pro střídavé připouštění plynů pro leptací a depoziční 
fáze procesu 

 Systém podavače vzorku (Load lock) do reakční komory s průzorem pro pohledovou 
kontrolu vzorku 

 Součástí stanice bude rozhraní pro její ovládání počítačem, případně pro možnost 
vzdálené síťové kontroly stanice operátorem nebo servisu. 

Vývěvy – vakuový systém 

 Vodou chlazená turbomolekulární pumpa v antikorozním provedení o výkonu rychlosti 
čerpání alespoň 1300 L/s (N2) včetně chladícího termostatovaného vodního okruhu  

 Rotační pumpa o výkonu čerpání min. 40 m3/hod 

 Suchá pumpa pro Load lock systém s rychlostí čerpání alespoň 14 m3/hod.. 

 Vakuový systém bude umožňovat udržovat stabilní tlak v reakční komoře v průběhu 
leptacích procesů a minimální tlak s využitím vakuového systému musí dosáhnout 
alespoň 10-6 mbar. 

Počítač a řídící software: 

 Pracovní stanice s minimálními parametry:  
o Pracovní stanice v provedení Tower/Miditower dimenzovaná na provoz 24 hod 

denně, 7 dní v týdnu 

o min. 1x procesor s CPU benchmarkem min. 15600 (dle 

http://www.cpubenchmark.net ), procesor min. 6 fyzických jader kvůli paralelizaci 

úloh, procesor min. 12 logických jader, kvůli energetické efektivitě vyžadována 

technologie 14nm nebo lepší, typický TDP pro procesor maximálně 100W 

o základní deska pro výše uvedené procesory 

o osazená RAM min. 32GB DDR4 

o M.2 SSD disk o velikosti min. 256GB, rychlost čtení min. 1000 MB/s, rychlost 

zápisu min. 1000 MB/s, životnost min. 400 TBW 

o Operační systém pro pracovní stanice kompatibilní s Campus-licencí ČVUT  

o USB klávesnice CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, černé barvy 

pro náročný každodenní provoz 

o USB optická myš černé barvy pro náročný každodenní provoz 

o LED monitor s obrazovkovou technologií IPS / PLS, matný, rozlišení min. 1920 x 

1080, poměr stran 16:9, úhlopříčka min. 27" 

o Záruka na sestavu min 3 roky (může být i 3 roky NBD on site) 

 
 Ovládací software umožní průběžné online monitorování systému stanice s možností 

průběžného žálohování dat. 

 Umožní zobrazování a monitorování změn parametrů v průběhu spuštěných procesů, 
dále manuální nebo automatickou kontrolu procesů a spouštění jednotlivých kroků 
procesů na základě dosažení požadovaných parametrů v jednotlivých krocích. 

 Bude obsahovat editor procesů s možností ukládání přednastavených protokolů. 

 Součástí bude program pro konfiguraci jednotlivých kroků Boschova procesu. 

Jednotka pro kontrolu tloušťky leptaného materiálu 

 Plně integrovaná jednotka (end-point měření), která ve spolupráci s ovládacím softwarem 
bude umožňovat kontrolu a měření tloušťky leptaného materiálu (masky). 

 Průměr měřícího bodu <100 µm 
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Atomic Layer Deposition 

Depoziční zařízení pro přípravu tenkých vrstev metodou depozice atomárních vrstev (ALD) pro 
přípravu vrstev a povlakování planárních i porézních substrátů a prášků. 

Zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli po dodání a instalaci přístroje provést 
testování pomocí depozice Al2O3 vrstvy. Depozice bude provedena při teplotě 300 °C s použitím 
trimethylhliníku a vody jako prekurzorů a 8“ křemíku jako substrátu. Depoziční test obsahuje 500 
cyklů prekurzoru. Nerovnoměrnost tloušťky vrstvy (s vyloučením 10 mm okraje) musí být lepší 
než 2 %. Součástí dodávky jsou receptury/metodiky pro přípravu tenkých vrstev Al2O3, SiO2, 
TiO2, HfO2,ZnO, Si3N4, AlN a TiN. 

Depoziční zařízení bude připraveno na rozšíření o ozonový generátor.  

Součástí celého systému ALD budou tyto samostatné jednotky: 

 Depoziční reaktor 

 Kontejnery prekurzorů a rozvody prekurzorů a plynů 

 Počítač a řídícící software 

 Zdroj plazmatu  

 Vývěvy – vakuový systém 

 Monitor růstu pracující v reálném čase (ALD Real Time Monitor) 

 Uzavřený chladicí okruh  

 Přechodová komora a load-lock 

 Rukávový box 

 Čistící absorpční systém „Scrubber“ 

Minimální požadované parametry přístroje: 

Depoziční reaktor  

 Vzorky jsou vkládány pomocí přechodové komory – loadlocku  

 Loadlock pro vkládání substrátů je napojen na rukávový box (glove box).  

 Depoziční komora je vybavena ohřevem substrátů na teplotu minimálně 400 °C s 
přesností na 1°C nebo lepší.  

 Depoziční reaktor je vybaven držáky pro depozici na substrátech o velikosti 200mm (8“); 
150mm(6“), 100 mm(4“) a malých substrátů (20x20 mm a 10x10mm). Depozici je možné 
provádět také na porézních substrátech metodou nuceného průtoku skrz substrát 
(součástí je sada držáků pro porézní vzorky o různém průměru). Součástí dodávky jsou 
také vícepozicové držáky. 

 Vnější vakuový plášť reaktoru nevyžaduje vodní chlazení.  

 Komora musí být opatřena přírubami pro in-situ eliepsometrii se závěrkami proti deposici 
materiálu na průchozích oknech. 

Kontejnery prekurzorů a rozvody prekurzorů a plynů 

 Veškeré ventily a regulátory průtoku (MFC) jsou automaticky ovládány řídícím počítačem.  

 Depoziční reaktor obsahuje minimálně 4 zcela nezávislé linky (rozvody) prekurzorů. 
Každý rozvod (linka) prekurzoru je vybaven vlastním hmotnostním průtokoměrem, 
pulzačním ventilem a měrkou tlaku.  

 Každý rozvod musí končit svým vlastním nezávislým vstupem do komory. 

 Každý vstup prekursorů do růstové komory musí být opatřen uzavíracím ventilem, aby 
se omezil mrtvý prostor ořipřepínání prekursorů. 

 Proud prekurzorů a koreaktantů musí směřovat shora dolů od zdroje plasmy k substrátu 
(top-flow design). 

 Depoziční zařízení je vybaveno 3 linkami/rozvody pro připojení prekurzorů těkavých za 
pokojové teploty. Odvod par do reaktoru je realizován průtokem s pomocí nosného plynu. 
Součástí dodávky je celkem 5 kontainerů na prekurzory pro odpařování za pokojové 
teploty.  

 Dodávka obsahuje prekurzory TMA, DEZ, TTIP, SAM24 a H20. 

 Depoziční zařízení je vybaveno vyhřívanými rozvody na 200°C se 3 zdroji prekurzorů 
vyhřívaných na teplotu minimálně do 60°C. 

Počítač a řídící software: 



 

 Pracovní stanice s minimálními parametry:  
o Pracovní stanice v provedení Tower/Miditower dimenzovaná na provoz 24 hod 

denně, 7 dní v týdnu 

o min. 1x procesor s CPU benchmarkem min. 15600 (dle 

http://www.cpubenchmark.net ), procesor min. 6 fyzických jader kvůli paralelizaci 

úloh, procesor min. 12 logických jader, kvůli energetické efektivitě vyžadována 

technologie 14nm nebo lepší, typický TDP pro procesor maximálně 100W 

o základní deska pro výše uvedené procesory 

o osazená RAM min. 32GB DDR4 

o M.2 SSD disk o velikosti min. 256GB, rychlost čtení min. 1000 MB/s, rychlost 

zápisu min. 1000 MB/s, životnost min. 400 TBW 

o Operační systém pro pracovní stanice kompatibilní s Campus-licencí ČVUT  

o USB klávesnice CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, černé barvy 

pro náročný každodenní provoz 

o USB optická myš černé barvy pro náročný každodenní provoz 

o LED monitor s obrazovkovou technologií IPS / PLS, matný, rozlišení min. 1920 x 

1080, poměr stran 16:9, úhlopříčka min. 27" 

o Záruka na sestavu min 3 roky (může být i 3 roky NBD on site) 

 Vybavený dotykovou obrazovkou pro ovládání, řízení a programování depozičních 
procesů a záznam veškerých dat v průběhu depozice.  

 Software umožňuje vzdálený přístup pro servisní zásahy a kontrolu procesů. Software 
umožňuje vytváření receptů pro procesy, jejich ukládání, řízení a monitorování celého 
depozičního procesu.  

Zdroj plazmatu  

 Nastavitelný výkon v rozsahu minimálně 50-300 W  

 Zdroj plasmy musí poskytovat možnost oddělení vysokoenergetických fotonů a iontů od 

substrátu. 

Vývěvy 

 Depoziční zařízení je čerpáno suchou vývěvou s boosterem. Suchá vývěva má čerpací 
výkon minimálně 550 m3/h.  Základní tlak nižší než 10 Pa. 

 Suchá vývěva má ložiska proplachovaná dusíkem případně sušeným vzduchem a vodní 
chlazení.  

Monitor růstu pracující v reálném čase  

 Systém umožňující velmi rychlé monitorování adsorpčních a desorpčních procesů s 
dobou odezvy menší než 40 ms. 

Uzavřený chladicí okruh  

 pro chlazení zdroje plazmatu pro reaktor. 

Přechodová komora a load-lock  

 bude čerpán suchou pumpou na tlak nižší než 10 Pa. 

Rukávový box 

Depoziční zařízení je připojeno přes load-lock k rukávovému boxu (glovebox), který má šířku 
minimálně 1200 mm a hloubku minimálně 650 mm. Rukávový box musí splňovat následující 
specifikaci: 

 box s čističkou plynu pro práci v řízené atmosféře s < 1 ppm O2 a H2O; 

 porty pro rukavice: 2 porty, průměr 220 mm, včetně butylových rukavic; 

 mechanismus pro přesun vzorků z transportní krabice bez narušení dusíkové atmosféry 

 box bude vybaven minimálně 2 policemi na vzorky 

Čistící absorpční systém – „Scrubber“ 

Odpadní plyny jsou zachycovány v čistícím absorpčním systému. 
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Laserový litograf 
Litografický systém s optickým zápisem do fotorezistu pracující na vlnové délce 385 nm pomocí 
laserové nebo LED diody (pro širokopásové rezisty, UV rezist SU-8 i další g- h- a i- linie). Rozlišení 
litografu musí být 600 nm nebo méně v režimu s vysokým rozlišením, dále jsou požadovány 
režimy zápisu s rozlišeními 1 μm, 2 až 3 μm, a minimálně 5 μm v režimu rychlého zápisu. 

Minimální technické požadavky 

Součástí litografického systému budou tyto samostatné jednotky: 

 Řídící systém 

 Zapisovací systém  

 Automatický zaostřovací systém  

 Optický profilometr 

 Optický stůl pro izolaci vibrací 

Řídící systém  

 Musí umožňovat přesné polohování vzorku. 

 Minimální posuv stolku v osách x a y je 50 nm nebo méně.  

 Musí umožňovat automatické přepnutí mezi velikostí zapisovacího paprsku bez nutnosti 
manuální změny optiky. 

 Musí umožňovat zápis do rezistu SU-8 o tloušťce minimálně 100 mikrometrů. 

 Dávkování množství ozáření a gradient zaostření musí být nastavitelný podél os x a y v 
daném rastru. 

 Pracovní stanice s minimálními parametry:  
o Pracovní stanice v provedení Tower/Miditower dimenzovaná na provoz 24 hod 

denně, 7 dní v týdnu 

o min. 1x procesor s CPU benchmarkem min. 15600 (dle 

http://www.cpubenchmark.net ), procesor min. 6 fyzických jader kvůli paralelizaci 

úloh, procesor min. 12 logických jader, kvůli energetické efektivitě vyžadována 

technologie 14nm nebo lepší, typický TDP pro procesor maximálně 100W 

o základní deska pro výše uvedené procesory 

o osazená RAM min. 32GB DDR4 

o M.2 SSD disk o velikosti min. 256GB, rychlost čtení min. 1000 MB/s, rychlost 

zápisu min. 1000 MB/s, životnost min. 400 TBW 

o Operační systém pro pracovní stanice kompatibilní s Campus-licencí ČVUT  

o USB klávesnice CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, černé barvy 

pro náročný každodenní provoz 

o USB optická myš černé barvy pro náročný každodenní provoz 

o LED monitor s obrazovkovou technologií IPS / PLS, matný, rozlišení min. 1920 x 

1080, poměr stran 16:9, úhlopříčka min. 27" 

o Záruka na sestavu min 3 roky (může být i 3 roky NBD on site) 

Zapisovací systém 

 Systém má zapisovací rychlost alespoň 20 mm2/min při 600 nm rozlišení,  

 alespoň 50 mm2/min při 1 μm rozlišení  

 a alespoň 180 mm2/min při 5 μm rozlišení.  

 Polohovací x-y stolek má krok 50 nm nebo méně.  

 Systém umožňuje provádět litografii na vzorcích o rozměrech až  220×220 mm nebo 
větších a bez omezení minimální velikosti vzorku.  

 Minimální požadovaná oblast zápisu je 190×190 mm.  

 Systém umožňuje provádět litografii na vzorcích o tloušťce minimálně 15 mm.  

 Systém umožňuje korekci sklonu vzorku (wedge), ohybu vzorku (bow). Korekce musí být 
aplikována ještě před zahájením expozice.  

 Systém musí pracovat s elektronikou rozlišující minimálně 255 úrovní šedé.  

 K jednotlivým expozičním úlohám musí být možné nastavit různé expoziční režimy. 

 Systém obsahuje teplotní stabilizaci uvnitř litografu. 

Automatický zaostřovací systém  
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 Systém obsahuje mikroskop pro nastavení přesné pozice na vzorku s objektivy pro 
detailní nastavení (zvětšení 20× či více a 10×) a objektivy pro široké nahlížení (zvětšení 
3× či méně a 5×). 

 Systém umožní zarovnání vzorku dle existující struktury na povrchu vzorku.  

 Požadovaná přesnost zarovnání je ±500 nm nebo lepší. 

Optickým profilometr 

 Optickým profilometr umožní automatickou kontrolu povrchu vzorku s rozlišením v ose z 
alespoň 100 nm.  

 Možnost zobrazení profilu povrchu vzorku a 2D řezu v ose x a y. 

Optický stůl pro izolaci vibrací,  

 S bezpečnostní funkcí interlock 

 

 


