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Załącznik nr 1 
(ODA–2410–66/2019) 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
CZĘŚĆ 1 
Urządzenie do nanoszenia powłok metodami PECVD i PVD 
 

System PECVD I PVD ma być urządzeniem wolnostojącym sterowanym za pomocą dostarczonego wraz z 

systemem komputera na którym zainstalowane będzie oprogramowanie oraz wyposażony w ekran 

dotykowy. System musi zapewniać napylanie warstwy metalicznych PVD oraz powłok DLC za pomocą 

PECVD w tej samej komorze.  

Komputer który będzie sterował systemem powinien posiadać parametry zapewniające swobodną pracę 

z systemem i zainstalowanym otwartym oprogramowaniem. 

System musi zapewniać: 

Oprogramowanie sterujące systemem: licencja bezterminowa, z dostępnymi bezpłatnymi aktualizacjami 

dostępnymi przez Internet. 

Trzy poziomy dostępu dla administratora, inżyniera i operatora 

System z zabezpieczeniami bezpieczeństwa 

Przystosowany do utraty zasilania, ciśnienia i przepływu wody w sposób zapewniający przejście w stan 

bezpieczny systemu 

Programowanie receptur sekwencyjnie przez użytkowników 

Zabezpieczone hasłem menu serwisowe 

Komory : Moduł komory min. 14" ze stali kwasoodpornej zamontowany na płycie bazowej ze stali 

kwasoodpornej. Musi posiadać min. 8" drzwi z min. 5" oknem inspekcyjnym. Obudowy na górze z 

zasuwą umożliwiającą napylanie w konfiguracji od dołu za pomocą magnetronu. Zarówno komora jak i 

podstawa mają być chłodzone cieczą 

Stolik na próbki : min 8" stolik, zdolny do trzymania podłoży w postaci wafli do 8" i posiadający prędkość 
obrotową  max.10 obr./min 
Rozmieszczenie źródeł : 2" płaskie magnetron na uszczelnieniach ślizgowych, z automatyczną przesłoną. 

Źródła muszą zapewniać możliwość oczyszczenia źródeł w momencie kiedy zasłona pozostaje zamknięta. 

Zarówno źródła magnetronowe jak i uchwyt na podłoża muszą zapewniać regulacje odległości, które są 

niezbędne do zapewnienia odpowiedniej jednorodności i jakości powłok. 

Zawór zasuwowy : System wyposażony w zawór śluzowy montowany pomiędzy komorą z próbką a 

sekcją źródeł magnetronowych, podczas rozpylania zawór jest otwarty do nałożenia warstwy adhezyjnej 

na podłoże, podczas procesu PECVD zawór jest zamknięty w celu umożliwienia naniesienia powłok DLC, 

a także aby zabezpieczyć źródła magnetronowe przed zanieczyszczeniami powstającymi na skutek 

procesów PECVD.  
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System pompowania : Szybkość pompowania  min. 260l/s za pomocą pompy turbo wspieranej przez 

pompę olejową. 

• Wentylowane łożyska azotem 
•  Elektromagnetyczne zawory pneumatyczne dla wolnego i szybkiego wentylowania. 
• Pompa Turbo musi być montowana bezpośrednio do komory w celu zwiększenia wydajności 

Ciśnienie bazowe : przynajmniej 5 x 10-7 torr w czystym systemie. Osiągnięcie próżni 10 torr-6 w  czasie 
do 30 minut 
Wskaźniki: Inficon szeroki zakres i wskaźnik Baratron zamontowane pod płytą podstawy. Ciśnienie 

podstawowe systemu przynajmniej 5 x 10-7 Torr w czystym systemie i ma być mierzone za pomocą 

szerokiego zakresu pomiarowego zimnej katody Inficon. Do pomiaru ciśnienia procesowego ma być 

stosowany podgrzewany miernik Baratron MKS lub równoważny. 

• Ciśnienie kreślone w czasie rzeczywistym.  

• Odpompowanie sekwencyjne w oparciu o odczyty ciśnienia w komorze dla bezpiecznego 

rozruchu turbo i wolnego jej zatrzymania. 

Kontrola ciśnienia: Automatyczna regulacja ciśnienia za pomocą regulacji prędkości obrotowej. 

MFC: Gazy procesowe to CH4, C2H2 i Ar. Każdy gaz ma mieć swój własny regulator przepływu 

masowego, który precyzyjnie kontroluje ilość przepływającego gazu. Wszystkie przewody gazowe 

prowadzące do komory mają być wykonane ze stali nierdzewnej w standardzie VCR. Maksymalne 

natężenia przepływu każdego gazu procesowego powinny wynosić 100 cm3. Linie ze stali kwasoodpornej 

powinny być spawane orbitalnie i wykonane jak najkrótsze, aby zminimalizować martwą przestrzeń i 

ułatwić szybką wymianę gazu. 

Zasilacz: 13,56 MHz, 600 W zasilanie RF z automatycznym dostrajaniem i 1 kW prądu stałego do 

napylania metali 

Zasilanie: 415 V AC, 20 A / F, 50/60 Hz. Minimum 2 GPM przy 50 PSI i 90 PSI suchego powietrza 

System z butla N2 do wentylowania komory. Awaryjne wyłączenie i dystrybucja prądu przemiennego, 

Bezpieczne wyłączanie przy braku prądu  

Wymiary urządzenia:  max. 26 "x  max, 44", stal nierdzewna. System z łatwo demontowalnymi panelami 

bocznymi, wszystkie połączenia mediów muszą znajdować się z tyłu urządzenia. System musi być 

kompatybilny z czystymi pomieszczeniami klasy 100. 

Gwarancja i serwis: 

• Okres gwarancji: Minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

• Czas reakcji nie dłuższy niż 48 godzin, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni. 

• Serwis pogwarancyjny (płatny): Zapewniony w ciągu min 8 lat od daty zakończenia 

okresu gwarancji z czasem reakcji nie dłuższym niż 48 godzin, czas naprawy nie 

dłuższym niż 30 dni. 
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Wymagania instalacyjne urządzenia: elektryczne, gazowe  zgodne z certyfikatem CE. 

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia, w ramach zaoferowanej ceny, przez Wykonawcę w 
siedzibie Zamawiającego szkolenia z obsługi i prawidłowej konserwacji urządzenia dla 
minimum 3 osób w wymiarze minimum 1 tydzień.  
Materiały (próbki itd.) niezbędne do wykonania szkoleń oraz testów dostarcza Wykonawca na 
własny koszt w ramach zaoferowanej ceny.  
                   
CZĘŚĆ 2 
Urządzenie do nanoszenia powłok atomowych metodą ALD 
 
Wykaz parametrów minimalnych 
 

1. Komora próżniowa 
• Komora reakcyjna montowana jako oddzielny moduł wewnątrz komory próżniowej 
• Komora próżniowa wyposażona w przepusty dla prowadzenia prekursorów do komory 

reakcyjnej 
• Przestrzeń pomiędzy komorą próżniową i komorą reakcyjną w trakcie codziennej pracy jest 

utrzymywana w  atmosferze gazu obojętnego (np. Azot), co eliminuje ryzyko przecieku 
gazów reakcyjnych z komory reakcyjnej na skutek podwyższonego ciśnienia pomiędzy 
komorami. 

 
2. Komora reakcyjna 
• Musi umożliwiać osadzanie warstw na elementach o wielkości minimum 200mm (średnica) x 

95 mm (wysokość)  
• Musi być wykonana z aluminium o anodyzowanej powierzchni lub stali nierdzewnej 
• Musi być odseparowana od komory próżniowej, jej budowa musi pozwalać na łatwe 

użytkowanie i czyszczenie, zapobiegać potencjalnym zanieczyszczeniom poprzez eliminacje 
osadzania na elementach komory próżniowej.  

• Zakres temperatur pracy od 25°C do min. 500°C z dokładnością ±1°C 
• Komora reakcyjna musi być grzana na wszystkich ścianach zapewniając jednorodną 

temperaturę przez cały czas trwania procesu 
• Grzanie komory na wszystkich ścianach zapewniające jednorodną temperaturę przez cały 

czas, eliminujące ryzyko zanieczyszczenia i kondensacji powodowanej różnicami temperatur 
podczas procesu.  

• Musi pozwalać na optymalizowanie procesów, maksymalną jednorodność i optymalizację 
czasów cykli (mniej niż 2s dla Al2O3) oraz osiągalną szybkość osadzania 3.0 nm/min. dla 
warstwy AlN. 

• Musi być wyposażona w system kontroli ciśnienia.   
• Wyposażenie musi zawierać 4 termiczne komory reakcyjne przystosowane do pracy z 

preparatami o wymiarach: 
1) Dwie komory :200mm (średnica) x 10mm wysokość 
2) Jedną komorę: 200mm (średnica) x 95mm wysokość 
3) Jedną komorę: 200mm (średnica) x 30mm wysokość 

 
3. Linie prekursorów i zbiorniki 
• 4 linie źródeł ciekłych (niegrzane, stabilizowane temperaturowo wodą chłodniczą)  
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• 2 linie źródeł gorących (źródło grzane w zakresie od 25 o C do 300oC), cechujące się stabilną 
temperaturą i zabezpieczeniem przed poparzeniami).  

• 5 zbiorników na prekursory ciekłe, wykonane ze stali nierdzewnej, o pojemności minimum 
200 ml, wyposażone w podwójne zawory (pojedynczy zawór nie jest dopuszczalny) 
przeznaczone do wielokrotnego napełniania przez producentów prekursorów i  z gwarancją 
certyfikatów do transportu.  

• 3 zbiorniki na prekursory podgrzewane wyposażone w ręczne zawory niezawodnie pracujące 
po użytkowaniu w wysokiej temperaturze (min. 300oC), każdy zbiornik o pojemności 
minimum 500 ml (mniejsze niedopuszczalne).  

• Minimum 6 przetworników ciśnieniowych dedykowanych do monitorowania pulsów 
wszystkich źródeł 

• Źródło gorące musi cechować się wbudowanym systemem filtracji zapobiegającym 
zanieczyszczeniom cząstkami ze zbiornika do komory reakcyjnej. 

• System linii gazów i prekursorów musi cechować :  
1) możliwość rozbudowy ilości linii do 17 (stałe, ciekłe, gazowe),  
2) możliwość osadzania struktury wielowarstwowej poprzez cykle z 4-ech ciekłych  źródeł 

prekursorów ciekłych i 2 źródeł podgrzewanych,  
3) łatwa wymiana butli/zbiorników oraz komór reakcyjnych różnych rodzajów.  

 
4. Linie źródeł gazowych 
• 4 linie gazowe, w tym 2 linia do gazów toksycznych / łatwopalnych 
• Linie gazowe muszą być wykonane ze stali i wyposażone w  

złącza VCR oraz otwory przepustowe dla dopasowania przepływu. 
• Muszą posiadać zabezpieczenia programowe przed zmieszaniem gazów niekompatybilnych.  
• Linie gazowe muszą zapewniać pracę z gazami palnymi (H2)  
• Przepływ gazów regulowany automatycznie przepływomierzem masowym MFC  

(gaz nośny, gazy do modu plazmowego jeśli zainstalowano).  
• Każda z linii gazowych musi być wyposażona w odpowiedni czujnik sprzężony z systemem 

alarmowym informującym o powstałym wycieku 
• Linia gazu robocza musi być wyposażona w podwójny system zaworów 

 
5. System dostarczania ozonu 
• Minimalna wydajność generatora: 8 g/h (przy 100 g/Nm3, 20°C)  
• W skład systemu musi wchodzić regulator ciśnienia, rotametr, pneumatyczny zawór 

impulsowy, rury wykonane ze stali nierdzewnej wraz ze złączami typu VCR i kryzą do regulacji 
przepływu oraz układ neutralizacji ozonu 

• Musi być wyposażony w układ integrujący generator ozonu z zasilaniem systemu ALD  
• Musi być wyposażony w kabinę ozonową wraz z połączeniem wentylacyjnym 

 
6. Neutralizator gazów poreakcyjnych 
• Urządzenie musi być wyposażone w układ do neutralizacji poreakcyjnych produktów 

gazowych zawierający filtr mechaniczny i zbiornik wodny. 
 

7. System pompowy 
• Zapewniający próżnię wstępną na poziomie: ≤3,0*10-6bar.  
• Wydajność pompy ≥80 m3/h. 
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• Musi być odporny na gazy korozyjne i wyposażony w system filtracji chemicznej oraz 
pułapkę oleju. 

• Musi posiadać system do pomiaru i automatycznej kontroli ciśnienia.  

 
8. Środki bezpieczeństwa 
• Zapewnione bezpieczeństwo energetyczne i promieniowania elektro-magnetycznego z 

urządzenia ALD zgodne ze standardami.  
• System ALD wyposażony w min. 1 przycisk awaryjnego wyłączenia (EMO).  
• Ściana komory próżniowej nie może osiągać na zewnątrz temp. powyżej 50°C przy 

temperaturze procesu do co najmniej 500°C.  
• Pokrywa komory próżniowej musi być otwierana ręcznie w taki sposób, aby nie dopuścić do 

zaciśnięcia palców między pokrywą a komorą. 
 

9. Części i materiały zużywalne 
• Dostarczone wraz z urządzeniem i uwzględnione w jego cenie, w tym 15 kg oleju Fomblin 

25/6 do systemu pompowego 
 

10. Możliwości rozbudowy 
Wyposażenie urządzenia musi posiadać konstrukcję modułową, co zapewni możliwość 
poszerzenia funkcjonalności systemu o: 
• moduł do pokrywania struktur o wysokim stosunku głębokości do szerokości  (High Aspect 

Ratio) - możliwe 2000:1, z wykorzystaniem techniki zatrzymanego przepływu (ang. stop-
flow) 

• moduł do pokrywania silnie porowatych struktur,   
• możliwość pokrywania cząsteczek o rozmiarze 0.01 ÷ 1 mikrometra. 

 
11. Sterowanie i oprogramowanie 
• Urządzenie musi być sterowane komputerowo.  
• Software urządzenia musi być zainstalowany na dostarczonym komputerze stacjonarnym.  
• Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenia hasłami na poziomach operatora, specjalisty 

i inżyniera serwisowego.  
• Musi posiadać sterowanie wszystkimi parametrami procesu osadzania oraz częściami i 

podzespołami obejmujące co najmniej:  
1) grzałki, 
2) przepływomierze MFC,  
3) zawory pomp,  
4) czasy pulsów prekursorów i płukania dla prekursorów i gazów.  

• Możliwość programowania modów osadzania jedno- i wielowarstwowego.  
• Monitoring wskaźników ciśnienia, temperatury i przepływu gazu. 
• Możliwość automatycznego przejścia w tryb bezczynności po zakończeniu procesu (możliwe 

długie lub nocne procesy bez opieki). 
• Możliwość zatrzymania reaktora w trybie awaryjnym w przypadku alarmu wycieku w 

instalacji gazu agresywnego.  
• Monitorowanie parametrów procesu osadzania.   
• Możliwość zdalnego uruchamiania i kończenia procesów (internetowo) 

 
12. Układ chłodzenia 
• Moc chłodzenia układu co najmniej 1,5 kW przy 15°C. 
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13. Prekursory i gazy 
• Zbiorniki na prekursory musza być dostarczone wraz z substancjami zgodnie z poniższym 

wykazem: 
1) TiCl4: (czystość 99.9999%-)  Ilość 180ml 
2) TMA: (czystość 99.99%-Al)  Ilość 180ml 
3) (CH3O)3PO: (97%)  Ilość 180ml 

• Ponadto wraz z systemem musi być dostarczony: 
1) metan 5.5; butla 10l wraz z reduktorem 
2) azot 5.0; butla 50l wraz z reduktorem 
3) kompresor 

 
14. Test akceptacyjny 

 
Materiał powłoki Al2O3,  TiO2 
Prekursory TMA, H2O, TiCl4,  
Podłoża Płytka krzemowa SSP (polerowana jednostronnie) o średnicy 200 

mm 
Temperatura Procesu 90°C 
Grubość naniesionej powłoki 80-100 nm 
Czas cyklu ALD < 2 s 
Zróżnicowanie grubości 
powłoki 

< ± 1 %, z pięciomilimetrowym wykluczeniem krawędzi 

Grubość powłoki zostanie zmierzona w 9-ciu punktach; jak pokazano na rysunku powyżej 
Formuła obliczeniowa: 
Zróżnicowanie grubości = (wartość max – wartość min) / (wartość max + wartość min) 

 
 

15. Szkolenie przed-instalacyjne 
• 5-cio dniowe szkolenie dla min. 2 osób, zapewnione w siedzibie producenta/dostawcy 

podczas wykonywania wstępnych testów akceptacyjnych urządzenia.  
 

16. Karty katalogowe (załączyć) 
• Karty katalogowe urządzenia/podzespołów potwierdzające spełnienie wyspecyfikowanych 

parametrów.  
 

17. Dokumentacja Techniczna (załączyć) 

• Instrukcje użytkowe, instrukcje do oprogramowania, dokumentacja techniczna zawierająca 
schematy elektryczne, linii gazowych i próżniowych oraz rysunki poglądowe zapewnione w 
języku polskim lub angielskim.  

           19.Aktualizacja oprogramowania 
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• Gwarancja dostępnego bezpłatnie, nowego oprogramowania do urządzenia przez min. 5 lat 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.    

 
           
           20.Okres gwarancji  
 

• Minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Czas reakcji nie 
dłuższy niż 48 godzin, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni. W okresie gwarancji Wykonawca 
bezpłatnie dokona naprawy części objętych gwarancją. 

 
          21.Serwis pogwarancyjny(płatny) 

• Zapewniony w ciągu min 8 lat od daty zakończenia okresu gwarancji z czasem reakcji 48 
godzin, czas naprawy 30 dni. 

 
         22. Wsparcie techniczne 

• Zapewnione z ciągu 5 lat od daty podpisania protokołu  
 
          23. Wymagania instalacyjne urządzenia 

• Wymagania instalacyjne urządzenia: elektryczne, gazowe  zgodne z certyfikatem CE. 
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