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VerkJarende woordenlUst 

V fIJIIID.- magnetronstroom, stroom tussen ketelwand(anode) en target(kathode) 

V fIJIIID.- magnetronspanning, potentiaalverscbil tussen ketelwand en target 

P fIJIIID.- targetvermogen 

Ibias- biasstroom, stroom die loopt door het substraat 

Vbw• biasspanning 

Vplasma- plasmapotentiaal 

V floItiJIe - floatingpotentiaal 
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InIeidio& 

Binnen het bier van een onderzoeksopdracht heeft de schrijver van dit verslag enige 
experimenten uitgevoerd met een magnetron-sputtermachine, waarmee oppervlaktelagen 
op basismaterialen kunnen worden aangebracht. Het doel van deze experimenten was het 
bepalen van relaties tussen de verschillende procesgrootbeden en andere van invloed 
zijnde factoren. Indien deze relaties bekend zijn, dient het mogelijk te worden om een 
vooraf gewenste laagdikte en structuur van de te produceren coating ook werkelijk te 
maken, simpel gezegd; ats de procesvariabelen bepaalde waarden worden gegeven dan 
wordt die laag met die eigenscbappen geproduceerd. 

Met deze machine is het mogelijk om tegelijkertijd met vier, al dan niet verschillende, 
targets te sputteren. Experimenten zijn uitgevoerd met telkens een target, betzij een 
chroom(Cr)-target, betzij een titaan(Ti)-target om via reactief sputteren titaannitride(TiN)
coatings te maken. 

Voor de lezer die niet of nauwelijks bekend is met deze materie is in bijIage A een 
algemene beschouwing over bet magnetron-sputteren te vinden. 
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J; Proces&rOotbeden en de invJoed on de depositiesne1heid 

Zoals in de inleiding vermeld, zijn de experimenten onder te verdelen in een serie 
waarbij een Cr·target wordt gebruikt en een reeks met een Ti target. Het targetmateriaal 
heeft echter geen invloed op de aard van de re1aties, (dat wit zeggen; een lineair verband 
blijft lineair bij verandering van targetmateriaal, maar de lijn zal weI verplaatsen) vandaar 
dat experimenten met verschillende targetmaterialen naast elkaar zijn uitgevoerd. 

Bij een coating is de laagdikte van essentieel belang. Bij bet "beldeden II van werktuigen 
is er namelijk meestal sprake van een optimale laagdikte. Zo is aIgemeen bekend dat bij 
boren en frezen een coatingdikte van 3pm ( TiN-coating ) de beste eigenschappen geeft 
1151. Het vooraf bekend zijn van de depositiesnelheid is dus een prae. Daarom is bet 
noodzakelijk om vooraf te weten welke waarden de procesvariabelen moeten hebben. 
Daartoe is geprobeerd hun onderlinge verbanden vast te leggen. Er zijn een aantal 
grootheden waarvan bekend is dat zij invioed hebben op de depositiesnelheid, te weten: 

1) afstand tussen target en substraat 
2) magnetronstroom Imaan of beter de stroomdichtheid op het 
target 
3)druk 
4) "yield It, dat wil zeggen de verhouding van het aantal gesputterde 
atomen en de op het target botsende ionen. Dit is met name 
afhankelijk van de impuls van de opbotsende ionen, dus van de 
massa van deze ionen en hun snelheid, en van het target materiaal, 
want hierop wordt de impuls overgedragen. 
5) temperatuur 
6) ionen.energie [U=e*(VpJuma - V..)], dus V. want VpJuma is 
constant bij geUjkbUjvende druk, hetzelfde targetmateriaal en geUjke 
1m.,. 
7) targetmateriaal 
8) targetslijtage 
9) stroomdichtheid op substraat 

Het moge duidelijk zijn dat er nog meer invloedsfactoren zijn (magnetisch veld enz.) 
maar deze zijn niet direct onderzocht. Het ligt voor de hand de relaties te bepalen door 
een reeks proeven uit te voeren waarbij teIkens slechts een variabele wordt veranderd 
terwijl aIle andere variabelen dezelfde waarde houden. 
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1.1; Afstapd tussen taraet en substraat 

Het lig! voor de band dat als de afstand van bet substraat tot het target wordt veranderd, 
dat dan ook de depositiesnelheid verandert. Hoe hoger de dicbtheid van gesputterde 
atomen, hoe boger de depositiesnelheid, althans dat is de verwachting. Vlak bij het target 
za1 de dichtheid van gesputterde atomen groter zijn dan verder af, want dezelfde hoeveel
heid deelges verspreidt zieh over een groter gebied. De diehtheid van deelges wordt niet 
alleen door de afstand tot de bron bepaa1d, maar ook door bet verloop van de magnetische 
veldlijnen over het gebied tossen target en substraat en door de elektrische veldlijnen. 

Het bewegingsverloop van positief of negatief geladen deeltjes wordt namelijk door dit 
verloop beinvioed. De gesputterde atomen zijn zelf weI neutraal, maar zij worden 
voortbewogen door impuls-overdracht van Ar+ -ionen en hun bewegingsvrijbeid wordt weI 
beperkt door het magnetisch veld. Daar waar een grote veldlijnendichtheid za1 een grate 
dichtheid van ionen en dus gesputterde atomen zijn. Het verloop is te zien in onderstaande 
afbeelding. 

klokWand 

~~~~~~-----==~:---- target 

arb.l: Veldlijnenpa~roon 

magnetl8Cha 
veldllJn 

~----~,=~~~~r aubstnaat 

Deze configuratie van de magneten is gekozen omdat hierdoor verlies van Ar-ionen naar 
de klokwand wordt voorkomen. 

Zoals al eerder vermeldt, is ook het verloop van de elektrisehe veldlijnen binnen de 
vaeuiimklok van groot belang. Dit wordt bepaa1d door de potentiaalverschillen die tussen 
target, substraat en klokwand bestaan. In de ideale situatie zouden er alleen elektrische 
veldlijnen lopen tussen target en substraat. Dan zou er geen verlies van Ar+ -ionen 
optreden naar de omgeving. De opbouw van de door het spanningsverschil ontstane boog
ontlading is ook van groot belang. Uit de literatuur is bekend dat in de donkere ruimte 
van de glimontlading (. 7 A 14 mm VOOl het target, dus de kathode ) de ionen worden 
versneld, dus indien het substraat zo dicht bij het target wordt geplaatst, dat dit zieh in 
deze donkere ruimte bevindt, zal de sputtersnelheid zeer laag zijn (er wordt nu een boog 
getrokken). 
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Om de invloed van de afstand op de depositiesnelbeid te onderzoeken is in een aantal 
proeven het substraat op telkens andere afstand tot het target geplaatst. Wat voor 'n effect 
dit heeft op de depositiesnelbeid is grafisch weergegeven in figuur 1. Ret blijkt dus dat de 
depositiesnelheid inderdaad afneemt bij toenemende afstand en het verband blijkt lineair te 
zijn. 

Wat overigens opvalt is de lage depositiesnelheid bij de in praktijk veel gebruikte afstand 
van 130 [mm], De lage depositiesnelbeid heeft als voordee1 dat optredende intrinsieke 
groeispanningen re1atief klein blijven in vergelijking met sputteren op kleinere afstanden. 
Hoe hoger de (druk-) spanningen in een laag des te minder de coating en dus het 
onderdeel belast mag worden. De afstand wordt niet groter gemaakt omdat dit een veel te 
lage depositiesnelheid met zich meebrengt en dat is niet rendabel vanwege onder andere 
hoge machinekosten. Vandaar de keuze voor deze afstand in de praktijk. 

L2; Mapetronstrnom 1m. 

Ben verhoging van I..a. heeft een hogere ionisatiegraad tot gevolg, dus in principe zou 
dit leiden tot meer vrijkomende atomen en dus een hogere depositiesnelheid. Wanneer we 
de resultaten in figuur 2. bekijken blijkt dat er sprake is van een lineair verband. Uit deze 
figuur is tevens af te leiden dat een magnetronstroom :S 0.1 [A] niet leidt tot sputteren 
van materiaal, dus target kan worden schoongesputterd met I.a. = 0.1 [A]. 

Het probleem is echter dat er slechts een gering aantal, achter elkaar uitgevoerde proeven 
is gedaan. Hierdoor zal slijtage van het target nauwelijks invloed hebben, want per proef 
wordt slechts enkele grammen aan materiaal gesputterd. Door sputteren wordt echter het 
effectieve sputteroppervlak: vergroot. Bij een groter effectief sputteroppervlak zal 
eenzelfde I..a. een lagere stroomdichtheid tot gevolg hebben en hierdoor zal de depositie
snelbeid veranderen, want die wordt namelijk kleiner. De reden hiervoor is dat de katho
de-potentiaal bij afnemende stroomdichtheid kleiner wordt 14/. Gelijke stroom bij 
afnemende spanning betekent een afname van het gedissipeerde vermogen wat inhoudt dat 
er minder materiaal gesputterd wordt,· dus een afname van de depositiesnelheid. 

Kortom; bij gelijkblijvende I.n. maar, door vergroot effectief sputteroppervlak, afnemen
de stroomdichtheid daalt kathode-potentiaal waardoor afname toegevoerde vermogen en 
dus een afname van de depositiesnelheid! 

Uit dit alles voIgt dat er weI degelijk sprake is van een lineair verband tussen r... en de 
depositiesnelheid. Maar instellen van een bepaalde I.n. bij een langdurig gebruikt target 
geeft niet dezelfde depositiesnelheid als dezelfde ingestelde stroom bij een nieuw target. 
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L3; Intensiteit 

Uit bovenstaande blijkt dat 1m. niet de ideale parameter is om de depositiesnelbeid mee 
te bepalen. Daartoe lijkt de intensiteit van het gesputterde materiaal beter geschikt. 
Naarmate de intensiteit hoger is wordt er meer materiaal gesputterd (zie bijlage B). 
Variatie van de intensiteit is mogelijk door r,... te varieren. 

In figuur 4 is het verloop van de intensiteit als functie van I.. te zien. Uit het lineaire 
verband is af te leiden dat naarmate de intensiteit hoger wordt de depositiesnelheid 
toeneemt Uit figuur 3 blijkt dat de depositiesnelbeid evenredig toeneemt met de intensi
leit. Uit proeven is gebleken dat onathankelijk van de slijtage van het target eenzelfde 
intensiteitswaarde steeds dezelfde depositiesnelheid tot gevolg heeft. Hieruit blijkt dat bet 
beter is via bet regelen van de intensiteit, en dus niet via I.., een bepaalde (gewenste) 
depositiesnelheid te verkrijgen. 

1.4; Taa.et-vennOPD 

Zoals eerder vermeld bestaat er een verband tussen het aan bet target toegevoerde 
vermogen en de depositiesnelheid. Uit de tijdens proeven (variatie van :r....> bekend 
geworden V fD1IIP kan uitgaande van de relatie P= V*I., het gedissipeerde vermogen worden 
afgeleid. Hierbij is V evenredig met :r 121. Deze exponent "n" is een constante die 
karakteristiek is voor het proces. Hierin ligt ook bet voordeel van het gebruik van 
magneten, want deze zorgen ervoor dat deze exponent kleiner wordt in vergelijkiog met 
het conventionele sputteren. Dit houdt in dat reeds bij een lage spanning een hoge 
magnetronstroom kan worden gerealiseerd, dus een hogere ionisatiegraaci, dus een boger 
rendement. In figuur 5 is de depositiesnelheid als functie van dit vermogen weergegeven. 
Cok dit verband blijkt weer lineair te zijn. 

Het moge duidelijk zijn dat dit vermogen 
een belangrijke invloedsfactor is. Zolang 
dit maar gelijk blijft zal de depositiesnel
heid niet veranderen, althans dat is de 
verwachting. Dit betekent dat tijdens bet 
sputteren V fD1IIP' vanwege de afnemende 
stroomdichtheid, moet toenemen om zo 
het vermogen constant te houden. Wat dus 
gebeurt is dat door de hogere potentiaal, 
de Ar+ -ionen sterker worden aangetrokken 
waardoor bij botsing op het target meer 
energie vrijkomt, dus meer leans op vrij
komen van atomen dus in principe een 
bogere yield. In nevenstaande afbeelding 
1111 is te zien dat verhogen van V map (en 
daarmee dus de energie van de opbotsende 
ionen), vanaf een bepaalde waarde geen 
hogere yield meer tot gevolg heeft. 

Magnetronsputteren 

arb.2: yield VB. ionenenergie 

5 



De oorzaak hiervan is dat een verdere verhoging van de impuls van de opbotsende ionen 
alleen leidt tot een grotere kinetische energie van de gesputterde atomen, zander dat er 
meer atomen gesputterd worden. Verhoging van Vmagn za1 dus met altijd een hogere 
sputtersnelheid tot gevolg bebben. 

De sputtersnelheid (is niet gelijk aan de depositiesnelheid, weI hiervan athankelijk) wordt 
dus in feite bepaald door twee factoren, te weten; 

1) primair door de ionen-stroomdichtheid op het target 
(athankelijk van I.n.> 
2) secundair door de ionen-energie 
(afhankelijk van V rnagr) 

Verboging van de spanning met dezelfde factor waarmee de stroomdichtheid is af
genomen (ten gevolge van bijvoorbeeld targetslijtage) za1 met leiden tot dezelfde sputter
snelheid. Ondanks gelijkblijvende vermogensdichtheid op het target verandert dan toch de 
sputtersnelheid en dus ook de depositiesnelheid. 

Sputteren met de "constant power mode" 
kan sowieso met. Uit nevenstaande figuur 
blijkt dat bij instelling van een vermogen 
(van het target) volgens de V-I karakteris
tiek van een gasontlading 151 zich meer
dele werkpunten kunnen instellen. In het 
slechtste geva! stelt zich een lage stroom
dichtheid en een hoge spanning in en dat 
is niet effectief (lage depositiesnelheid en 
target wordt veel heter). 
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1.5; Biasspannln& Yw.. 

Door het opleggen van een negatieve potentiaal aan het substraat worden Ar+ -ionen uit 
het plasma ook door dit substraat aangetrokken. Die ionen die bier sterker door worden 
aangetrokken dan door het target zullen naar het substraat bewegen. Op hun weg bier 
naar toe zullen zij ook gesputterde atomen een impuls in die richting geven. Bet moge 
duidelijk zijn dat de grootte van deze spanning van groot belang is voor de depositie
snelheid en de structuur/morfologie van de laag. 

1.53; Invloed van Vblaa QD de depQSitiesnelbeid 

De biasspanning heeft op twee wijzen invloed op de depositiesnelbeid, te weten; 

- hoe lager V bill des te hoger de ionenenergie 

- hoe lager Vbill des te meer ionen worden door het substraat aangetrokken 

Uitgaande van V bills gelijk aan V floaIius (hierover later meer) zal het verlagen biervan dus 
leiden tot het sterker aantrekken van Ar+ ·ionen. De impulsoverdracht bij botsing op het 
substraatoppervlak zal dan ook groter worden. Vanaf een bepaalde V-waarde zal deze 
verhoogde "bots-energie" leiden tot het van het oppervlak verwijderen van sIecht 
hechtende atomen (resputtering). Voor het eraf scbieten van Diet goed hechtende deeltjes 
is een minimale hoeveelheid energie vereist, die groter moet zijn dan de bindingsenergie 
tussen die deeltjes, dus daarom gebeurt dit pas vanaf een bepaalde V Wu' Bij verdere verla
ging zullen steeds meer deeltjes eraf worden geschoten totdat er Diet meer kan worden 
verwijderd. Vanaf die spanning zitten in de coating alleen goed hechtende deeltjes en zal 
de depositiesnelheid weer constant. blijven. Als dus de depositiesne1heid wordt uitgezet als 
functie van V bills dan is het volgende verloop te verwachten: 

o 

afb.4: depositiesnelheid-biasspanning 

De in het plasma aanwezige ionen worden door de negatieve potentiaal van zowel target 
als substraat aangetrokken. AfhankeUjk van de hoogte van de beiden potentiaal-waarden 
en de afstand tot target respectievelijk substraat zal een willekeurig ion naar een van de 
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twee toe bewegen. Hoe lager V bill des te meer ionen naar het substraat bewegen. Op hun 
weg nemen zij, zoals al eerder verklaard, gesputterde atomen mee dus afname van V bill 

betekend een toename van de ionen stroom en dus een toename van de depositiesnelheid. 

In welke mate deze verandering van de spanning doorwerkt in de depositiesnelbeid is van 
te voren Diet te voorspellen en ook moeilijk te bepalen. Het is namelijk Diet zo dat elk ion 
een atoom voortstuwt. Hierdoor zal een verdubbeling van de ionenstroom niet autornatisch 
een verdubbeliog van de depositiesnelheid betekenen. Meer ionen naar het target bij 
gelijkblijvend aantaI gesputterde atomen zal slechts leiden tot een geringe snelheidstoena
me; een aantal atomen dat eerst Diet naar het substraat bewoog zal nu, doordat ook verder 
afgeIegen ionen door het substraat worden aangetrokken, weI op het substraat terechtko
men. 

Via het aanbrengen van stochiometrische TiN coatings op substraten, geplaatst op een 
afstand van 130 [mm] van het Ti target, bij verschillende VbiII-waarden is de depositie
snelheid bepaald. In figuur 6 is te zien dat dit verloop redelijk overeenkomt met het ver
wachtte ( onnauwkeurigheden treden ondermeer op doordat de te meten laagdikte zeer 
klein en dus slecht meetbaar zijn). Aangezien de metingen achter elkaar zijn uitgevoerd is 
de sputtersnelheid constant gehouden door Im.. constant te houden (intensiteitsmeting 
vertoonde storingen, daarom is Diet intensiteit constant gehouden). 

Dezelfde reeks proeven is ook uitgevoerd bij afstand van 70 [mm]. In figuur 7 is het 
resultaat te zien. Ben verloop zoals verwacht is bier Diet uit te halen. Wat mogelijk is dat 
het gebied waar de sterke dating plaatsvindt, zich bevindt rond -30 [V]. Het probleem is 
echter dat V bill Diet lager tan worden dan de plasmapotentiaal. AIs namelijk de voeding 
van het substraat uit wordt gezet, dan wordt V biu niet nul Volt, maar deze wordt gelijk 
aan de floatingpotentiaal en die bedraagt in dit geval Vfloetiua = -20 [V]. De floatingpo
tentiaal is die spanning die gemeten wordt indien een isolator in het plasma wordt 
gehangen. De plasrnapotetiaal is de spanning die gemeten wordt indien een Diet isolerende 
elektrode in het plasma wordt gehouden. Het vermoeden tan dus niet worden bevestigd 
maar weI worden beargumenteerd. 

Het eDige verschil met 130 [mm] is dat bij 70 [mm] de afstand kleiner is. Voor de 
energie van de ionen geldt de volgende vergelijking 151; 

u= e*(Vplaama -Vbiu ), met 
U = energie van een ion 
e= elementair ladingsquantum 

Deze zal bij gelijke biasspanning niet veranderen, dus bieraan tan het Diet liggen. De 
enige mogelijkbeid is dan dat de atomen bij een kleinere afstand niet zo goed hechten. Dit 
zou kunnen komen door de hogere temperatuur van het substraat. Deze hogere tempera
tuur is het gevolg van een groter aantal op het substraat botsende ionen (zie 1.1). Door 
deze hogere temperatuur ontstaat volgens het struktuurzonemodel van Thornton (zie 11.1 
en 1161) een andere structuur. Deze verandering van structuur tan een verplaatsing van 
het vervalgebied veroorzaken. Een andere verklaring tan de volgende zijn. Door de klei
nere afstand ligt de depositiesnelheid een stuk hoger. Hierdoor komen er op het oppervlak 
meer atomen terecht die slecht hechten, dus door de hogere depositiesnelheid daalt de bin-
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dingsenergie. Ben relatief hoge spanning is dan al voldoende om veel van deze deeltJes te 
verwijderen en daarom vindt er al een sterke dating van de depositiesnelheid plaats bij 
deze spanning. 

IoSh; Invloed van VWM 01) de hardheid van de coatina 

Zoals al eerder vermeld heeft V bid ook invloed. op de structuur van de coating. Hoe lager 
V bias, des te hoger wordt de energie van de ionen en het aantal op bet substraat botsende 
ionen, dus des te hoger de temperatuur van het substraat tijdens het sputteren. Ben hogere 
temperatuur tan volgens het model van Thornton een andere structuur tot gevolg hebben 
(zie n.l). Er ontstaat namelijk een structuur met fijnere korrels. Het aantal korrelgrenzen 
per oppervlakte-eenheid neemt dus toe en aangezien korrelgrenzen barrieres vormen voor 
het lopen van dislocaties, za1 dus de vervorming van het materiaal moeilijker verlopen, 
dus een toename van de hardheid. 

Belangrijker is echter dat de toename van de ionen-energie het mogelijk maakt dat Ar+
ionen doordringen in het TiN-rooster. Deze incorporatie van Ar+ -ionen leidt dus tot 
defecten in het rooster die leiden tot intrinsieke groeispanningen in de coating. Deze 
incorporatie blijld te zorgen voor een toename van de roosterconstante. Hierdoor worden 
de kristallen dus dichter op elkaar gedruld en ontstaan dus drukspanningen in het materi
aal. Deze drukspanningen maken het indringen van een hardheidspunt namelijk moeilij
ker. Hoe lager Vbiu hoe meer defecten, hoe hoger de hardheid. Vanaf een bepaa1de 
spanningswaarde zal zich in nagenoeg ieder rooster een Ar+ -ion bevinden en za1 hierdoor 
de hardheid niet of nauwelijks verder toenemen. Te verwachten is dus het volgende 
verloop: 

~f 

/ 
0.0 -.\IbIu 

arb.S: Incorporatie van Ar+-ion arb.6: Verwachte hardheldsverloop 

Het uit de proefstukken bepaalde hardheidsverloop is te zien in figuur 8. Gemeten is 
telkens Qll het substraat. Om ervoor te zorgen dat het onderliggende basismateriaal geen 
invloed. heeft op de te bepalen. Vickershardheid van de coating. is ervoor gezorgd dat de 
verhouding (laagdiktelindringdiepte van de hardheidspunt) groter is dan 4. Deze waarde 
wordt door de meeste oriderzoekers IIO/als betrouwbaar beschouwd. Dit houdt echter in 
dat de laag niet te dun mag zijn, want anders moeten te kleine putten worden gezet die 
niet goed meetbaar zijn. Daarom is aIleen de hardheid bepaald bij de "70 mm-serle" 
omdat die substraten bekleed zijn met een voldoend dikke laag. 
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Aangezien de stroomdichtheid rechtstreeks samenhangt met V bill' want door lagere span
ning worden meer ionen aangetrokken waardoor de stroom (-dichtheid) automatisch zal 
toenemen, zau in principe ook de relatie tussen hardheid en stroomdichtheid moeten 
worden bepaald. Hieruit kan dan tevens de relatie tussen V biu en de stroomdichtheid 
worden afgeleid. Dit is echter met de geteste opstelling niet mogelijk aangezien de 
stroomdichtheid niet kan worden gemeten. 

1.6; Mapetrons,pannina V,'II" 

Vmap is de spanning tussen target (kathode) en ldokwand (anode). Deze spanning wordt 
opgelegd door het lopen van een elektronenstroom. Deze stroom zargt voor de ionisatie 
van zich in de atmosfeer gebrachte argon atomen. Dit proces vindt plaats bij lage druk 
(p< 100 Pal waardoor een plasma ontstaat. Vanwege de grote rol van dit verschijnse1 bij 
het magnetronsputteren wordt hierop nader ingegaan. 

Indien namelijk bij lage druk tussen kathode (target) en anode (kete1wand) een spanning 
wordt aangelegd, dan zullen hierdoor elektronen van kathode naar anode gaan lopeno 
Indien deze spanning hoog genoeg is, dat wi! zeggen zo hoog dat de energie-inhoud van 
de elektronen boven een bepaalde waarde komt, dan zijn deze elektronen in staat de in de 
atmosfeer gebrachte argon atomen te ioniseren. Met stijgende stroomsterkte ontstaat een 
lichtverschijnsel vlak voor de kathode, de glimontlading. Het uitgezonden licht wordt 
veroorzaakt door de spontane emissie na aanslag van de gasatomen door elektronen. De 
spanning in dit plasma is constant V plasma' Tussen kathode en glimlicht vormt zich een 
gebied, "de donkere ruimte", die de overbrugging van V plasma naar V map vormt. In deze 
ruimte versnellen vrijgemaakte elektronen in de riehting van de anode en versnellen argon 
ionen in de richting van het target. Door de botsing van deze ionen op het target komen 
onder andere elektronen vrij die op hun weg naar de anode dus voor verdere ionisatie 
zorgen. Er ontstaat en stabiele, zelfstandig brandende ontlading indien het aantal vanaf 
kathode geemitteerde elektronen gelijk is aan het aantal door het ionenbombardement 
gecreeerde elektronen. 

Door het spanningsverschil tussen plasma en target bewegen de geioniseerde atomen in 
de ricbting van het target. De energie van zo'n argon ion, dat op het target botst is gelijk 
aan: U=e*(V, .... -Vmap). Opgemerkt dient te worden dat deze vergelijking alleen geldig is 
indien de naar bet target bewegende ionen niet onderling botsen in de donkere ruimte van 
de gasontlading, dus voorwaarde is dat de vrije weglengte van deze ionen groter is dan de 
af te leggen van deze ionen door de donkere ruimte. 

Hoe lager V UlJIP.' des te hoger is dus de energie van de opbotsende deeltjes. Dat zalleiden 
tot een bogere yield. Een hogere yield zal op zijn beurt in principe weer een verhoging 
van de depositiesnelheid tot gevolg bebben. Over de onderlinge relaties tussen V map' yield 
en depositiesnelheid is niets bekend. Het probleem is namelijk dat bij deze reeks proeven 
gesputterd is met een vooraf ingestelde I.n.a. AfhankeUjk van deze stroom stelt zich een 
bepaalde V IMP in. Deze spanning varieert gedurende bet reactief sputteren ten gevolge van 
de vorming van een isolerende nitridelaag op het target. 

Magnetronsputteren 10 



n; Overlie DrocesgroothedeD 

In de inleiding van hoofdstuk I zijn een aantal variabelen genoemd die bij bet magnetron
sputteren een belangrijke rol spelen. Een stel van deze grootheden is onderzocht en de 
invloed die zij hebben op onder andere de depositiesnelbeid is in hoofdstuk I beschreven. 
De andere invloedsfactoren zijn niet onderzocbt, althans hierover zijn geen cijfennatige 
gegevens verzameld. Voor de volledigheid zullen zij toch kort omschreven worden. 

n,l; De temperatuur 

De temperatuur is met name van belang voor de structuur van de coating. Door 
verschillende onderzoekers is een model opgesteld waaruit de structuur kan worden 
afgeleid a1s functie van de temperatuur. Het struktuurzonemodel van Thornton 15,161 
wordt meestal gebruikt. In onderstaande figuur is te zien dat volgens zijn model de 
structuur atbankelijk is van: 

- druk (zie n.3) 
-temperatuur 
- smelttemperatuur van coatingmateriaal 

Fir_ 10. Schematic: representntion of the inllucnce of substrate tempenuure and argon 
working pressure on the structure of meW coatings deposited by sputtering using cylindrical 
macnetron sources. T is the substrate temperature and T ... is the meiling point of the coating 
material in absolute degrees «(rom Thornton (106)). 

arb. 7: Hodel van 2'llorntoll 

Dat een andere structuur andere eigenschappen met zich meebrengt moge duidelijk zijn. 
Zo is de structuur van groot belang bij de vorming van diffusiebarrieres. 

De temperatuur is voornamelijk atbankelijk van de energie van de opbotsende deelijes en 
bet aantal. Met name bij hoge V .. zal het substraat relatief warm worden. Dit is ook te 
zien aan de plaatjes die door het sputteren bij lage V.. sterk kromtrekken. Dit effect 
wordt sterker naa.rmate de afstand tot bet target ldeiner wordt. Hoe ldeiner de afstand, des 
te hoger de temperatuur. AI eerder is verldaard dat dit komt doordat bet aantal botsingen 
toeneemt, dus wordt er meer energie gedissipeerd. 
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Het kromtrekken heeft twee oorzaken, te weten; 

1) verschil in uitzettingscoefficienten van coating en onderliggend basis
materiaal 

2) intrinsieke groeispanningen ats gevolg van defectstructuren en inge
bouwd argon 

Ad 1) Door het verschil in uitzettingscoefficient zal meestal de coating minder un willen 
zellen dan het onderliggend substraat. Dit zal tot gevolg hebben dat in de coating 
eigenspanningen (drukspanningen) worden opgewekt. Aangezien het substraat aI op 
temperatuur is wanneer wordt begonnen met sputteren (veroorzaakt door het schoonsput
teren) is alleen het atkoelen van belang. Aangezien de coating een kleinere uitzettings
coefficient heeft dan het basismateriaal, zal het substraat meer wit krlmpen dan de 
coating. nit is vanwege de adhesie tussen coating en substraat niet mogelijk, zodat in de 
coating drukspanningen ontstaan en in het substraat trekspanningen. Een eenvoudige 
berekening leert echter dat deze spanningen relatief laag zijn. Uitgaande van een proces
temperatuur van 500°C, uitzettingscoefficienten cxTiN=9.4E-6 re-I], uRvs=10B-6 flC"1] en 
de elasticiteitsmodulus B van TiN=590B3 [N/mm2j, voIgt uit r1 = B*(UDIURVS>*T dat in 
de coating een drukspanning van ca. 175 [N/mm2j ontstaat. Uit de literatuur blijkt echter 
dat de drukspanning ca. 3000 [N/mm2j bedraagt. Hieruit lean wordt duidelijk dat het 
aandeel van deze factor in de totale spanning relatief klein is. 

Ad 2) Deze spanningen vormen dus het overgrote aandeel in de lotale spanning. Aan 
gezien het ontstaan van spanningen die het gevolg zijn van defectstrukturen reeds 
beschreven is in I.5b, wordt hierop verder niet ingegaan. 

Br resteren na het coaten drukspanningen in de coating en trekspanningen in het 
substraat. Dit spanningsverloop leidt dus tot het kromtrekken van het preparaat. 

II.2; Ret tametmateriaal 

Het targetmateriaal speelt een belangrijke ro1. Uit de proeven met Ti en Cr targets blijkt 
dat sputteren met verschillende materialen, onder gelijke omstandigheden, leidt tot onder 
andere verschil in depositiesnelheid. Dit hangt samen met het feit dat door verschil in 
Massa van te sputteren materiaal, de sputtersnelheid verschilt. De .. sputter yield S .. 
hangt namelijk af van de Massa en weI als voigt 16/; 

S = c*{(m1*m:z}/(ml+m:z}2}, met 
c = con stante 
mt = Massa van het gesputterd materiaal 
m2 = Massa van de sputterende gasionen 

Een andere Massa van het targetmateriaal heeft dus een andere yield tot gevolg en dus 
een andere depositiesnelheid. 
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Uit 11.1 blijkt dat de smelttemperatuur van belang is voor de structuur van de coating 
(onder andere van belang bij diffusiebarrieres), dus ook hier speelt de keuze van het 
coatingmateriaal een rol 

AI eerder is vermeld dat de plasmapotentiaal ook afhankelijk is van het targetmaterlaal. 
een ander materiaal heeft een andere V plasma tot gevolg en dus een andere ionenenergie met 
alle gevolgen van dien. De variatie van Vpluma is echter gering, namelijk van 2 tot 10 M. 

n.3: DetinJk 

Ben andere druk tijdens het sputteren betekend ook een verandering van S. Hoe hoger de 
druk, des te meer argon wordt toegevoerd. Ben toename van het aantal argon atomen in 
het ontladingsgebied za1 een hogere ionisatiegraad met zich meebrengen en dus ook een 
hogere yield. Het probleem is echter dat door de hogere druk de vrije weglengte van de 
zich in het medium bevindende deeltjes afneemt waardoor hun kinetische energie za1 
afnemen, hetgeen een verlaging van de yield kan inhouden. 

De druk speelt, zoals blijkt uit het struktuurmodel van Thornton, ook een belangrijke rol 
bij de structuur van de coating. Dit kan als voIgt worden verklaard; door de hogere druk 
daalt de vrije weglengte van de deeltjes. Door de toename van het aantal onderlinge 
botsingen worden de deeltjes (waaronder de gesputterde atomen) beter over de ruimte 
verspreid, dus een vergroting van het strooiend vermogen. Hierdoor wordt de kans dat 
een gesputterd atoom terechtkomt in .. spleten It in het oppervlak groter hetgeen dus een 
dichtere structuur tot gevolg za1 hebben. 
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Bijlage A 

Het mapetronsputteren; ceo kone beschouwina 

In de techniek streeft men erna om werktuigen en machines een zo lang mogelijke 
levensduur te geven. Daartoe dienen werktuigen en machine-onderdelen te worden 
gemaakt van de hiervoor meest geschikte materialen . Het probleem is echter dat materia
len van goede kwaliteit meestal ook duur zijn. Om de kosten te drukken bestaat de 
mogelijkbeid het onderdeel te maken uit basismateriaal van mindere kwaliteit en hierop 
een coating aan te brengen van beter materiaal, zodat het onderdeel toch goede weerstand 
biedt aan slijtage enzovoorts. Ben van de methoden waarmee dit coaten mogelijk is, is 
"Physical Vapour Deposition" waarbij, in tegenstelling tot "Chemical Vapour Depositi
on", het coating-materiaal op physische wijze op het substraat wordt aangebracht. Op het 
substraat wordt dus een laagje gevormd, er ontstaat geen diffusielaag. Binnen het PVD
gebeuren bestaan verschillende uitvoeringsvormen. :Ben daarvan is het planair magnetron
sputteren en dit proces za1 nu kort beschreven worden. 

Het proces berost op het gebruik van een lagedruk-plasma, dat verkregen wordt door 
ionisatie van een inert gas, bijvoorbeeld argon, in een hoog vacuiim atmosfeer t gesteund 
door een magnetisch veldlijnenpatroon. De basis van het sputterproces is te zien in onder
staande figuur. 

gaston 

elektron 

atoom 

vacuQm 
learner 

arb.8: het basis sputterproces 
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Op een plaat van het op te brengen materiaal (target) wordt een hoge negatieve potentiaal 
gezet. Aangezien de ldokwand gewoon geaard is ontstaat er een groat potentiaalverschil 
tussen vacuiimldok en target en hierdoor zal een relatief hoge stroom van wand naar 
target gaan lopeno Als nu een edel gas, in dit geval argon (Ar), wordt toegevoerd dan 
zullen de bewegende elektronen Ar-atomen gaan ioniseren. Door ionisatie van een gas als 
gevolg van elektronenbotsingen bij lage druk, ontstaat een lagedruk-plasma. VIak voor de 
kathode ontstaat door de ionisatie een lichtverschijnsel, glimontlading genoemd. De 
positief geladen ionen zullen door het target worden aangetrokken met een grote kracht 
vanwege haar hoge negatieve lading. Hierdoor dragen de op het target botsende ionen een 
grote impuls over op atomen van OOt target. Als de hierbij vrijkomende energie (order
grootte 500 eV) groter is dan de bindingsenergie, dan zullen deze atomen kunnen "ont
snappen". Op deze wijze wordt dus het targetmateriaal gesputterd. Opgemerkt dient te 
worden bij de botsing ook elektronen vrijkomen, die op hun weg naar de anode voor 
verdere ionisatie zorgen (Townsendontlading). 
Het is een feit OOt de sputtersnelheid evenredig toeneemt met het aantal ionenbotsingen 

(bij gelijkblijvende energie) op het target. Om dit ionisatieproces efficienter te maken 
wordt voor het target een bepaald magnetisch veldlijnenpatroon (vandaar ma&netron 
sputteren) gevormd. Dit magnetisch veld zorgt ervoor OOt de elektronen gevangen worden 
in een tunnel, zie atbeelding 9. Door een combinatie van een magnetisch veld loodrecht 
op een elektrisch veld (stroom van ketel naar target) wordt er een kracht uitgeoefend op 
de elektronen. Hierdoor ontstaat een gesloten E*B-drift, de zogenaamde tunnel, waarin 
gasatomen ioniseren door electronenbotsingen, zodat de ionisatiegraad in vergelijIdng met 
het conventionele sputteren toeneemt. Door de hogere elektronendichtheid in de tunnel 
kan de anomale glimontlading bij het magnetronsputteren in vergelijking met het 
traditionele sputteren bij lagere drokken in stand worden gehouden. Dit houdt in OOt er bij 
lagere drukken een stabiel plasma kan worden gevormd, dus OOt bij lagere drukken kan 
worden gesputterd. Lagere druk betekent een vergroting van de vrije weglengte van 
atomen en ionen, dus minder spreiding van gesputterde deeltjes, dus een hoger rende 
ment. 

....--___ ---, ____ ....,..-___ magnaten 

anode 
kathode 

'~!!ewe!!~f::f~= target ___ ~~" E'*B·dr1ft 
1ia---- elektron 

L~~===;-- gaston 
magn. veldlfJn 

_~J~"---- gesputterde 
~~~~'17)J.~~~~~ atomen 
~~~~~~~~~t---8ubstraat 

afb.9: planaire magnetron kathode 
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De vrijkomende atomen zullen van het target af bewegen. Wanneer nu voor het target 
een voorwerp (bet substraat) wordt geplaatst, dan zullen deze atomen hierop neerslaan. 
Om ervoor te zorgen dat zij hier goed op zullen hechten, dus dat de coatingstruktuur goed 
wordt, wordt op het substraat een negatieve spanning aangelegd. Dit zorgt er namelijk 
voor dat er ook ionen uit het plasma naar bet substraat toe bewegen. Op bun weg komen 
zij gesputterde atomen tegen die zij een impuls in de richting van bet substraat zullen 
geven. IDerdoor zuUen niet aileen meer atomen op bet substraat terecht komen, want ook 
uit de ricbting geraakte atomen zullen op bet substraat terecbtkomen, maar bun kinetiscbe 
energie za1 ook toenemen en hierdoor ontstaat een verbeterde coatingstruktuur. 

In voorgaande is bet sputterproces bescbreven. Voor dit proces vindt nog bet zogenaam
de schoonsputteren plaats. Dit dient ervoor te ZOrgen dat bet substraat vrij is van oxiden 
en dergelijke. Daartoe wordt nadat de vacuiimklok is leeggepompt tot 3 [mtorr], bet 
substraat een negatieve spanning opgelegd van ca. -1000 M. Door bet grote spanningsve
schil tussen substraat en klokwand ontwikkelt zicb een boogontlading waarin tevens argon 
atomen worden geioniseerd. Deze ionen worden door bet substraat aangetrokken en 
bombarderen bet oppervlak schoon. 

Dit is in bet kort en sterk vereenvoudigt weergegeven de werking van bet "magnetron 
sputterproces" . Diegene die graag nauwkeuriger geinformeerd wit worden, wordt 
aangeraden bet WPA-rapport nr.1246 (zie literatuurlijst) door te nemen. 
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BijlageB 

Intensiteifsmetin& 

Bij het proces bestaat de mogelijkbeid om de zogenaarnde intensiteit te meten. Deze 
intensiteit is een grootheid welke een rnaat is voor de dichtheid van gesputterde deeltjes 
op de plaats waar gemeten wordt. Een hogere intensiteit geeft aan dat zich op de gemeten 
plaats een grotere hoeveelheid gesputterde deeltjes bevindt. 

De intensiteits-meting berust op het volgende principe. Door de ernissie van fotonen door 
het plasma van een gasontlading, kan het plasma gekarakteriseerd worden door rnidde1 
van het uitgezonden "optisch lijnen spectrum". De fotonen komen vrij doordat elektronen 
onder andere gesputterde atomen exciteren. Deze fotonen komen vrij met een golflengte 
die karakteristiek is voor het desbetreffende atoom. Vlak voor het target wordt daarom 
een kollimator geplaatst, die de radiale emissie van het plasma registreert. Door optisch 
spectroscopisch onderzoek met een spectrometer en een monochrometer worden de 
fotonen geselecteerd en geconverteerd in een elektrisch signaal. Het hierrnee verkregen 
signaal is evenredig met de dichtheid van bijbehorende deeltjes in de ruimte. Hierrnee is 
dus een maat voor de intensiteit van straling met een bepaalde golflengte, die karakteris
tiek is voor het targetmateriaal, verkregen. De intensiteit is dus een functie van de 
golflengte. Kortom, hoe hoger de dichtheid van gesputterd targetmateriaal, hoe hoger de 
intensiteit van een bepaalde straling, dus des te hoger de weergegeven intensiteit. Deze 
regeling is in onderstaande afbeelding schematisch weergegeven. 

kollimator 

glasflber 

kIokwand 

~ 
flHer 
fotomulti lier 
voorversterker 

gameten Tllntensltelt 

a£b.l0: regelkring intensiteitsmeting 
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Het voordeel van het kunnen meten van de intensiteit ligt vooral bij het reactief sputte
ren, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van TiN-coatings. Voor het maken van dit 800rt 
coatings is de verhouding van de beide componenten van groot belang. Er wordt, om 
TiN-lagen te krijgen, titaan gesputterd en daarbij wordt stikstof toegevoerd. Om bijvoor
beeld stochiometrisch TiN te krijgen, dient de massa-verhouding titaanl stikstof een 
bepaalde waarde te hebben. Daarom is in de regelkring een terugkoppeling gecreeerd. 

Via deze regelkring wordt dus de stikstof-toevoer geregeld. Berst wordt de intensiteit van 
het gesputterde titaan gemeten. Hierbij wordt dus nog geen stikstof toegevoerd. Als er 
stikstof wordt toegelaten dan zal de hoeveelheid gesputterde atomen per volume-eenheid 
afnemen, dus zal de intensiteit van het titaan dalen. Nu is bekend dat om stochiometrisch 
Tin te verkrijgen, de intensiteit van Ti 55 % van de intensiteitswaarde bij zuiver titaan 
moet worden. Dus de stikstof-toevoer naar de ketel moet zo groot worden dat de 
intensiteit van het titaan 55 % van zijn oorspronkelijke waarde wordt. Afhankelijk van de 
gemeten intensiteitswaarde wordt meer of minder stikstof toegevoerd. Dus hoe meer 
titaan, des te hoger het percentage, des te minder stikstof wordt toegevoerd. Via een 
terugkoppeling, met als ingang de gemeten intensiteit van Ti, wordt er voor gezorgd dat 
de verhouding TiIN constant hetzelfde blijft. 

Er is echter enige onzekerheid ontstaan omtrent de vorming van TiN. Er zijn namelijk 
twee mogelijkheden, te weten; 

1) metallic mode; er worden Ti atomen gesputterd en 
deze reageren na van het target te zijn verwijderd met 
stikstof. 

2) reactive mode; er wordt TiN gesputterd en weI als 
voIgt. Op het targetoppervlak wordt door het reageren 
van Ti met N een dun laagje, van maximaal enkele 
atoomlagen, TiN gevormd dat wordt gesputterd. 
Wanneer dit laagje namelijk zo dun is kuooen de 
atomen gemakkelijk uit de structuur worden losge
rukt. Dit vormt namelijk het verschil met het 
sputteren van TiN targets, waarbij de lage sputtersnel
heid het probleem is, veroomlalrt door de sterke 
binding. 

Uit literatuuronderzoek 112,131 is gebleken dat naar alle waarschijnlijkheid dat in de 
praktijk bovenstaande mogelijkheden naast elkaar plaatsvinden. Aangezien dit nog niet 
bewezen is wordt hierop niet verder ingegaan. 
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Bijlage C 

Altematieye hardheidsmetin: 

Aangezien bij magnetronsputteren vaak de hardheid moet kunnen worden bepaald van 
zeer dunne lagen, is het te onnauwkeurig am deze gewoon te meten via zeer geringe 
indrukken op het oppervlak, aangezien de hardheidspuuen, gezet bij zeer lage belasting, 
nauwelijks zichtbaar en dus meetbaar zijn. Daarom is gezocht naar een altematief. Om de 
invloed van het onderliggende substraat op de hardheidsmeting van de coating te bepalen 
is door een aantal onderzoekers een model opgesteld 110/. ffiermee wordt het mogelijk 
am via relatief grote hardheidsputten, via eliminatie van de invloed van het onderliggende 
substraat, de hardheid van het coatingmateriaal te bepalen. 

Dit model vereist het bekend zijn van een aantal materiaalgegevens, te weten; 

- hardheid van substraatmateriaal 
- elasticiteitsmodili van coating- en basismateriaal 
- globale schatting van de hardheid van de coating 

Uitgangspunt is de vervorming van coating en substraat ten gevolge van het indringen 
van de hardheidspunt: 

-het volume van de oppervlaktelaag Vr dat vervormd wordt 
-het volume van het substraat V. dat vervormd wordt 
-het totale gededeformeerde volume Vc=Vr+V. 

De gedachte aehter het model is de volgende; bij relatief dunne lagen en relatief grote 
belasting is de gemeten composiet-hardheid He afbankelijk van de substraathardheid HI en 
de coatinghardheid Hr. De mate waarin elk van de twee bijdragen in He wordt bepaald 
door de relatieve deformatievolumes V.No en V IVc' 

Het model dat bier wordt gebruikt is It volume law of mixtures It model, dat uitgaat van 
de volgende relatie; 

He =(V IV J*Hr +(v.lV J*H, 

In figuur 11 en 12 op de volgende pagina is te zien hoe deze volumes dienen te worden 
berekend. Uit analyses, onder andere via eindige elementen methoden, is gebleken dat de 
gedeformeerde volumes halfrond, dus halve bollen, zijn. De ratio b/a van de radius van 
deze plastische zone b en de radius van de indringpunt blijkt te worden bepaald door de 
elasticiteitsmodulus en de hardheid van het gedeformeerde materiaal, en weI volgens de 
volgende relatie (experimenteel bepaald); 

b/a = constante*(FJH)B, waarbij 1/3 < n < 112 

De waarde van de con stante en n is afbankelijk van de geometrie van het voorwerp dat 
de plastische vervorming heeft veroorzaakt. 
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Onderzoek door onder andere Lawn 1141 heeft aangetoond dat voor de ratio van de halve 
diagonaal a van de Vickerspunt en de radius b van de plastische zone de volgende relatie 
geldt; 

b/a=(FJH)Rcotl135, waarbij 5 = 68 (halve hoek hardheidspunt) 
n=0.5 

EfIHf < E".tII-Ia 

i.e 

film 
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afb.12: de:torma~ie geoae~ie, 
B:t/H:t>Es/Hs 

Hiermee is het dus mogelijk via de elasticiteitsmodulus, de hardheid van het materiaai en 
de halve diagonaal van de gezette hardheidsput, de radius van de plastische zone af te 
leiden. 

Dit model houdt echter geen rekening met de adhesie tussen coating en substraat. Indien 
namelijk de coating goed hecht op het substraat, dan zal volume V. hierdoor geen halve 
bol met straal b, zijn, zoals in atbeelding 13 en 14 te zien is, vandaar dat Va gecorrigeerd 
dient te worden met een factor X. 

s, < E., 
", n. 

-- ..".,... til", 

\ - , . .. . . ",""nt. \ , . . , , . 
~ ~ : . . 

-
afb.13: gecorr~geerde de:tormat~e
geometrie, B:t/H:t<Bs/Hs 
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E, > E. 
11, n. 

afb.14: gecorrigeerde de:tormati ... 
geome~rie, B:t/Hf>Es/Hs 
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AIs EflHf> EslHs, dus br> b., dan za1 V. feitelijk groter zijn, dus dient x groter te zijn 
dan 1. X is dus sterk atbanke1ijk van bib. en uit onderzoek naar de relatie tussen beiden 
is gebleken dat geldt; 

x - 0.08+ 1.099(EfHslEsHt)112 

Door deze correctiefactor ontstaat dus een gemodifieeerd " volumemodel ", dat door de 
volgende relatie wordt beschreven; 

He=(V IV J*Hf+(V IV J*X'*H. 

Indien bekend de e1astieiteitsmodili van substraat en coating, de hardheid van het 
substraatmateriaal, de gemeten hardheid He en de diagonaal van de hardheidsput, dan is 
het in principe mogelijk de hardheid van het coatingmateriaal te bepalen. 

Na een grondig literatuuronderzoek is het echter nog niet helemaal duidelijk hoe deze 
volumes dienen te worden berekend. Zo is niet duidelijk hoe het volume van de hard
heidsput in V. en V, moet worden meegenomen. Daarom is aanvullend onderzoek nood
zakelijk, maar dat is nog niet gebeurt. 

Magnetronsputteren 21 



LiteratuurUlst 

111 R.J. Hill, Physical Vapour Deposition, Airco-Temescal, Berkeley, CA, 1976. 

121 R.K. Waits, Planar Magnetron Sputtering, J. Vac. Sci. Technol., 15(2) March/April 
1978. 

131 S. Scbiller, On the investigation of D.C. plasmatron discharges by optical emission 
spectrometry, Thin Solid Films, 96(1982) 235-240. 

141 J.L. Vossen and W. Kern, Thin fum processes, 1978 ISBN 0-12-728251-3(Academic 
press, New York). 

151 R.O.B. Vijgen, PVD-magnetronsputteren: een literatuurstudie, Technische Universiteit 
Eindhoven, W.P.A.-rapportnr. 1246. 

16/ W.D. Munz, Reactive sputtering of Nitrides and Carbides, special publication 
11-S0 7.2, LSRH, Neuchatel Switzerland, September 9-13 1985. 

171 R.A. Haefer, Oberflachen- und Dunnschicht-Technologie, Springer Verlag, 
ISBN 3-540-16723-4. 

181 J.E. Sundgren, Formation and characterization of TiN and TiC films prepared by 
reactive sputtering, Dissertations No. 79. 

191 J .M. Molarius, Structure and properties of TiN and ZrN thin films prepared by 
reactive ion-plating, Thesis for the degree of Doctor of Technology, Helsinki 
University of Technology, 1987. 

1101 P.I. Burnett and D.S. Rickerby, Assessment of coating hardness, Surface 
Engineering 1987, Vo1.3 No.1 p.69. 

1111 B. Chapman, Glow discharge processes, John Wiley & Sons Inc., 
ISBN 0-471-07828-X. 

1121 S. Berg, H.O. Blom, M. Moradi and C. Nender, Process modeling of reaetive 
sputtering, J.Vac.Sci.Technol. A(7), May/Jun 1989 p.1225. 

1131 S. Schiller, G. Beister and W. Sieber, Reactive high rate sputtering, Thin Solid 
Films, 111(1984) p.259-268. 

1141 B.R. Lawn, A.G. Evans and D.B. Marshall, J.Am.Ceram.Soc., 63(1980) p.574. 

1151 I. Droese, Titannitrid-besehichtete HSS-Spiralbohrer, Dissertation RWTH Aachen. 

/16/ I.A. Thornton, High Rate Thick Films, Am. Rev. Mat. Sei., 7(1977) p.239-260. 

Magnetronsputteren 



140 

120 
Q target 
Par=1E-2 tr 
1mag=1.0A 

100 Vbias=-150V 

] 
r 80 :t 

... + 
"2 60 + til 

! 
til + 

40 + 

20 

0 
0 2 4 6 8 10 12 

depositie!J'lelh.( 1E1lS mIhJ 

Figuur 1 ;depositiesnelheid als functie van de 
afstand tussen target en substraat 

20 
+ 

~ 
16 

cO 
t 

UJ 
12 ... 

" ! 
"ii 
5i B c + 

i 0- target 
afstand=60 
Vbias=-150 

4 p=1E-2 tr + 
+ 

0 
0 2 4 6 8 10 

Intensiteit 

Figuur 3; depositiesne1heid als functie van 
de intensiteit 

Magnetronsputteren 

20 

~ 
16 

, 
w 

12 T" 
~ 

" ! 
i B 
E 

J 
0- target 
afstand=60 

4 Vbias=-150 
p=1E-2 tr 

0 
0.00 0.60 120 1.80 2.40 3.00 

ImalJlQtfOn IAl 

Figuur 2; depositiesnelheid als functie van 
I.u. 

10 

8 

.. 6 
"i 

I 
4 

2 

0 
0.00 0.60 1.20 1.80 2AO 3.00 

Imag'\ fA] 

Figuur 4; intensiteit als functie van I.u. 



20.-----------------~ 
+ 

15 

i 
to 
J. ,.. 10 
'l 

j 
5 

Cr target 
afstand=60 

Vbias=-150 
p=1E-2 tr 

0 
100 320 540 760 980 1200 

vermogen IWJ 

Figuur 5; depositiesoelheid aIs functie van 
het targetvermogen 

20 

( 
+ ) 

+ 
15 

+ + 

+ 

TiN target 
Imag1=7.5 [AI 

5 

p=3E-3 tr 

o 
-160 -120 -80 -40 o 

Figuur 7; depositiesnelheid aIs functie van 
biasspanning,afstand t-s = 70 [mm] 

Magnetronsputteren 

e 

7 

6 

I 5 

i J 4 

1 3 

+ 

J + 

+ 

.... 

2 TiN target 
/mag'I=7.5 [A] 
afstand=130 

o 
-160 -120 -80 -40 o 

VbiB$ M 

Figuur 6; depositiesnelheid a1s functie van 
biasspanning, afstand t-s = 130[mm] 

3000 

2900 

2800 TiN 
2700 afstand=70 

2600 p=3E-3 tr 

I 2500 + Ima!,7F7.5 A 

2400 

1 2300 

! 2200 

2100 + ... 
l 2000 + 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 
-250 -200 -150 -100 -50 0 

\/bias M 

Figuur 8; coatinghardheid Bv aIs functie van 
de biasspanniog 


	Voorblad
	inhoudsopgave
	InIeiding
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	BIjlage A
	Bijlage B
	Bijlage C
	Literatuurlijst
	Untitled
	Figuren

