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החלקיקים	 כל	 של	 הפרטניות	 האינטראקציות	 סכום	 את	 להגדיר	 יש	 כך,	 לשם	
ורדיוסו	 המטען,	 נמצא	 בנה	 בנקודה	 שמרכזו	 כדור	 בתוך	 שנמצאים	 הטעונים	
בין	 האינטראקציות	 כל	 סכום	 לכדור,	 מחוץ	 דבאי.	 מרחק	 פעמיים	 או	 לפעם	 שווה	
החלקיקים	הטעונים	שווה	לאפס.	לכן	פלסמה	היא	שוות	פוטנציאל	מלבד	תנודות	

	.λD	של	גודל	מסדר	במרחקים	המתרחשות	קטנות	פוטנציאל

יהיה	מאוד	קטן	 טווח	המיקרו-שדות	 ייחשב	כפלסמה	אם	 אוסף	חלקיקים	טעונים	
גודל	אופייני	 	– 	d λD  ,	כאשר	  << d ביחס	לאורך	האופייני	של	הפלסמה,	כלומר	

לפלסמה.

ניתן	לסכם	ולומר,	שלושה	תנאים	מגדירים	את	הפלסמה	)לעומת	גז	מיונן(:

המטענים	 נושאי	 בין	 טווח	 ארוכי	 חשמליים	 כוחות	 ידי	 על	 נשלטת	 המערכת	
.	)collective behavior(

quasi-(	השליליים	והיונים	האלקטרונים	לריכוז	בקירוב	שווה	החיוביים	היונים	ריכוז
.)neutral

מימדי	הגז	גדולים	בהרבה	מאורך	דבאי.

סוגי פלסמה

מבחינים	בין	פלסמות	“קרות”	ופלסמות	“חמות”.	פלסמה	קרה	נוצרת	בהתפרקות	
חשמלית	ומתקיים	בה	הבדל	ניכר	בין	טמפרטורת	האלקטרונים	לטמפרטורת	הגז	
	– 	Ti האלקטרונים,	 טמפרטורת	 	– 	Te כאשר	 	.Te≥Ti≥Tg~TRoom כלומר	 	,)2 )איור	

טמפרטורת	היונים	ו-	Tg-	טמפרטורת	הגז.	

לעומת	 	.)500ºK מ-  פחות	 כלל	 )בדרך	 נמוכה	 הגז	 טמפרטורת	 קרה	 בפלסמה	
זאת,	החלקיקים	הטעונים	בפלסמה	)יונים	ורדיקאלים(	הינם	בעלי	אקטיביות	כימית	
גבוהה	וגורמים	לתגובות	כימיות	עם	גזים	ומוצקים.	לכן	ניתן	לנצל	פלסמה	לביצוע	
תהליכים	שונים	)כמו,	האצת	תהליכים	כימיים	ופיסיקליים,	ייצור	מדויק	של	מרכיבים,	
יחסית	 נמוכות	 בטמפרטורות	 עבודה	 תוך	 ייחודיות(,	 תכונות	 בעלי	 חומרים	 וייצור	

.)300-700ºK(

פלסמה	חמה	לעומת	זאת,	יכולה	להתקיים	בשני	תנאים:	כאשר	חלקיקים	כבדים	
או	בתנאי	 	,1.106-1.108 ºK (1.102-1.104 eV) גודל	של	 הם	מאוד	אנרגטיים	בסדר	

	.6000ºK	-מ	נמוכות	בטמפרטורות	אפילו	אטמוספירי,	לחץ

העלאת	הלחץ	בפלסמה	גורמת	למספר	ההתנגשויות	בין	האלקטרונים	והחלקיקים	
הלחץ	 העלאת	 עם	 מכך	 כתוצאה	 ועוד(.	 מעוררים	 חלקיקם	 )אטומים,	 הכבדים	
לדוגמא,	בקשתות	 שיווי	משקל	תרמודינמי.	 קרוב	ללחצים	אטמוספירים,	מתקבל	
חשמליות	בלחצים	הקרובים	לאטמוספירה	אחת,	הטמפרטורה	של	האלקטרונים	
היא	שווה	בקירוב	לזה	של	טמפרטורת	הגז,	Tei=Tg.	בתנאים	אלו	טמפרטורת	הגז	

.20,000-30,000 ºK	-ל	להגיע	יכולות	הפלסמה	במרכז

איור 2: טמפרטורת	האלקטרונים	והיונים	בפלסמה.

כיצד מייצרים פלסמה?

פלסמה	קרה	נוצרת	כאשר	מופעל	מתח	חשמלי	גבוה	על	תווך	גזי	או	כאשר	מופעל	
זרם	גבוה	דרך	האלקטרודה	)עם	וללא	תווך	גזי(.	אחת	הצורות	הבסיסיות	ליצירת	
הפלסמה	 מקבוצת	 והיא	 	DC diode discharge באמצעות	 נעשית	 פלסמה,	
בתחום	  נמוך	 בלחץ	 מבוצע	 התהליך	 המערכת(.	 של	 תרשים	 	,3 )איור	 הקיבולית	
mtorr 0.1-1000.		המערכת	כוללת	שתי	אלקטרודות	בתוך	התא	הוואקום	וספק	
גודלו	 האלקטרודות,	 בין	 חשמלי	 שדה	 מפעילים	 גבוה.	 מתח	 ליצירת	 חיצוני	 מתח	
 Ac/Aa ביניהם	 השטחים	 וביחס	 	,(E=v/d)  –  d האלקטרודות	 שבין	 במרחק	 תלוי	
האלקטרודות	 בין	 החשמלי	 השדה	 האנודה(.	 שטח	  –  Aa הקתודה,  שטח	 	– 	Ac)
זו	של	 גורם	להאצת	אלקטרונים	חופשיים	מאזור	הקטודה	לאזור	האנודה.	האצה	

האלקטרונים	גורמת	ליינון	אטומים.	

DC diode discharge ת	איור 3: מערכ

היישום	העיקרי	של	פלסמת	DC diode	הוא	לרוב	בתהליכים	כימיים	המתרחשים	
	,sputter etching	איכול	תהליכי	כמו	הקטודה	שטח	פני	על	הממוקמים	דגמים	על
של	 התצורה	 את	 להסב	 ניתן	 	 	.)4 )איור	 האנודה	 פני	 על	 כימי	 שיקוע	 בתהליכי	 או	
על	 הקתודה	 חומר	 של	 ניתוז	 ידי	 על	 פיסיקלי	 לשיקוע	 כימי	 משיקוע	 המערכת	
ניתן	לראות	 	4 דגמים	הממוקמים	על	האנודה	או	במקום	כלשהו	במערכת.	באיור	
את	המיקום	השונה	של	הדגם	עבור	כל	יישום.	באיור	5	מוצג	תרשים	של	מערכת	
פלסמה	קיבולית	)זו	הרחבה	של	איור	4ב(.		על	מנת	להגדיל	באופן	משמעותי	את	
תהליכי	השיקוע	וקצב	הניתוז	מהקטודה,	ממקמים	יחידת	ניתוז	הנקראת	מגנטרון	
בקתודה,	 הפוגעים	 היונים	 של	 האנרגיה	 את	 להגדיל	 ותפקידה	 	)magnetron(
החומר	 שמנותז.	 זה	 הוא	 	)Target )מטרה,	 הקתודה	 שעל	 החומר	 זה	 ובמקרה	
שמנותז	מהקתודה	מגיע	על	פני	האנודה	)הדגם	שעובר	ציפוי(	באמצעות	שליטה	
רצויות	 שטח	 פני	 תכונות	 עם	 שכבות	 ליצור	 היכולת	 ביניהם.	 החשמליים	 בשדות	
תלויה	מאוד	ביכולת	לשלוט	על	התהליכים	המתרחשים	בין	האנודה	לקתודה	ועל	

אזור	שכבת	הפלסמה	)plasma layer(	בקרבת	האנודה.	

טיפול פני שטח 
באמצעות פלסמה

ד”ר א. רווה

הקדמה

בים	מאיתנו	יודעים	שלחומר	יש	שלושה	מצבי	צבירה	)מוצק,	נוזל,	גז(	כי	כך	ר
והוא	 יש	מצב	צבירה	רביעי	שנקרא	פלסמה	 למדנו	בבית	הספר.	למעשה	
מוכר	לנו	משימושים	רבים	בחיי	היום	יום.	מי	מאיתנו	לא	שמע	על	טלביזיות	
פלסמה,	או	נורות	ניאון	או	נורות	אחרות	חסכוניות	בחשמל?	כל	אלה	מבוססים	על	
פלסמה	שאנחנו	יכולים	לייצר	באופן	מלאכותי.	כל	זמן	שנפעיל	מתח	חשמלי	ונצליח	
ליצור	פלסמה	יהיה	אור,	זהו	הרעיון	למשל	של	הדלקה	וכיבוי	מנורות	התאורה.	אנו	
מרכיבים	משקפיים	בעלי	ציפוי	מגן	נגד	שריטות,	גרים	בבתים	או	נוסעים	במכוניות	
בבית	 מחזיקים	 קרני	השמש,	 חדירת	 את	 למנוע	 כהה	 בצבע	 מצופים	 חלונות	 עם	
שונות	 בשיטות	 צופו	 אלה	 כל	 ועוד,	 שונים	 בצבעים	 דקורטיביים	 ציפויים	 עם	 כלים	

של	פלסמה.	

מה זה פלסמה?
ניטרליים.	 וחלקיקים	 אלקטרונים	 יונים,	 המכיל	 חלקית	 מיונן	 כגז	 מוגדרת	 פלסמה	
וגז,	 נוזל	 מוצק,	 אחרי	 כאשר	 החומר,	 של	 הרביעי	 הצבירה	 מצב	 הינה	 פלסמה	
1(.	בעוד	הגז	 יותר	)איור	 פלסמה	מאופיינת	ברמת	אי-סדר	ורמה	אנרגטית	גבוהה	
מורכבת	 הפלסמה	 בחלל,	 אקראית	 בצורה	 הנעות	 שלמות	 ממולקולות	 מורכב	
הפלסמה.	 בנפח	 אקראית	 בצורה	 הנעים	 ואלקטרונים	 מולקולות	 אטומים,	 מיונים,	
הפלסמה	נוצרת	כתוצאה	מיינון	אטומי	הגז	באמצעות	אנרגיה	משדות	חשמליים	או	

מגנטים	חזקים,	או	משילוב	של	שניהם.
אלקטרונים	 של	 הקינטית	 האנרגיה	 באמצעות	 בעיקר	 לגז	 מועברת	 האנרגיה	
חופשיים	הצוברים	אנרגיה	ומואצים.	כתוצאה	מהתנגשויות	עם	חלקיקים	אחרים,	הם	
האלקטרונים	 בין	 לא-אלסטיות	 מהתנגשויות	 וכתוצאה	 מהאנרגיה,	 חלק	 מאבדים	
לחלקיקים	או	בינם	לבין	עצמם,	המתרחשות	בנפח	הגז,	נוצרים	חלקיקים	טעונים	
כל	 ורדיקלים(.	 מולקולות	 )אטומים,	 ניטרליים	 וחלקיקים	 אלקטרונים(	 )יונים,	

החלקיקים	יכולים	להיות	ברמות	עירור	שונות	ויכולות	להתרחש	תגובות	ביניהם.	

יש	 כאשר	 	,)quasineutral state( למחצה	 ניטרליות	 תנאי	 מתקיימים	 בפלסמה	
המערכת	 והחיוביים,	 השליליים	 המטען	 נושאי	 כמות	 בין	 רגעי	 באיזון	 מתמיד	 צורך	
מורכבת	מחלקיקים	הטעונים	חיובית	ושלילית,	המסודרים	כך	שלא	נוצרים	שדות	
אלקטרו-סטטיים	פנימיים	וחיצוניים.	אולם,	ניטרליות	חשמלית	זו	קיימת	רק	מבחינה	
ומקום	 זמן	 בנקודת	 החלקיקים	 בפילוג	 מקומיים	 שינויים	 ייתכנו	 מקרוסקופית.	
הרגילה	 מצפיפותם	 גבוהה	 מסוימת	 בנקודה	 האלקטרונים	 צפיפות	 אם	 מסויימים.	
בפלסמה,	האלקטרונים	יימשכו	על	ידי	כוחות	חשמליים	בכדי	לשמור	על	ניטרליות	
המערכת.	אך,	אם	יעברו	את	נקודת	שיווי	המשקל	)over shooting(,	ייחשפו	מחדש	
לכוחות	חשמליים,	וכיוונם	יתהפך.	כתוצאה	מכך,	האלקטרונים	ינועו	בתנודות	סביב	

נקודת	שיווי	המשקל,	בתדירות	אופיינית	למערכת	הנקראת	תדירות	הפלסמה.
ניתן	לחלק	את	התנועה	בפלסמה	ל-2:	תנועת	האלקטרונים	ותנועת	היונים.	לרוב,	
התדירות	של	תנועת	האלקטרונים	גבוהה	מאוד	בגלל	המסה	)m(	הקטנה	שלהם.

 איור 1: ארבעת	מצבי	צבירה	של	החומר.

בחינת	 ולכן	 מקרוסקופית,	 מבחינה	 רק	 קיימת	 בפלסמה	 החשמלית	 הניטרליות	
יון	חיובי(	מלמדת	שהשדה	הרדיאלי	 חלקיק	בודד	טעון	בהרכב	הפלסמה	)למשל	
נמשכים	 אלקטרונים	 כלומר,	 הקרובה.	 בסביבתו	 מטענים	 להפרדת	 גורם	 שלו	
המטענים,	 מהפרדת	 כתוצאה	 ממנו.	 נדחים	 חיוביים	 ויונים	 בפלסמה	 החלקיק	 אל	
נוצר	פוטנציאל	סימטרי	סביב	היון	החיובי	והוא	תלוי	במרחק	הרדיאלי	ממרכז	היון.	
λD	)מרחק	 החלקיקים	הטעונים	במערכת	מסתדרים	כך	שבמרחקים	העולים	על	

-		Debye length(,	מתקבלת	ניטרליות	מקומית.	

מרחק	דבאי	נתון	במשוואה:

Te	–	טמפרטורה	אפקטיבית	של	האלקטרונים	)במעלות	קלווין(

ne	–	ריכוז	האלקטרונים

e	–	מטען	האלקטרון

K	–	קבוע	בולצמן

מרחק	דבאי	–	המרחק	בפלסמה	שבו	יכול	להתקיים	חוסר	איזון	במטען	החשמלי.	
ניתן	להתייחס	למרחק	זה	מנקודת	מבט	של	מטען	נקודתי	במקום	כלשהו	בפלסמה.	

רבים מאיתנו יודעים שלחומר יש שלושה מצבי צבירה 
למעשה  הספר.  בבית  למדנו  כך  כי  גז(  נוזל,  )מוצק, 
לנו  מוכר  והוא  רביעי שנקרא פלסמה  צבירה  יש מצב 
שמע  לא  מאיתנו  מי  יום.  היום  בחיי  רבים  משימושים 
אחרות  נורות  או  ניאון  נורות  או  פלסמה,  טלביזיות  על 

חסכוניות בחשמל?
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איור 4: מיקומים	שונים	של	הדגם	בתא	הפלסמה.

	 מיקום	הדגם	לאיכול	בפלסמת	DCא.
	 מיקום	הדגם	לשיקוע	של	חומר	הקתודה	בפלסמת	DCב.

RF	ובתדר DC בתדר	קיבולית	פלסמה	מערכת	של	תרשים	איור 5:

טיפולי פני שטח באמצעות פלסמה 
ניתן	להשתמש	בפני	שטח	באמצעות	פלסמה	בשלושה	תהליכים	עיקריים	ושונים	

זה	מזה:
1	 . surface(	נוסף	חומר	החדרת	ידי	על	שטח	פני	תכונות	שינוי

.)modification
2	 יצירת	שכבה	חדשה	על	פני	השטח	)ציפוי(..
3	 הסרת	שכבה	מפני	השטח	)איכול(..

כל	אחד	מהתהליכים	יכול	להיות	מבוצע	על	ידי	יותר	משיטה	אחת.	בנוסף,	למרות	
)לדוגמא,	 בתכלית	 שונות	 להיות	 יכולות	 השונים	 בתחומים	 מתהליך	 שהדרישות	
ציפויים	 או	 המיקרו-אלקטרוניקה	 לתעשיית	 ציפויים	 חיתוך,	 לכלי	 קשים	 ציפויים	

אופטיים(,	העקרונות	והשיטות	של	התהליך	דומים.

מפני	 מגן	 שכבות	 )יצירת	 שטח	 פני	 תכונות	 שינוי	 הכוללים	 שבתהליכים	 לציין,	 יש	
חומרים	 של	 איטום	 הכוללים	 תהליכים	 לבצע	 ניתן	 כימיות(	 או	 מכניות	 פונקציות	

נקבוביים,	למשל	חומרים	קרמיים	ומטריצות	מרוכבות	כגון	פחמן-פחמן.

תהליכי שינוי פני השטח
קבוצה	זו	כוללת	את	כל	התהליכים	בהם	יוצרים	שינוי	בפני	השטח	על	ידי	הוספת	
אלה	 תהליכים	 החומר.	 מימדי	 שינוי	 ללא	 החומר,	 למטריצת	 מרכיבים	 או	 מרכיב	
יכולים	להתבצע	על	ידי	יצירת	גרדיאנט	הרכבי	באמצעות	דיפוזיה	מפני	השטח	אל	

תוך	החומר	או	על	ידי	הפצצת	ושתילת	יונים	מתחת	לפני	השטח.

חינקון	בפלסמה	–	חינקון	מהווה	שיטה	להקשיית	פני	שטח	של	חלקים	הנדרשים	

לעמידות	מכאנית	כמו	שחיקה	והתעייפות.	חנקון	יכול	לתרום	להעלאת	ההתנגדות	
לקורוזיה	של	המתכת	המטופלת.	תהליך	זה	מתאים	למגוון	רחב	של	מתכות	כמו	
ברזל	יציקה,	פלדות	דלות	מסגסגים,	פלדות	כלים,	טיטניום	ועוד.	בחינקון	בפלסמה	
ניתן	לקבל,	בהשוואה	לחינקון	תרמי	רגיל,	שכבה	עמוקה	יותר	בפני	השטח	בעלת	
נוכחות	חנקן	ובדרך	כלל	עם	תכונות	משופרות	יותר.	כמו	כן,	תהליכי	פלסמה	הם	
קצרים	יותר	)לפחות	בסדר	גודל	אחד	בזמן	התהליך(,	והם	מבוצעים	בטמפרטורה	
נמוכה	יותר	אשר	אינה	גורמת	לאיבוד	תכונות	החלק	)במיוחד	הכוונה	להרפיה	של	

פלדות(.

בפלסמה	 לחמצון	 ביותר	 המקובלת	 השיטה	 	– בפלסמה	 אנודיזציה	 או	 חמצון	
היא	מאפשרת	קבלת	שכבות	עבות	 	,)plasma anodization( אנודיזציה	 נקראת	
בקצב	מהיר	ובהדבקה	)אדהזיה(	גבוהה	לחומר.	באנודיזציה	נמצא	החלק	המטופל	
בממתח	חיובי	)תהליך	דומה	לזה	המבוצע	באנודיזציה	בתוך	תמיסות(.	בתהליך	זה	
באלקטרונים	 מופצצים	 והם	 מולקולארי	 בחמצן	 מוקפים	 פני	השטח	של	המתכת	
וביונים	שלילייים.	טכניקת	החמצון	מיושמת	ליצירת	שכבות	מבודדות	חשמלית	על	
פני	שטח	של	מתכות	ומוליכים	למחצה,	כמו	אלומיניום	או	סיליקון	ומשמשות	חלופה	

לתהליכי	חמצון	תרמיים	בטמפרטורות	גבוהות.

פיחמון	בפלסמה	–	תהליך	הפיחמון	הוא	מקביל	לתהליך	החינקון.	בעוד	שבתהליכי	
החנקון	הגז	העיקרי	בתא	הוא	חנקן,	בתהליך	הפיחמון	הפלסמה	מורכבת	בעיקר	
מגז	פחמיממני.	בשני	התהליכים	חינקון	או	פיחמון	ניתן	להשתמש	בגז	אינרטי	נוסף	
החינקון	 לתהליכי	 בדומה	 הגז.	 של	 והפירוק	 היינון	 תהליכי	 את	 המגביר	 ארגון	 כגון	
בפלסמה,	יתרון	הפיחמון	בפלסמה	לעומת	זה	התרמי,	הוא	בקבלת	שכבה	הומוגנית	
לציין	 יש	 בנוסף,	 יותר.	 נמוכה	 ובטמפרטורה	 יותר	 קצר	 זמן	 בפרק	 השטח	 בפני	
שבתהליכי	החינקון	והפיחמון	בפלסמה	ניתן	להימנע	מהיווצרות	שכבה	עליונה	לא	

רצויה	בפני	השטח,	הנקראת	לעיתים	שכבה	לבנה.
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מציאות	של	ימינו,	הרובוטים	עדיין	רחוקים	מלהיות	כאלה	ואולי	טוב	שכך.	ב
פניתן	לסווג	את	הרובוטים	על	פי	המאפיינים	הבאים:	רובוטים	אוטונו

מיים	–	מסוגלים	לבצע	משימות	מורכבות	מבלי	שתוכנתו	לכך.	רובוטים	
tele-(	מרחוק	נשלטים	ורובוטים	מראש,	ידוע	רצף	פי	על	פועלים	–	אוטומטיים

operation(	–	מבצעים	פעולות	על	פי	פקודות	מפעיל	אנושי	באמצעות	אביזרי	
.force feedback haptic	חישה	ומערכות	שונים	שליטה

על	פי	רוב,	הרובוטים	השולטים	בתעשייה	הם	אוטומטיים	אולם,	בתעשיית	הגרעין	
הסיבה	 מרחוק.	 הנשלטים	 ברובוטים	 הוא	 יותר	 הבולט	 והצורך	 כך,	 אינו	 המצב	
נזקקת	 תהליכים	שבמקור	 לעיתים	 מבוצעים	 זו	 בעובדה	שבתעשייה	 טמונה	 לכך	
התערבות	אדם	ושילוב	הרובוט	היא	לצורך	שמירה	על	בטיחות	העובד.	בתעשיית	
הגרעין	נהוג	לחצוץ	בין	התהליך	למפעיל	באמצעות	"תיבת	כפפות"	–	תיבה	אטומה	
בעלת	חלונות	וכפפות	גומי	שבאמצעותם	מבוצעות	הפעולות	ַּבתיבה.	במהלך	השנים	
התפתחה	טכנולוגיה	של	שימוש	במניפולטורים	)זרועות	אלקטרומכאניות	נשלטות	
פעולות	 איתם	 לבצע	 היכולת	 סגורים.	 ובתאים	 מרחוק	 פעולות	 לביצוע	 מרחוק(	
וניסיון	רב	של	האדם	שמפעיל	את	המערכת.	 והיא	מצריכה	מיומנות	 היא	מוגבלת	
מי	שמעוניין	לנסות	כוחו,	מוזמן	להתנסות	במוזיאון	הגרעין	שבפארק	קרסו	למדע.	
הקושי	הטמון	בביצוע	פעולות	עם	מניפולטור,	נובע	ממורכבות	המערכת	)הפעלה	
tele--כ מוכרת	 והיא	 נחקרה	 אינטואיטיביות	ההפעלה	מרחוק	 אינטואיטיבית(.	 לא	
presence	כלומר	הקניית	תחושת	הימצאות	מרוחקת	של	המפעיל	באופן	שיאפשר	
תומכת	 רובוטית	 במערכת	 תלויה	 שכזו	 תחושה	 הקניית	 רגילה.	 בצורה	 לפעול	 לו	

בעלת	מספר	דרגות	חופש	גדול	ויכולת	חישת	כוח,	חישה	חזותית,	טמפרטורה	ועוד.	

 tele-operation מערכת	 בפיתוח	 אלה	 בימים	 מעורב	 במפעלנו	 רובוטיקה	 תחום	
ליכולת	ביצוע	פעולות	עדינות	בתיבות	כפפות.	המערכת	 חדשנית	במטרה	להגיע	
)gripper(	דמוי	כף	 זרועי	הכולל	תפסן	 דו	 זה	רובוט	 	;slave-עמדת	על	מתבססת
יד		ועמדת	master	שבאמצעותּה	מפעיל	האדם	את	זרועות	רובוט	ואת	התפסן.	על	

מנת	לייצר	תחושת	tele-presence,	עמדת	ה-master	כוללת:

	 את	1. הרובוט"	 "עיני	 דרך	 המפעיל	 חווה	 באמצעותם	 ממד	 תלת	 משקפי	
. Slave -ה	בצד	המתרחש

2	 המתקבל	. משוב	 פי	 על	 התנגדות	 תחושת	 למפעיל	 המאפשר	 מתקן	
מהרובוט

3	 היד	. כף	 תנועות	 העברת	 המאפשרת	 שליטה	 כפפת	 	)force-feedback(
ַלתפסן	הרובוטי	וקבלת	משוב	הפטי	)haptic-feedback(	המקנה	תחושת	

תחושה רובוטית
ג. זיידנר, ח. מורחיים

הגה  בצ׳כית,  ַעְבדּות  רובוט,  המונח  את 
ידמיינו  חלקנו  צ׳אפק.  קארל  הצ׳כי  הסופר 
יצורים מסרטי מדע בדיוני המסוגלים ללכת, 

לדבר ולחשוב כבני אדם ואף מעבר לכך

תהליכי שיקוע
ישנם	שני	סוגי	תהליכים	עיקריים	באמצעות	פלסמה	ליצירת	ציפויים	על	מצע:

PECVD (plasma enhanced chemical vapor deposition)	–	בשיטה	 .1
זו	מתרחשות	תגובות	כימיות	על	פני	המצע	ליצירת	שכבה	מוצקה	באמצעות	
פלסמה.	חומר	הגלם	ליצירת	השכבה	המוצקה	הם	גזים	הנושאים	)לדוגמא	

כלורידים(	המתפרקים	בפלסמה.	כאשר	חומר	הגלם	לציפוי	נמצא	בנוזל	ניתן	
לאייד	את	הנוזל	ולפרק	את	האדים	שלו	באמצעות	פלסמה.

PVD (physical vapor deposition)	–	זהו	שם	כולל	למגוון	רחב	של	 .2
תהליכים	אשר	המשותף	להם	הוא	אידוי	חומר	מוצק	לפאזה	גזית,	הסעתו	

ושיקועו	על	המצע.

לשתי	שיטות	אלה	יש	מגוון	רחב	של	אמצעים	ותצורות	שונות	ושימוש	נרחב	בכל	
התהליכים	שאנחנו	מכירים	המקיפים	אותנו	ביומיום:	כמו	ברפואה,	בתעשיית	תאים	
חיתוך	 )כלי	 בשחיקה	 או	 קורוזיה	 מפני	 רכיבים	 על	 בהגנה	 דלק,	 בתאי	 סולריים,	
השיטות	 שתי	 בין	 משלבים	 כיום	 ועוד.	 הקוסמטיקה	 הטקסטיל,	 בתעשיית	 וכד’(,	
בעלי	 ואחרים	 ננו-מרוכבים	 חומרים	 ננו-מטריים,	 מבנים	 לקבל	 ניתן	 ובבאמצעותן	

תכונות	ייחודיות	שלא	היו	מוכרות	בחומרים	מבניים	ובציפויים	מסורתיים.

את	 רואים	 בו	 בחינקון	 שטח	 טיפול	 של	 בתהליך	 הפלסמה	 על	 מבט	 מציג	 	6 איור	
עוצמת	הזוהר	מסביב	לחלקים	המטופלים	)איור	6א(,	ומבט	על	הפלסמה	בתהליך	
של	שיקוע	)ציפוי(	בתהליך	PVD	)איור	6ב(.	באיור	6ב	ניתן	לראות	את	עוצמת	הזוהר	
ואילו	 האלקטרונים	 של	 הגבוה	 הריכוז	 בגלל	 המגנטרון	 באזור	 האור	 של	 הגבוהה	
בנפח	הפלסמה	את	עוצמת	האור	הנובעת	מהריכוז	של	היונים	והחלקיקים	האחרים	
המרכיבים	את	הפלסמה.	עוצמת	האור	בתהליך	של	שיקוע	ב-PECVD		דומה	מאוד	
לזה	שבאיור	6א.	איור	6:	מבט	על	הפלסמה	בתהליך	של	טיפול	שטח	)א(	ובתהליך	

של	ציפוי	)ב(.

שטח	 פני	 טיפול	 תהליך	 לאחר	 שטח	 בפני	 התוצר	שמתקבל	 את	 רואים	 	7 באיור	
)איור	7א(	ולאחר	תהליך	של	ציפוי	)איור	7ב(.	באיור	7א	רואים	שהתקדמות	השכבה	
המטופלת	)האזור	הבהיר(	מושפעת	מהמיקרומבנה	של	החומר	)במקרה	זה	שכבת	
7ב	רואים	ששכבת	הציפוי	במבנה	של	עמודות	 ואילו	באיור	 חינקון	לתוך	טיטניום(,	
דקות	היא	אחידה	על	פני	שטח	מצע	חלק	)במקרה	זה	ציפוי	גדוליניום	על	סיליקון(.

 איור 7: חתך	פני	השטח	בתוצר	לאחר	טיפול	שטח )א(                                 	לאחר	תהליך	של	ציפוי	)ב(.

תהליכי איכול

התהליך	 בקצב	 טובה	 שליטה	 מאפשר	 שכבה	 איכול	 לצורך	 בפלסמה	 השימוש	
מסוכנים.	 )חומצות(	 מאכלים	 בחומרים	 השימוש	 את	 מייתר	 והוא	 ההסרה	 ובעובי	
בתהליכים	 שניהם.	 של	 שילוב	 או	 פיסיקליים	 כימיים,	 להיות	 יכולים	 איכול	 תהליכי	
כימיים	מגיבים	יונים	מהפלסמה	עם	פני	שטח	ליצירת	מולקולות	המתנדפות	לפאזה	
של	 הפצצה	 ידי	 על	 השטח	 מפני	 שכבה	 מוסרת	 פיסיקליים	 בתהליכים	 הגזית.	
שני	 ידי	 על	 האיכול	 מתרחש	 רבים	 במקרים	 הגזית.	 לפאזה	 לניתוז	 הגורמים	 יונים	

התהליכים	בו	זמנית.

סיכום

תהליכים	 ושל	 הפלסמה	 של	 הכלליים	 העקרונות	 את	 להסביר	 בא	 זה	 מאמר	
היישומים	 ושל	 פלסמה	 לייצור	 שיטות	 של	 הרחב	 המגוון	 את	 להראות	 בפלסמה.	
הרבים	לתהליכי	הפלסמה.	היתרון	המרכזי	של	תהליכי	הפלסמה	הוא	בהבדל	בין	
טמפרטורת	האלקטרונים	לטמפרטורת	הגז	המאפשר	לבצע	תהליכים	אנרגטיים	
בטמפרטורות	נמוכות.	כך	ניתן	להאיץ	תהליכים	כימיים	ופיסיקליים	בפני	שטח	של	
החלק	המטופל.	בנוסף,	העובדה	שהפלסמה	אינה	נמצאת	בשיווי	משקל	תרמודינמי	
בטמפרטורות	 תרמודינמי	 משקל	 בשיווי	 נמצאים	 שלא	 חומרים	 להכין	 מאפשרת	

נמוכות	ולכן	לא	ניתן	לייצרם	בשיטות	אחרות.	.
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