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Samenvatting. 

Het fluorideren van siliciumoxidelagen heeft in het verleden 

goede resultaten laten zien; in dit afstudeerwerk is, ter ver

groting van het inzicht en eventueel verdere verbetering, de 

siliciumoxidelaag gechloreerd. 

Het doel van het chloreren of fluorideren is de elektrische eigen

schappen van de oxidelagen te verbeteren (ladingstransport) door de 

chemische struktuur van de lagen te veranderen. Er worden I-V

karakteristieken van de M.I.S.-(Metal-Insulator-Semiconductor) struk

turen gemeten, die als I-laag dit gechloreerde siliciumoxide bevatten. 

Getracht is de siliciumoxidelagen te chloreren door het silicium

preparaat in kontakt te brengen met: 

- Aqua Regina ( een 68% HN0
3 

oplossing + een 37% HCl oplossing 

in de verhouding I : 3) waarin zich atomair chloor bevindt, 

- een 60% perchloorzuuroplossing (HC104) die bovendien oxideert, 

- een 37% HCl oplossing m.b.v. anodisch chloreren, 

- een 37% HCl oplossing door langdurig onder te dompelen, 

De resultaten zijn geÏnterpreteerd vanuit de gemeten I-V-karakteris

tieken onder belichting met als norm de waarden van de gemeten kort

sluitstroom I , de open spanning V en de vulfaktor F.F.welke se oe . 
allen zo hoog mogelijk dienen te zijn, Deze normen volgen 

uit de toepassingen van de gechloreerde oxiden in M.I.S.-zonnecellen. 

Als meest belovende resultaat moet genoemd worden het dompelen Ln de 

HCl oplossing terwijl de andere methoden onvoldoende (dompelen in 

Aqua Regina) tot matige ( dompelen in de HCl04 oplossing en anodisch 

chloreren in de HCl oplossing) resultaten gaven. 

We verwachten dat tijdens het dompelen in de HCl oplossing aan het 

siliciumoppervlak een uitwisselingsreaktie optreedt tussen het fluor

houdende residu en chloor in de oplossing. 

Uit de I-V-karakteristieken van de M.I.S.-zonnecellen met de op deze 

manier gechloreerde isolator, blijkt dat I • 20 mA/cm2
, F.F. = 0,6 se 

( duidelijk grotere waarden dan met de andere methoden) en V = 300 mV oe 
(weinig verschillen). 

Gebleken is ook de grote invloed van de HF~ets stap voorafgaand aan 

het chloreren, vooral bij de uitwisselingsreaktie tijdens het dompelen 

in de HCl oplossing. 
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I. Inleiding. 

Amorf siliciumoxide speelt een belangrijke rol als isolator

laag in halfgeleidercomponenten. De rol van deze siliciumoxide

films is tweeledig nl. afscherming van het siliciumoppervlak 

van de omringende atmosfeer en stabilisatie van de oppervlakte

eigenschappen van het silicium. 

Om de oppervlakteëigenschappen van het silicium te stabiliseren 

~s de methode, waarmee de oxidefilms op het silicium wordt 

gebracht, kritischer dan de methode die alleen tot doel heeft 

een oxidelaag aan te brengen, die het siliciumoppervlak 

afschermdt tegen de omringende atmosfeer. 

In dit onderzoek wordt nagegaan wat de invloed op de oppervlakte

eigenschappen ~s van een dunne oxidelaag ( 10-50 .R) op 

silicium is. 

De bestaande technologieën voor het aanbrengen van oxidelagen 

op silicium zijn te verdelen in depositiemethoden en groei

methoden. Deze methoden worden gebruikt om een oxidelaag op 

silicium aan te brengen die dienst kan doen als isolator 

in M.O.S.-( Metal-Oxide-Semiconductor} of M.I.S.- ( Metal

Insulator-Semiconductor) strukturen. 

De methoden en de samenstelling van de bij deze methoden 

gevormde oxiden worden in hoofdstuk I nader besproken. 

In het kader van het "Zonnecelprojekt" wordt met een silicium

oxidelaag die 10-50 R dik is ( deze dikte is twee orden kleiner 

dan de dikte van de oxidelagen in M.O.S.-strukturen) een M.I.S

struktuur gerealiseerd. Het monokristallijn silicium, waarvan 

nu gebruik gemaakt wordt, zal vervangen worden door poly

kristallijne siliciumlagen, als het proces voor de vorming 

van deze siliciumlagen voldoende ontwikkeld is. : 

( De M.I.S.-struktuur wordt in hoofdstuk 2 behandeld) .. 
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Experimenteel is gebleken dat de eigenschappen van de isolator

laag te heinvloeden zijn, door fluor m.b.v. een chemisch 

proces in de isolatorlaag in te bouwen. 

Het siliciumoxide heeft op de silicium/siliciumoxide overgang 

( 10-30 Î) de vorm SiO ( 1<x<~). Door verdere oxidatie van x 
het silicium in dit overgangsgebied m.b.v. fluoratomen kan 

de verbinding gecompleteerd worden tot SiOF2• De ladingsver

deling in het SiOF2 leidt tOthet ontstaan van potentiaalputjes 

( traps) in de silicium/siliciumoxideovergang. 

De werking van de M.I.S.-struktuur als zonnecel kan door 

bepaalde typen traps in de isolatorlaag gunstig heinvloed 

worden. (I). 

In dit onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is de isolator

laag te heinvloeden door in de siliciumoxidelaag chlooratomen 

in te bouwen. De manier waarop de oxidatie van het silicium 

plaats moet vinden wordt bepaald door de dikte van de silicium

oxidelaag ( 10-50 Î) en de mogelijkheid om de inbouw van 

chlooratomen in de oxidelaag te bewerkstelligen. 

In hoofdstuk 3 worden literatuurgegevens besproken over het 

chloreren van dikke oxidelagen. De in dit onderzoek gebruikte 

experimentele methoden voor de opbouw van de gechloreerde 

siliciumoxidelaag worden in hoofdstuk 4 besproken. 

De experimentele opbouw in hoofdstuk 5 wordt gevolgd door 

de in hoofdstuk 6 gegeven experimentele resultaten.uit de 

gemeten stroom-spanningskarakteristieken voor de verschillende 

gebruikte meetmethoden. 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten besproken aan de hand van een 

model en vergeleken met de literatuurgegevens. 
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l.I. Oxidatiemethoden voor silicium. 

Beschouw een silicium/siliciumoxide overgang met een oxide

laag die 10-50 X dik is. De oppervlaktetoestanden aan de 

silicium/siliciumoxide overgang en de ladingsopslag in de 

oxidelaag worden bepaald door de struktuur van de oxidelaag. 

De oxidatiemethode voor silicium is voornamelijk bepalend 

voor de struktuur van de oxidelaag en in dit onderzoek is 

gebleken, dat ook de voorbehandeling die het silicium gehad 

heeft, van invloed is op de te vormen siliciumoxidelaag. 

De bestaande methoden voor de oxidatie van silicium kunnen 

verdeeld worden in depositiemethoden en groeimethoden. 

Enkele van deze methoden kunnen geschikt gemaakt worden 

om op silicium een dunne oxidelaag aan te brengen van 

10-50 x. 

1.2. Depositiemethoden. 

Depositiemethoden zijn gebaseerd op chemische volumereakties 

1n een dampfase. Vanuit de dampfase treedt depositie op van 

de gewenste oxidefilm op een drager. Deze methoden kunnen 

bij relatief lage temperaturen ( 400 - 600 °C) uitgevoerd 

worden en hebben een hoge depositiesnelheid ( 50-100 X/s). 

Depositie van siliciumoxide vanuit de dampfase kan optreden 

door siliciumchloride met waterdamp (I), siliciumhydride met 

zuurstof (II) of siliciumhydride met waterdamp (III) door een 

oven te leiden. 

( I )---- SiC1
4 

+ 2H20 + Si02-t+ 4HC1 

( II )------- SiR 
4 + 02 + Siü2-t+ 2H2 

( III )---- SiH + 2H20 + sio2-t+ 4H2 4 

De met deze methoden gevormde siliciumoxidelagen zijn meestal 

poreus. ( 2 ) • 
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Deze eigenschap maakt de oxidelagen, gevormd door depositie

methoden, ongeschikt om als isolator te dienen in.M.O.S.-

of M.I.S.-strukturen. Migratie van metaalionen in de oxide

laag of isolator van de M.O.S. resp. M.I.S~ geeft ongewenste 

ladingsopslag in deze lagen en variatie in de oppervlakte

toestanden aan de silicium/siliciumoxide overgang. 

Dit leidt tot instabiliteit van de oppervlakteëigenschappen 

van het silicium. 

De met depositiemethoden vervaardigde oxidelagen worden 

meestal gebruikt om het silicium af te schermen tegen 

atmosferische invloed. 

1.3. Groeimethoden. 

Oxidatie van silicium d.m.v. groeimethoden wordt gekarakte

riseerd door chemische reakties aan het siliciumoppervlak. 

Door diffusie van de zuurstofatomen naar het reaktiefront 

van het silicium/siliciumoxide groeit de oxidelaag op het 

silicium aan. 

Een eis die aan het siliciumoxide in M.O.S.- strukturen 

gesteld wordt, is dat de oxidelaag binnen een bepaald tijds

interval een bepaalde dikte bereikt heeft. Tijdens de 

vorming van dikke oxidelagen( 1000-5000 R ) kan het diffusie

proces versneld worden door toevoer van extra energie aan 

het oxidatiesysteem. De toegevoerde energie kan gegeven worden 

in de vorm van thermische energie ( thermische oxidatie ( 1000-

1200 °C)) of elektrische energie ( anodisch oxideren in een 

vloeistof ( 400-500 V)). Voor de vorming van dunne oxidelagen 

( 10-50 R) kan volstaan worden met relatief lage oxidatie

temperaturen ( oxideren van silicium door dompelen in een 

vloeistof bij kamertemperatuur of in een kokende vloeistof). 

Thermische oxidatie van silicium bij lage temperatuur ( ~450 °C) 

is in staat een dunne oxidelaag ( 30-50 R) op silicium aan te 

brengen waarvan de struktuur noch de samenstelling bekend is 
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De verschillende groeitechnieken zullen achtereenvolgend 

behandeld worden. 

In dit onderzoek zal blijken dat ook anodisch oxideren bij 

een lage spanning ( 0. I - 0.5 V) in staat is een dichte 

oxidelaag van 10-50-R op silicium aan te brengen. 

1.3. I. Thermische oxidatie van silicium. 

De groei van een oxidelaag on silicium d.m.v. thermische 

oxidatie heeft plaats in een oxidatieoven. De atmosfeer 1n 

de oven, die zuurstof, waterdamp en zuurstof of alleen 

waterdamp bevat, wordt op een bepaalde temperatuur en druk 

gebracht. 

Het oxidatiesysteem ziet er als volgt uit: ( fig.I) 

fig.l, oxidatiesysteem tijdens thermische oxidatie. 

De groei van het oxide kan op twee reaktiefronten plaats 

hebben: op de siliciumoxide/gas overgang en op de silicium/ 

siliciumoxide overgang. De plaats van het reaktiefront wordt 

bepaald door: 

a. de diffusiestroom van zuurstof naar de silicium/ 

siliciumoxide overgang, die gegeven wordt door: (3) 

=Do /SiO . c~(O) - ci(O) 
2 2 

Xo 

waarin c en c. de zuurstofconcentraties zijn aan 
0 1 

de siliciumoxide/gas resp. de silicium/ siliciumoxide 

overgang, D
02

/Si0
2 

de diffusiecoëfficient van zuurstof 

door siliciumoxide en x de dikte van de silicium-
o 

oxidelaag is. 
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b. de diffusiestroom van silicium naar de siliciumoxide/ 

gas overgang die gegeven wordt door: 

JSi/Sio
2 

= DSi/Sio
2

· co(Si) - ci(Si) 

xo 
met DSi/Si0

2 
de diffusiecoëfficient van silicium door 

siliciumoxide. 

De diffusiestroom van siliciumatomen door het siliciumoxide 

bij een bepaalde temperatuur 1s echter orden kleiner 

( DSi/SiO "' I0-
15

cm
2
/s) dan de diffusiestroom van zuurstof 

door het ~iliciumoxide ( n0 /SiO "' l$-
8

cm
2
/s) (4). Beide 

d 'ff · ''ff' · · · 2 2 b' · T 1000 °C 1 us1ecoe 1c1enten Z1Jn gegeven 1J = . 

Gezien deze gegevens zal het reaktiefront zich op de silicium/ 

siliciumoxide overgang bevinden. 

De zuurstofconcentratie aan de silicium/siliciumoxide overgang 

1s afhankelijk van de zuurstofconcentratie aan de silicium/gas 

overgang : ei = c
0

.A.Deff. met A een konstante en Deff. de 

effectieve diffusiecoëfficient gegeven door Deff. = a.D
0
exp(-Ea/kT). 

( D is de diffusiekonstante, E de aktiveringsenergie voor 
o a 

vakatures in het siliciumoxide, k de konstante van Boltzmann en 

T de temperatuur). De faktor a corrigeert de diffusiecoëfficient 

Deff. voor ladingsopslag in de siliciumoxidelaag.( a= 1: geen 

ladingsopslag in de oxidelaag.). Tijdens thermische oxidatie 

is de zuurstofconcentratie van het oxiderende gasmedium 

c "' I0
16

;cm3. De mogelijkheid bestaat om het verlagende 
0 

effect dat een lagere oxidatietemperatuur oo de diffusie-

coëfficient heeft te compenseren door de zuurstofconcentratie 

aan de siliciumoxide/ gas overgang c te verhogen. 
0 

Naarmate de temperatuur tijdens thermische oxidatie van silicium 

hoger is, neemt de defektstruktuur van de oxidelaag toe en de 

oxidatietijd voor de groei van een oxidelaag met een bepaalde 

dikte af. De oxidelaag wordt poreuzer. 
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De dikke oxidelagen ( 1000-SOOO R) in M.O.S.-strukturen worden 

opgebouwd bij een temperatuur ( ~ 1100 °e) die zo gunstig mogelijk 

ligt voor zowel tijd als poreusiteit.( o.a. met stapsgewijze 

oxidatie om de kanalen in de oxidelaag te breken). 

Het doel van dit onderzoek is om een dichte oxidelaag van 

10-SO ~ op silicium aan te brengen. 

De samenstelling van de silicium/siliciumoxide overgang is 

met verschillende analysemethoden onderzocht. 

Harrington heeft concentratieprofielen van het silicium/ 

siliciumoxide overgangsgebied onderzocht met laag energetisch 

ISS (Ion Scattering Spectroscopy).(S). Het siliciumoxide 

was gegroeid in stoom. Over IS à 20 R van het silicium/ 

siliciumoxide overgangsgebied werd een overmaat silicium 

gevonden van 20% t.o.v. zuiver Sio
2

• 

Johanessen (6) heeft met AES (Auger Electron Spectroscopy) 

en " argon ion sputtering" strukturele veranderingen onder

zocht aan een silicium/siliciumoxide overgang. De oxide

laag werd gegroeid in droge zuurstof bij een temperatuur 

van 1200 °e. Uit het onderzoek bleek dat er aan de silicium/ 

siliciumoxide overgang een natuurlijke ruwheid bestond 

met insluitsels van silicium in het siliciumoxide. Het 

overgangsgebied van silicium naar siliciumoxide was 34-38 ~ 

breed waarvan 20 R het gevolg was van de verandering van de 

silicium/ siliciumoxide grens. Dit is 1n overeenstemming 

met hetgeen Harrington vond. Diktemetingen werden uitgevoerd 

met ellipsometrie. 

Raider (7) vond op thermisch geoxideerd silicium met XPS 

( X-ray Photoëlectron Spectroscopy) een silicium/silicium

oxide overgangsgebied dat IS R dik was. Het silicium zou 

aan de Si/ Sio
2 

overgang over 2.S R voor SO% geoxideerd zijn. 

Er bleek dat de breedte en de samenstelli~g van het overgangs

gebied onafhankelijk was van de oxidatietemperatuur, het 

oxidant , de dikte van de oxidelaag en van een warmtebehandeling. 
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Uit het voorgaande blijkt dat het thermisch groeien van een 

siliciurnoxidelaag, die 10-50 ~ dik is , waarschijnlijk niet 

mogelijk is. De oxidelaag heeft een inhomogene struktuur. 

Diktemeting m.b.v. ellipsametrie is dan onbetrouwbaar. 

1.3.2. Oxidatie van silicium door dompelen in een vloeistof. 

De vorming van siliciumoxide in een oxiderende vloeistof 

kan bij temperaturen plaatsvinden, die lager liggen dan de 

oxidatietemperaturen die tijdens thermische oxidatie heersen. 

De zuurstofconcentratie in een oxiderende vloeistot is 

groter ( c ~ 10201 cm3, zie 2.2. I.) dan de zuurstofconcentra-
a 

tie in een oxiderend gas. De afname van de concentratie van 

de zuurstofbevattende ionen c.q. atomen aan de silicium/ 

siliciumoxide overgang ten gevolge van de afname van de diffusie

coëfficient bij lagere temperatuur, kan gecompenseerd worden 

door de grotere concentratie aan zuurstofbevattende ionen 

c.q. molekulen aan de siliciumoxide/ vloeistof interface. 

Bij een temperatuurdaling van 900 °C ( van T1 = 1000°C naar 

T2 = 100 °C) en een aktiveringsenergie Ea = 0.5 eV, is de 

verhouding van de bij deze temperaturen horende zuurstof

concentraties ( zie.2.2.1.) aan de silicium/silicium over-

gang c. /c. = 5.9. Er treedt tevens verhoogde diffusie op 
~1 ~2 

door middel van ruimtelading in het siliciumoxide als gevolg 

van diffusie van ionen van de vloeistof naar het siliciumoxide 

( Deff. = a.D met a> I, zie 2.2.1.) (4) 

Het aanbrengen van dunne oxidelagen op silicium kan plaats 

vinden door te oxideren in kokende oplossingen ( salpeterzuur, 

waterstofperoxide, gedeioniseerd water). 

De oxidatie van silicium door dompelen in een vloeistof wordt 

~n de literatuur behandeld, als een methode die in staat is 

een dunne oxidelaag op silicium op te bouwen om als isolator 

te dienen in een M.I.S.-struktuur. 
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Het feit dat het oxidant vreemde atomen in de siliciumoxide

laag kan inbouwen, die de struktuur van het siliciumoxide 

kan veranderen, wordt niet of nauwelijks behandeld. 

Kipperman (I) heeft silicium geoxideerd door dompelen bij 

kamertemperatuur ~n een fluorhoudende oplossing. De oxidelaag 

was 10-50 i dik. Er bleek dat het mogelijk was de struktuur 

van de siliciumoxidelaag te beÏnvloeden door inbouw van 

fluoratomen in de oxidelaag. 

Uit het voorgaande blijkt, dat het mogelijk is om een dunne 

oxidelaag oo silicium op te bouwen door dompelen in een 

oxiderende vloeistof. 

In dit onderzoek wordt silicium geoxideerd door dompelen in 

koningswater ( HC1/HN03 = 3) en perchloorzuur (HCl0
4

) met 

het doel de dunne siliciumoxidelaag te beÏnvloeden door inbouw 

van chlooratomen in de oxidelaag. 

I .3.3. Anodische oxidatie van silicium. 

Het is mogelijk de migratiesnelheid van zuurstofhoudende ionen 

naar het siliciumoppervlak in een oxiderende vl~eistof toe te 

laten nemen, door het aanleggen van een elektrisch veld. De 

siliciumelektrode wordt positief gehouden t.o.v. een tegen

elektrode (b.v. platina). 

Anodische oxidatie van silicium ~s verschillend van de anodische 

oxidatie van andere metalen. Tijdens de anodische oxidatie 

van silicium staat over de groeiende oxidelaag een hoger elek

trisch veld (~ 10 7 V/cm) dan het anodisatieveld over het oxide 

bij metalen ( < 106 V/cm). De anodisatiestroom bij konstante 

anodisatiespanning wordt voor 97-99% bepaald door elektronen 

en voor 1-3% door ionen hetgeen een laag oxidatierendement 

tot gevolg heeft (10). De anodisatiestroom tijdens het oxideren 

van metalen wordt bijna geheel door de ionenstroom bepaald (10). 
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De siliciumoxidelagen die door middel .an anodische oxidatie 

( ten behoeve van M.O.S.-strukturen) worden gemaakt zijn 1000-

5000 R dik (11). De anodisatiespanning varieerdt van 400-500 V. 

Van in verschillende elektrolyten door anodische oxidatie gevormde 

siliciumoxidelagen, is de samenstelling onderzocht. 

(a). Uit experimenten die Asher (12) heeft uitgevoerd door 

silicium anodisch te oxideren in THFA ( tetrahydrofurfuryl

alkohol) bleek, dat voor siliciumoxidegroei een veld 

nodig is dat groter is dan 10 7 V/cm. 

De siliciumoxidelagen waren 1500 R dik en het silicium 

werd bij konstante stroomsterkte ( 3 mA/cm2) anodisch ge

oxideerd. Hij concludeerde dat anodisch oxideren Ln een 

waterige oplossing ongeschikt was om silicium te oxideren. 

Op silicium dat in een waterige oplossing geanodiseerd was 

bleek een oxidelaag te bestaan die poreus was. 

(b). Schmidt (13) had silicium anodisch geoxideerd Ln een op

lossing van kaliumnitraat en methylacetamide. Hij vond 

dat door toevoegen van fluor- of chloorionen de ionenstroom, 

en dus het oxidatierendement, met 50% toenam. De verkla

ring voor deze rendementsverhoging was dat fluor of chloor

atomen in de oxidelaag werden ingebouwd. De oxidelagen waren 

400-1200 ~dik. De dikte van de siliciumoxidelagen werd 

gemeten door wegen van de siliciumplak voor en na anodisch 

oxideren. 

(c). Fuchs (14) oxideerde silicium anodisch in een boorzuur

oplossing tot oxidelaagdikten van 1200-2000 ~ • 

Hij vond met een elektronenmikroskooponderzoek dat silicium

oxide bij de silicium/siliciumoxide overgang over een af

stand d die kleiner was dan 100 R, geen porien vertoonde. 

Voor d > 100 ~ bleek de siliciumoxidelaag poreus te worden. 

ad (a). 

Uit de experimenten die Asher heeft uitgevoerd blijkt dat dikte

meting is uitgevoerd tot 150 R van het siliciumoppervlak. 
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De getrokken conclusies hebben slechts betrekking op een oxide

laaggebied van 1.50-1500 R van het siliciumoppervlak. 

ad (b). 

De diktemeting van de siliciumoxidelaag, door wegen van de 

siliciumplak voor en na anodische oxidatie, geschiedt onder de 

aanname dat er geen Si02 onlost in het elektrolyt. Gezien het 

feit dat Sio
2 

relatief goed oplost tijdens anodische oxidatie 

in een waterig milieu, is deze diktemeting tamelijk onnauw-. 

keurig. 

Uit het voorgaande blijkt dat het waarschijnlijk mogelijk is 

door middel van anodische oxidatie van silicium een dichte 

oxidelaag op silicium te groeien met een dikte die kleiner 

is dan 50 R. 
Het doel van dit onderzoek is, naast het groeien van een 

dunne niet poreuze siliciumoxidelaag, tevens de oxidelaag 

te beÏnvloeden door te proberen chlooratomen in te bouwen. 

Er zal een oxidelaag op silicium gegroeid worden door 

anodische oxidatie in zoutzuur (HCl) bij konstante spanning 

( 0,1-0.5 V). Gezien het feit dat het introduceren van chloor

ionen in de oxiderende vloeistof het oxidatierendement kan 

verhogen (13) is het waarschijnlijk dat de siliciumoxidelaag, 

gevormd door anodische oxidatie, ~n korte tijd op het 

silicium te realiseren is. 
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2. De M.I.S.-overgang. 

2. I. De isolator. 

Het effekt van de chemische beinvloeding van de siliciumoxide

laag op de elektrische eigenschappen van de laag, wordt in dit 

onderzoek nagegaan door metingen aan M.I.S.-cellen waarin de 

isolator wordt gevormd door de oxidelaag. 

Het chemisch inbouwen van vreemde atomen in de isolatorlaag heeft 

tot gevolg dat er in deze laag bestaande verbindingen worden 

gecompleteerd. Door de vorming van andere molekulaire verbindingen 

kan de ruimtelijke ordening in de oxidelaag veranderen, waardoor 

de elektrische eigenschappen veranderen. 

De vorming van de molekulaire verbindingen 1n de oxidelaag is 

afhankelijk van de vormingsenergie van de verbindingen ( hierop 

zal in 2.I.2. nader worden ingegaan). 

In dit onderzoek wordt getracht om verbindingen aan het silicium

oppervlak te vormen die chlooratomen bevatten. 

2. I. I. Bindingen in de siliciumoxidelaag. 

In dikke siliciumoxidelagen ( d~IOOO R) is het Si0
2
-rooster opge

bouwd uit eenheidscellen. In een eenheidscel wordt het silicium 

tetraëdrisch omringd door vier zuurstofatomen. De eenheidscellen 

zijn onderling verbonden door zuurstofatomen. De silicium- en zuur

stofatomen zijn gedeeltelijk covalent en gedeeltelijk ionogeen ver

bonden. 

In welke mate een 2-atomige verbinding ionogeen is, wordt bepaald 

door het verschil in elektronegativiteit ( uitgedrukt in Pauling 

eenheden) tussen de atomen van de verbinding (17). 

In dunne siliciumoxidelagen ( d<IO Î) 1s de opbouw van deze lagen 

door eenheidscellen niet mogelijk. 

Door wisselwerking van atomen in de oxidelaag met het silicium

rooster en van de atomen onderling worden aan het siliciumoppervlak 

verbindingen gevormd die de oppervlakte-energie minimaliseren. 



- 13 -

Het introduceren van vreemde atomen, zoals fluor (I)- of chlooratomen 

in de siliciumoxidelaag heeft tot gevolg dat zich verbindingen kunnen 

vormen die de eigenschappen van de silciumoxidelaag kunnen veran

deren. 

In welke mate fluor en chlooratomen aan de siliciumatomen in de sili

ciumoxidelaag gebonden zijn, kan tot uitdrukking worden gebracht in 

de ioniciteit. In fig. 2 is de ioniciteit weergegeven als funktie 

van het verschil in elektronegativiteit ( in Pauling eenheden voor 

2-atomige molekulen). 

IONICITEIT l 
0.5 

0.1 

0.5 Si-Cl 1.5 
fig.2 De ioniciteit als funktie van het verschil in eZektronegativiteit 

tussen twee atomen. 
U~t fig. 2 blijkt dat het fluoratoom sterker ionogeen aan het silicium-

atoom gebonden is dan het chlooratoom. 

Op de silicium/siliciumoxide overgang ~s het silicium slechts gedeel

telijk geoxideerd (zie 1.1, SiO met l<x<2). x 
Door de inbouw van fluoratomen in de siliciumoxidelaag kan SiOF2 (24) 

gevormd worden. 

De vorm van de potentiaalverdeling ~n het SiOF2 molekuul rond het s~

liciumatoom ~s sterk schematisch in fig. 3.a weergegeven. 

S\ 

fig.3a Schematische potentiaalver
deZing in het SiOE2 molekuul. 

Si 

fig.3b Schematische potentiaalver
deZing in het SiOCZ 2 molekuul. 
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De inbouw van chlooratomen in de siliciumoxidelaag kan de vorming 

van SiOC1 2 tot gevolg hebben. Vanwege het feit dat chlooratomen 

minder ionogeen aan het siliciumatoom gebonden z~Jn, kan de po

tentiaalverdeling rond het siliciumatoom schematisch als in fig. 3.b 

weergegeven worden. 

Het chloorion is groter ( rcl=I.81 R) dan het fluorion ( rF=I.36 R) 
en de elektronegativiteit is kleiner waardoor de ruimtelading ter 

plaatse van het chloorion meer uitgesmeerd zal worden dan de ruimte

lading ter plaatse van het fluorion. 

Het verschil in potentiële energie tussen het fluor- en het sili

ciumion in de verbinding SiOF2 zal groter zijn dan het verschil in 

potentiële energie tussen het chloor- en het siliciumion in de ver

binding SiOC1 2 . 
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2. 1.2. Stabiliteit van verbindingen in het siliciumoxide. 

Beschouw een tweeatomig molekuul. De vormingsenergie Q van dit 

molekuul wordt bepaald door het verschil in elektronegativiteit 

van de afzonderlijke atomen (17) en wordt bij benadering gegeven 

door: 

[eV ] 

met xA de elektronegativiteit van atoom A en xB de elektronegati

viteit van atoom B ( onder elktronegativiteit wordt verstaan de 

mate waarin een atoom in staat is om eenelektron op te nemen: 

X + e ~ X ) 

De zuurstof en stikstofatomen in een molekuul brengen vanwege 

hun speciale binding extra energie mee. De totale vormingsenergie 

van een molekuul uit de afzonderlijke atomen kan dan als volgt 

worden weergegeven: 

~= 

het aantal stikstofatomen ~n het molekuul. 

=het aantal zuurstofatomen in het molekuul. 

[eV] 

De sommatie wordt over alle bindingen in het molekuul uitgevoerd 

waarbij meervoudige bindingen ook meervoudig worden geteld. 

Naarmate de vormingsenergie van een verbinding toeneemt, neemt 

ook de stabiliteit toe. 

Bovenstaande vergelijkingen gelden echter allen voor bulkreakties. 

In dit onderzoek zijn de beschouwde reakties oppervlaktereakties. 

Onder invloed van de vrije oppervlakteënergie van het silicium

oppervlak, zal de vormingsenergie mogelijk met enkele elektronvolts 

verminderd kunnen worden. 

Het op chemische wijze beÏnvloeden van de siliciumoxidelaag 

heeft tot gevolg dat in de oxidelaag molekulen kunnen ontstaan 

met andere vormingsenergieën dan de vormingsenergieën van de 

oorspronkelijke molekulen. Bij de inbouw van fluoratomen in het 

siliciumoxide ontstaat SiOF 2 ( 24) ( QsiOF ~ 14 eV) 

In dit onderzoek wordt getracht het silicinmoxide te chloreren 

waarbij SiOC1 2 kan ontstaan ( QSiOCl
2 

~ 8 eV). 
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Het SiOF 2 is dus stabieler dan SiOC1 2 . 

Om de vorming van Si0Cl 2 mogelijk te maken, zal in dit onderzoek 

naast het gebruik van sterke oxidanten, ook gebruik gemaakt 

worden van een elektrisch veld ( anodisch chloreren) om extra 

energie aan het chloorion ( in oplossing) toe te voegen. 

2.1.3.Traps 1n de isolator. 

Traps 1n een vaste stof Z1Jn volumina in die stof die gemakkelijk 

elektronen of gaten kunnen invangen. (18). 

Het ontstaan van traps aan een halfgeleideroppervlak kan het 

gevolg zijn van het feit dat: 

a. zich op de halfgeleider een metaal bevindt. De energie

niveau's op de metaal/ halfgeleider overgang vormen de 

traps ( Schottkydiode). 

b. het kristalrooster van de halfgeleider eindigt. Aan het 

oppervlak bevinden zich energieniveau's, die als traps 

kunnen fungeren( Tamm niveau's) (25) 

c. aan het halfgeleideroppervlak de chemische samenstelling 

veranderd. 

Het aanbrengen van een oxidelaag op silicium heeft tot gevolg 

dat de chemische samenstelling op de silicium/siliciumoxide 

overgang verandert wat aanleiding geeft tot traps (1)(24) op 

de overgang en in de isolator. De aard van de traps, elektronen 

traps of gatentraps, in de isolator en de ligging van de trap

niveau's wordt bepaald door de chemische binding tussen de 

atomen in de isolatorlaag. 

Door fluoratomen in de siliciumoxidelaag in te bouwen, worden 

elektronentraps gevormd (24). De gefluorideerde siliciumoxide

laag, ingebouwd als isolator in een M.I.S.-struktuur, heeft de 

eigenschap dat elektronen uit de halfgeleider gemakkelijk via 

de elektronentraps door het oxidelaagje naar het metaal kunnen 

tunnelen. 
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Deze "trapping assisted tunneling" is in staat om ook bij een 

dikkere isolatorlaag de elektronenstroom voldoende te laten 

passeren. 

In dit onderzoek wordt getracht het trapenergieniveau, dat ontstaat 

door fluoratomen in de oxidelaag in te bouwen, te verplaatsen 

door chlooratomen in de siliciumoxidelaag in te bouwen. 

2.2. I. Model voor de M.I.S.-zonnecel. 

Voor de M,I.S.-zonnecel met traps in de isolator is een model 

opgesteld door Kipperman et.al. (1). In dit model ontstaan traps 

in de isolator door de chemische samenstelling van.de silicium

oxidelaag te veranderen via de inbouw van fluoratomen in de 

oxide laag. 

Ondef belichting door het metaal, worden gat- elektronparen ·

in de halfgeleider gegenereerd, De energiediagrammen van de 

M.I.S.-zonnecel onder belichting zijn in fig. 4 weergegeven 

( fig. 4a: t1.I.S.-cel onder kortsluitkondities, fig. 4b: 

M.I. S .-cel ond·èr openspanningskondities). 

I s M I 
r-1= ~ 

-----~ 

s 

E 

Ev 
E 

~~-.~--------F. 

fig.4a M.I.S.-zonneael onder kort
sluitkondities. 

Ev 

fig,4b M.I.S.-zonnecel onder open 
spanningkondities. 
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De kortsluitstroom I ( fig.4a) van de M.I.S.-zonnecel wordt se 
bepaald door de zogenoemde "trapping assisted tunneling" stroom 

ITAT ( de tunnelstroom via de traps) en de recombinatiestroom 

I (de tunnelstroom van metaal naar halfgeleider). Onder kortms 
sluitstroomkondities werkt de M.I.S.-zonnecel onder verarming 

met I 
SC 

De open spanning V van de M.I.S.-zonnecel wordt gegeven door 
oe 

het verschil tussen het ferminiveau van het metaal en het fermi-

niveau van de halfgeleider. Onder open spanningskondities werkt 

de }1.I.S.-zonnecel in accumulatie ( de enereieafstand tussen de 

valentieband en het ferminiveau aan het siliciumoppervlak is 

kleiner dan die afstand in de bulk van het silicium). 

Onder deze kondities tunnelen elektronen naar de traps 1n de 

isolator door het topje van de potentiaalbarriere, waarna 

deze elektronen recombineren met gaten uit de valentieband. 
I I I 

Er gel'dt ITAT = Ims met Ims < Ims 

Voor de cons truktie van de 11. I. S. -zonnecel gebruikte Kipperman 

goud als metaal. Om de open spanning V van deze zonnecel 
oe 

te vergroten, kan een metaal gekozen worden met een kleinere 

uittree arbeid ~ . Echter een metaal met een kleinere uittree 
m 

arbeid kan tot gevolg hebben dat de elektronentraps, gevormd 

door een fluorverbinding in een siliciumoxidelaag, onder het 

ferminiveau liggen. 

In fig. Sa en Sb zijn twee M.I.S.-cellen (met fluortraps 1n 

de isolator) onder kortsluitkondities weergegeven. 

M s 
E 

E ----- ____ F 

fig.5a N.I.S.-zonnecel onder kortsluitkondities: uitreearbeid metaal rpml' 
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fig.Sb M.I.S.-zonneceZ onder kortsZuitkondities: uittreearbeid metaal 
In fig. Sa is de uittreearbeid van het metaal ~mi, in fig. Sb 

is de uittreearbeid ~m2 < ~mi. 

In fig. Sb worden de traps geheel gevuld vanuit het metaal en 

zijn verder inactief. Via deze traps kan geen tunneling meer 

optreden van elektronen uit de geleidingsband van het silicium 

naar het metaal, 

In dit onderzoek wordt getracht om chlooratomen in de oxidelaag 

1n te bouwen, De chloorverbindingen in de siliciumoxidelaag 

kunnen ondieperetrapsin de oxidelaag vormen (zie 2,1.I,), 

traps die bij een metaal met een lagere uittreearbeid boven 

het ferminiveau liggen. 

Met behulp van de meting van stroom-spanningskarakteristieken 

aan tf,I.S.-strukturen, waarin de gechloreerde siliciumoxide

laag als isolator dient, wordt nagegaan of chloorinbouw 

plaats gehad kan hebben. 

2.2.2. I-V-karakteristieken van M.I.S.-zonnecellen. 

Als een aangelegde spanning over de M.I.S.-cel wordt gevarieerd, 

kan een verloop van de stroom I als funktie van de spanning V 

1n donker en onder belichting weergegeven worden als in fig.6. 

In het donker is de stroom bij benadering aan de spanning 

gerelateerd via de diodevergelijking I = I (exp(qV/nkT) - I) 
0 

waarin I de sperstroom is, n de kwaliteitsfaktor, k de konstante 
0 

van Boltzmann enT de temperatuur ( in Kelvin). 

lP m2 
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SC 

ONDER 
BELICHTING 

fig. 6 I-V-karakteristiek van de M.I.S.-zonneceZ. 
De kwaliteitsfaktor n geeft de afwijking van de ideale diode 

weer vanwege oppervlaktetoestanden, dunne oxidelaag en I/n 

is de fraktie van de aangelegde spanning die over de half

geleider staat. De n-waarde kan bepaald worden uit de helling 

van de logaritme van I tegen V in het donker en bij een lage 

voorwaarts spanning. 

Onder belichting worden 1n de halfgeleider elektron- gat paren 

gegenereerd. De stroom door de M.I.S-cel kan dan benaderd 

worden door I= I
0

(exp(qV/nkT) - I) - If met If de fotostroom. 

Als het metaal en de halfgeleider van de ~.I.S.overgang 

worden kortgesloten loopt er in het uitwendige circuit de 

kortsluitstroom I 
SC 

Isc • - ( 1f + Io) 

De open spanning V van de M.I.S.-cel is de spanning waarbij oe 
er in het uitwendige circuit geen stroom loopt: 

V 
oe nkT ln ( I + If/I

0
) 

q 
Voor de vulfaktor F.F. en het rendement n geldt: 

F.F. = r1.v1 

I .V 
se oe 

en n = F .F. I . V se oe 

P. 1n 

met r
1 

en v
1 

de stroom resp. spanning waarbij het geleverde 

vermogen ( onder belasting) maximaal is. P. is het vermogen 1n 
van het opvallende licht. 
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3. Gechloreerde oxiden op silicium 

De eigenschappen van de siliciumoxidelaag kan veranderd worden 

door de struktuur van de oxidelaag te veranderen. 

De verandering van de struktuur door toevoegen van HCl of c1
2 

aan de siliciumoxidelaag is alleen in thermische oxiden 

toegepast. De samenstelling van de siliciumoxidelaag - nadat 

de laag gegroeid is in een chloorbevattende zuurstofatmosfeer -

en de eigenschappen die deze oxidelaag heeft is met verschillende 

technieken nagegaan. 

Chou (19) oxideerde silicium in een zuurstofatmosfeer bij 1150 °e 

onder toevoegen van 9 vol. procenten HCl. De oxidelaag was 

1000 R dik. Hij vond met AES ( Auger Electron Spectroscopy) 

dat chlooratomen worden ingebouwd op de silicium/ silicium-

oxide overgang. Het is echter niet duidelijk welke bijdrage 

de ionenstraal ( Argonionen) aan de concentratie van chloor

atomen op de silicium/siliciumoxide overgang levert. 

Door ionisatie van de chlooratomen door de ionenstraal kunnen 

chloorionen onder invloed van het veld naar de silicium/ 

siliciumoxide overgang diffunderen. 

Van der Meulen (20) groeide siliciumoxidelagen die 500 - 1400 R 
dik waren bij temperaturen die varieerden van 900 °e tot 1 150 °e. 

Het silicum werd geoxideerd in een droge zuurstofatmosfeer 

die tot 9 vol. procenten HCl of 2 vol. procenten c1
2 

bevatte. 

Met NBS ( Nucleair Back Scattering met 4He) bleek dat door 
0 de oxidelaag een warmtebehandeling te geven van 1200 C het 

chloor slechts voor 50 % verdween. 

Met behulp van XFS ( X-ray Fluorescence Spectrometry) bleek 

dat het totaal aantal ingebouwde chlooratomen van een met 

Hel gechloreerd siliciumoxide evenredig was met de dikte van 

de oxidelaag. 

Singh (21) en Rattori (22) vonden dat chloor in siliciumoxide

lagen de rekombinatietijd van de minderheidsladingsdragers 

verhoogdedoor het opruimen van onzuiverheden ( zoals Na+) 
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aan de silicium/ siliciumoxide overgang. Er bleek dat de 

defektdichtheid bij afnemende temperatuur sterker afnam door 

oxidatie in een chloorbevattende atmosfeer (fig. 7), 

DE FEl< T f 
DICHTHEID 

(cm-3) 40 

20 

0~--------~--------
800 1000 

fig. 7 Defektdichtheid van siliciumoxide aZs funktie van de temperatuur. 

Uit het voorgaande blijkt dat ingebouwde chlooratomen in de 

siliciumoxidelaag een stevige binding kunnen vormen met zuur-· 

stof en silicium ( 20). 

De elektrische eigenschappen van een siliciumoxidelaag kan 

verbeteren door chloreren van de oxidelaag (21)(22). 
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4. Experimentele methoden. 

4.1. Het uitgangsoooervlak van het silicium. 

De dikte van de gechloreerde siliciumoxidelagen wordt geschat 

op JO à 15 R. Daarom is de voorbehandeling van het siliciumopper

vlak, waarbij zich op het oppervlak films kunnen vormen die onge

veer 5 R dik zijn, erg belangrijk. 

Om experimenten te verrichten op een zo goed mogelijk gedefiniëerd 

oppervlak worden in dit onderzoek de preparaten achtereenvolgens 

gedompeld in tolueen, isopropylalkohol en ethylalkohol ( om even

tueel geadsorbeerde vetten van het oppervlak te verwijderen). 

Daarna wordt het oxide op het oppervlak opgelost( etsen) in een 

40 %- waterstoffluoridezuuroplossing (HF). 

Dit etsen gaat door tot het silicium/siliciumoxide overgangsgebied 

bereikt wordt ( SiO met x< 2). Op de overgang wordt dan een 
x 

laag gevormd, dat een mengsel is van silicium, zuurstof en fluor. 

Het overgangsgebied is ongeveer 5 à 10 R dik ( gemeten bij Dornier 

Systems, Dortmund met laag energetisch Auger Electron Spectroscopy). 

4.2. Het chloreren van de siliciumoxidelaag. 

4.2.1. Chloreren in koningswater. 

Koningswater is een mengsel van zoutzuur (HCl) en salpeterzuur 

(HN0
3

) in de verhouding 3:1; hierin wordt o.a. atomair chloor 

gevormd dat in de oxidelaag ingebouwd zou kunnen worden. 

Nadat het preparaat geëtst is in de 40%-HF oplossing wordt het 

in het koningswater gedompeld. Door het etsen in de HF-oplossing 

wordt aan het siliciumoppervlak de residulaag gevormd bestaande 

uit silicium, zuurstof en fluor. 

Het chloor in het koningswater zou het silicium 1n de residu

laag verder kunnen oxideren tot SiOC1 2 . 

Met de temperatuur van het koningswater als parameter en de 

meting van de I-V-karakteristieken, kan nagegaan worden of de 

inbouw van de chlooratomen in de siliciumoxidelaag plaatsgehad 

heeft. 
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4.2.2. Chloreren ~n perchloorzuur. 

Het sterk oxiderende perchloorzuur (HClo
4

) *) kan gebruikt 

worden om eenaangroeiende siliciumoxidelaag te chloreren. 

Perchloorzuur is een zwak zuur; de concentratie van het ClO~ 

wn is tamelijk klein ( c "' 10
18 I cm3). De reaktiviteit 

van het Clo
4 

ion is echter groot omdat het chloor in het 

~on zevenwaardig positief is terwijl de elektronegativiteit 

van het chloor xCl = 3.0 is; daardoor wordt de inbouw van 

chloor in de siliciumoxidelaag mogelijk. 

Tijdens het chloreren van de oxidelaag kunnen zuurstofatomen 

van het Clo
4 

ion achtereenvolgens worden afgestript waarbij 

de gedeelde elektronen tussen het chloorion en de vier 

zuurstofionen zich tenslotte bij het chlooratoom zullen 

bevinden. 

Het siliciumoppervlak wordt vooraf geëtst met een 40%-HF 

oplossing en daarna in de 60% - perchloorzuuroplossing gedompeld. 

De inbouw van chlooratomen in de siliciumoxidelaag met behulp 

van het Clo
4 

ion zal een overmaat zuurstof tot gevolg hebben 

aan de siliciumoxide/ perchloorzuur overgang ( I chloorion 

op 4 zuurstofionen). 

In dit onderzoek is zoutzuur(HCl) aan de perchloorzuur oplossing 

toegevoegd om de overmaat zuurstof terug te dringen. 

Toevoegen van zoutzuur aan het perchloorzuur heeft de volgende 

voordelen: 

a. door de overmaat waterstofionen kan de overmaat zuur-

stof ~n het Clo
4 

ion gebonden worden. 

b. er worden geen andere ionen aan het siliciumoxide aan

geboden ( het chloorion kan als chlooratoom ingebouwd 

worden. 

*) perchloorzuur vormt alleen met fijn verdeelde onedele metalen 

en met organische stoffen een explosief mengsel. 
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4.2.3. Chloreren met zoutzuur. 

Zoutzuur (HCl) is in oplossing volledig geÏoniseerd ( de ionisatie

konstante I= I; [ Cl-] ~to 21 /crn3). 

Nadat het preparaat geëtst is in een 40%- HF oplossing wordt 

het gedompeld in een 37% - HCl oplossing. Tengevolge van de 

HF - ets bevindt zich aan het siliciumoppervlak de residulaag 

(een verbinding van silicium, zuurstof en fluor). 

In vergelijking met het dompelen in een perchloorzuuroplossing 

wordt door dompelen in een zoutzuuroplossing alleen chloor 

aan het siliciumoppervlak aangeboden; in een perchloorzuur

oplossing wordt naast chloor tevens zuurstof aan het oppervlak 

aangeboden. 

Vanwege dit feit zou het chloreren in een zoutzuur oplossing 

vollediger kunnen verlopen via een reaktie aan het silicium

oppervlak waarvan een reaktieprodukt SiOC1 2 ~s. 

Het is waarschijnlijk dat de cloreren in dit proces langer 

zal duren dan chloreren in een perchloorzuuroplossing ( minder 

aktieve chloor). 

4.2.4. Anodisch chloreren ~n zoutzuur. 

De vorming van het siliciurnoxychloride ( SiOC1 2) werd m.b.v. 

dompelen in koningswater (4.2.1.), perchloorzuur (4.2.2.) 

en zoutzuur (4.2.3.) getracht tot stand te brengen door uit

sluitend gebruik te rnaken van de bindingskrachten tussen 

silicium, zuurstof en chloor aan het siliciurnoppervlak. 

Om de inbouw van chlooratomen in de siliciumoxidelaag te be

vorderen kan aan het chloorion extra energie worden toegevoegd 

door het ~on in een elektrisch veld te laten bewegen. 

Vanwege het feit dat het chloorion naar het siliciumoppervlak 

moet migreren om inbouw in de siliciumoxidelaag mogelijk te 

maken, wordt in de zoutzuuroplossing tussen het silicium en 

een tegenelektrode een spanning aangelegd. Het silicium is 
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positief t.o.v. de tegenelektrode, De waterstofionen in de 

oplossing zullen naar de tegenelektrode migreren. 

Voor de tegenelektrode werd een inerte platina elektrode( Pt) 

( bij anodisch chloreren m.b.v. een inerte elektrode gaan de 

atomen van die elektrode niet als ionen in oplossing). 

Onder invloed van een potentiaalverschil ( Si positief t.o.v. 

Pt) tussen de silicumelektrode en de platinaelektrode kunnen 

de volgende reakties verlopen: 

+ aan de platina kathode 2e + 2 H + 2H 

aan de silicium anode -------- 2Cl + 2Cl + 2e 

waarbij de elektronen via het uitwendige circuit worden uit

gewisseld. 

Het verschil tussen deze reakties en de reakties die kunnen 

verlopen tijdens dompelen in zoutzuur (4.2.3.) is: 

a. de waterstofvorming heeft tijdens dompelen in zout

zuur plaats aan het siliciumoppervlak; tijdens 

anodisch chloreren heeft waterstofvorming aan de 

platinaelektrode plaats. 

b. door het aanleggen van het potentiaalverschil ontstaat 

een barriëre voor migratie van waterstofionen naar de 

siliciumelektrode. 
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4.3. De elektrische dubbellaag. 

Het dompelen in perchloorzuur of zoutzuur en het anodisch oxideren 

in zoutzuur heeft tot gevolg dat er door de ruimtelading in het 

silicium diffusie op zal treden in het elektrolyt. Er zullen 

anionen van en kationen maar het siliciumoppervlak diffunderen. 

Onder invloed van het elektrisch veld enerzijds ( die het concen

tratieverschil tussen ionen aan het siliciumoppervlak in stand 

houdt) en de diffusieprocessen ( die het concentratieverschil 

vereffenen) treedt evenwicht in op de silicium/ elektrolyt 

overgang. 

Voor silicium ( met een positieve ruimtelading aan het opper

vlak) in evenwicht met een elektrolyt is de struktuur in fig. 8 

schematisch weergegeven: 

HELMHOLTZ 
SILICIUM LAAG ELEKTROLYT + I I 

I + + e~ e 
I + -

1

e , 
e :+ - e' + I -1 

-I I I + -18 I e I + + I I 
I =:e e:e 8 I 

L1 d L2 
fig.B De struktuur van de silicium-elektrolyt overgang. 

De ruimtelading 1n het silicium heeft een elektrische dubbel

laag tot gevolg 1n het elektrolyt. De elektrische dubbellaag 

bestaat uit een dichte direkt aan het silicium geadsorbeerde 

laag (de Helmholtzlaag) en een diffuse laag (de Gouylaag)(25) 

De dikte van de Helmholtzlaag is ongeveer 1 atoomlaag ( d ~ 2 à 4 R). 
De ruimtelading in het silicium strekt zich uit over een afstand 

1
1

, die in de Gouylaag over een afstand 1 2 • 
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De potentiaalverdeling aan de silicium/elektrolyt overgang 

1s schematisch in fig. 9 gegeven: 

SILICIUM ELEKTROLYT 
----TT T---,-- ------

~ 11 I I ' 

I 
I 
I 
I 

~ I 
s I 

I 
I 
't 

I I I I 
I I o 

I I 

. 
J j 

fig.9 De potentiaalverdeling over de silicium-elektrolyt 
overgang. 

In fig. 9 is ~ 2 de potentiaalval over de Gouylaag, ~0 de potenti

aalval over de Helmholtzlaag en ~~1 de potentiaalval over het 

ruimteladingsgebied van de halfgeleider. 

~ en ~ zijn de potentialen in de bulk van de halfgeleider resp. 
s e 

het elektrolyt, 

Het potentiaalverl9op in de halfgeleider kan met de vergelijking 

van Poisson bepaald worden: ( 25) 

= - met E 1 de diëlektrische konstante van de 

halfgeleider 

- s_ ( p exp(- S( ~ 
E 1 0 

met ND en NA de donor resp. acceptorconcentratie en p
0 

en n
0 

de 

gaten- resp. elektronenconcentratie in de halfgeleider. 

In een p-type halfgeleider geldt dat p
0 

>> n
0 

en NA>> ND . 

Stel ( ~ - ~s) = ~t dan is: 

d2~ 
dx2 - ~1 ( poexp(-S~t) -NA), 

Er bevindt zich geen ruimtelading 1n de bulk van de halfgeleider 

dus p
0 

- NA "' 0: 
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d2 ct> = - qpo 

dx2 
q 

(exp(-Brt>t) - I) 

en: d2rp I d ( drp ) 2 

dx2 =z 
drp dx 

Integreren met rt>t~ 0 ( of rf> ~ rp
8

) dan drf> ~ 0 levert: ( x~ - oo) 
dx 

... 2 
B 

= - I 

LI 

LI is de Debeyelengte. 

. [ Brt>t - (I - exp(-Brt>t)) 

B 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van p-type silicium met een 

soortelijke weerstand a= 2 ~cm (NA~ IOI
6 /cm3 ). De Debeyelengte 

-6 
LI ~ 3. I 0 cm. 

Aan de elektrolytzijde geldt voor de concentratie van de kationen 

en de anionen ( in een binair elektrolyt)( Debye-Huckel): 

c = c exp(-B( ct> - ct> ) 
+ o e 

en c = c exp(B(rt> - ct> ) 
- o e 

met c de ionenconcentratie in de bulk van het elektrolyt en 
0 

B = (q/kT). Stel (ct>- rp ) = rp . e r 
Het potentiaalverloop volgt uit de vergelijking van Poisson: 

d2rp 
- - qco ( exp(-Brf> ) - exp(+ Brt> )) 

dx2 - E:2 r r 

= Zqco . sinh( Brt> ) 
r 

E:2 

Integreren met x ~ oo dan ct> + 0 ( ct> ~ ct> ) en ~ ~ 0 levert : 
r e dx 

- I . sinh 
Lz 

( -=--E:"""2..,.-. 
2qc B 

0 

) I/2 
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1 2 geeft de dikte weer van het diffuse deel van de elektrische 

dubbellaag. In zoutzuur ( een volledig geÏoniseerd zuur) is 
-9 12 ~ 10 cm. In perchloorzuur echter ( een zwak zuur, ionisatie-

-3 -7 konstante I~ 10 ) is 12 ~ 5.10 cm. 

Stel dat er zich geen lading op het grensvlak van de fasen be

vindt. Dan heeft de potentiaalval bij dompelen van silicium in 

zoutzuur voornamelijk plaats in het silicium ( ~ 1 / ~ 2 = (€21
1
)/ 

(E 1t 2) met 1
1 

>> 1
2

) 

In het geval dat silicium in kontakt is met perchloorzuur zal 

de potentiaalval gedeeltelijk over het elektrolyt plaatsvinden 

( 11 ~ 12). 
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5. De meetopstellingen. 

5.1. Metingen aan M.I.S.-cellen met kwik als kontaktmetaal 

In dit onderzoek is het ladingstransport door de siliciumoxide

laag onderzocht m.b.v. M.I.S.-cellen vanwege het feit dat met 

de M.I.S.-struktuur naast de meerderheidsladingsdragers ook de 

minderheidsladingsdragers kunnen worden waargenomen (24). 

Nadat op het silicium een gechloreerde oxidelaag is gegroeid 

wordt op de oxidelaag een metaal aangebracht. De metaallaag kan op 

de oxidelaag worden aangebracht door sputteren of opdampen. In dit 

onderzoek wordt goud (Au) op de oxidelaag gesputterd. 

Echter om oriënterend onderzoek te doen neemt sputteren of op

dampen van een metaallaag veel tijd in beslag. In dit onderzoek 

is tijdans het oriënterende gedeelte gebruik gemaakt van kwik als 

metaal in de M.I.S.-cellen. 

De stroom- spanningsmeting aan M.I.S.-cellen die kwik als metaal 

bevatten heeft als voordeel dat : 

a. de tijdsduur voor de totale behandeling van het preparaat 

- het chloreren van de siliciumoxidelaag, het aanbrengen 

van een metaal en de I-V-meting - kan met kwik als metaal 

met een faktor 5 gereduceerd worden t.o.v. goud als metaal. 

b. in een seriemeting hetzelfde preparaat gebruikt kan 

worden. 

De onder a. en b. genoemde voordelen zullen de kans op introduktie 

van ongewenste parameters verkleinen. 

Het kwik wordt met behulp van een kwikdraad tegen de siliciumoxide

laag gedrukt. Een blokje perspex doet dienst om het kwik naar de 

oxidelaag te leiden ( fig.IO). 

Het nadeel van M.I.S.-zonnecellen met kwik als metaal is dat belich

ting door de metaallaag niet mogelijk is omdat het kwik niet 

doorzichtig is. 

Het is wel mogelijk om het silicium rond het kwikkontakt te belich-

ten. 
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'\) Ll C H T,_.B_R_O_N ____ _ 

\ 
\ 
\ 

• 

PREPARAAT 

KWIK 
PERSPEX 

SPIEGEL 

fig.lO Mechanische opstelZing t.b.v.de kwikkontaktmethode. 

Het belichten van de siliciumplak wordt gerealiseerd m.b.v. een 

lichtbron ( kwartshalogeenlamp (12V, IOOW)) en een spiegel dat 

onder het blokje perspex ligt. De belichting heeft generatie 

van elektronen aan het siliciumoppervlak tot gevolg die door 

diffusie via de siliciumoxidelaag naar het metaal diffunderen 

(de diffusielaag voor de gebruikte preparaten D ~ 5~m ). 

Op gechloreerde siliciumoxidelagen waarvan de I-V-meting van de 

met deze lagen gevormde M~I.S,-cellen met kwik als metaalgoede 

perspectieven bieden (m.b.t. de vulfaktor F.F. en de kwaliteits

faktor n) wordt een goudkontakt aangebracht. 

Door de meting onder belichting is het mogelijk om een scherpere 

keus te maken tussen siliciumoxidelagen waarop een goudkontakt 

aangebracht zal worden. 

De meetopstelling waarmee de I-V-metingen werden uitgevoerd 1s 

1n fig. IJ schematisch weergegeven : 

A 

E-- R p V 

fig.ll De meetopsteZZing. 
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In fig. 11 is : 

E : een. deltavoedingsapparaat met een regelbare uitgangsspanning 

van 0 tot SOV. 

R : ~otentiometer met een weerstand van 10 K~ 

A,V stroom- resp. spanningsmeter. Voor A en V ZlJn de Keitley 

610 gebruikt met een regelbare uitgangsimpedantie van 

0.1~ tot 100 G~. 

P het preparaat. 

Voor de lichtbron werd een kwartshalogeenlamp gebruikt (12V, IOOW). 

5.2. Het kwikkontakt. 

De kwikdruk op de siliciumoxidelaag kan gevarieerd worden door 

een vertikaal beweegbare kwikkolom (5.1.) 

Bij een bepaalde kwikdruk kan zich tussen het kwik en de oxide

laag kwikoxide (Hg20) vormen. De vorming van kwikoxide verloopt 

langzaam bij kamertemperatuur. ( de reaktie begint te lopen bij 

300- 350 °e terwijl boven 400 °e decompositie optreedt (27)). 

In het tijdsinterval waarin gemeten gemeten wordt kan dit effekt 

als een konstante bijdrage aan de siliciumoxidelaagdikte beschouwd 

worden. Bij de beschouwde dikte van de siliciumoxidelaag ( d ~to" à 

IS ~ ) zou de vorming van kwikoxide invloed kunnen hebben op de 

vorm van de I-V-karakteristieken in donker en onder belichting. 

De vulfaktor zou daardoor toe kunnen nemen ( afname van de direkte 

tunnelstroom ) en de kwaliteitsfaktor n kan daardoor afnemen. 

De invloed van dit effekt zal afnemen naarmate de oxidelaag dikker 

wordt (door langere oxidatietijdsintervallen, t > 5 min.). 

5.3. Metingen aan M.I.S.-cellen met goud als kontaktmetaal. 

Het doel van de I-V-meting van M.I.S.-cellen die kwik als metaal 

bevatten 1s de vulfaktor F.F. en de kwaliteitsfaktor n als funktie 

van de tijd te maximaliseren voor elk van de gekozen technieken 
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voor het chloreren van de oxidelaag. 

De mogelijkheid bestaat dan dat het chloreren van de silicium

oxidelaag effekt heeft gehad op het ladingstransport door de 

oxide laag. 

Op een gemaximaliseerde I-S.-overgang wordt een goudkontakt aan

gebracht door sputteren, 

Goud heeft een uittreeënergie die varieert van 4.3 - 4.7 eV( afhan

kelijk van de meetmethode)(26); de uittreeënergie van kwik is 4.5 eV. 

~à het chloreren van de siliciumoxidelaag werd een cirkelvormig 

goudkontakt (diameter d = 7mm) gesputterd in een argonatmosfeer 

bij een druk van 3.10-Z torr gedurende 3 minuten, 

De oppervlakteweerstand van deze goudlaag was SOD/o en de dikte 

ongeveer 30 à 40 R , Op deze goudlaag werd concentrisch een tweede 

circelvormig kontakt gesputterd (diameter d = 4mm) met een opper

vlakteweerstand van SD/o 

Voor de meting van de I-V-karakteristieken van deze M.I.S.-cellen 

werd gebruik gemaakt van een analoge opstelling dan de opstelling 

die gebruikt werd voor de meting van de I-V-karakteristiek van 

M.I.S.-cellen met kwik als metaal (5.1.). De deltavoeding en 

de potmeter uit deze opstelling werden echter vervangen door een 

spanningsgenerator, die de spanning sinusvormig varieerde. 

Het kontakt tusssen de M, I. S, -cel en de meetopstelling werd met 

behulp van platina kontaktdraadjes gemaakt. 

Het siliciumpreparaat had een goud/titaan achterkontakt. 
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Van de beschouwde M.I.S.-cellen zijn I-V-karakteristieken gemeten 

in het donker en onder belichting. Uit de I-V-karakteristieken in 

het donker werd de kwaliteitsfaktor n bepaald door de logaritme van 

I tegen V uit te zetten bij een kleine voorwaartsspanning. Uit deze 

grafiek werd tevens de verzadigingsstroom I bepaald. Deze berekende 
0 

verzadigingsstroom werd vergeleken met de gemeten verzadigingsstroom 

van M.I.S.-cellen met gechloreerde isolatoren. 

Uit de I-V-karakteristieken onder belichting werd de I , V en F.F. 
se oe 

bepaald. 

In dit stadium van het onderzoek ligt de nadruk op de verandering 

van de eigenschappen van de M.I.S. zonnecel tengevolge van de 

veranderingen in de isolatorlaag. In tweede orde is de absolute 

waarde van de verschillende grootheden van belang. 

De I-V-metingen werden in eerste instantie uitgevoerd met kwik 

al~kontaktmetaal. Na de eerste selektie werden de verdere metingen 

uitgevoerd aan M.I.S.-cellen met go~d als ~ontaktmetaal.(M.I.S.cel(Au)). 

Om de invloed van het voorafgaande etsen in HF te verkleinen op 

preparaten die geoxideerd werden in koningswater, werd de temperatuur 

ervan verhoogd. Van de preparaten die geoxideerd werden in perchloor

zuur en ~n zoutzuur, werd de invloed van het etsen in HF nagegaan 

door na de HF-ets het preparaat uit~st~ok~~V\ 
Voor de uitstooktemperatuur werd 450 °e en 550 °e gekozen vanwege 

0 

het feit dat bij T ~ 450 e transport op kan treden van SiF 2 via 

SiF
4 

volgens (28): 

Si+ SiF4 + 2 SiF 2t 

Om de oxidatie van het preparaat bij die temperaturen tegen te gaan 

en het gevormde SiF2 snel van het oppervlak te verwijderen, werd 

uitgestookt in vakuum ( p < 10-5 torr). 
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6.2. Etsen in waterstoffluoridezuur (HF). 

In fig. 12 is de I-V-karakteristiek gegeven van een M.I.S.-cel onder 

belichting waarvan de isolator werd gevormd door het oxideresidu 

dat na de HF-ets overblijft (a)~ 

0 ____.. 

1 
V lmV) 

(a) F.F. "' 0,4; n"' 1,1. 
2 

(b) F.F. "' 0, 35; n "' 1, 2. 

3 (c) F.F. "' o, 35; n "' 1, 3. 

(~A)! 4 

& 

fig. 12 I-V-karakteristiek van een M.I.S.-ceZ met de residulaag 
als isolator. 

De M.I.S.-cel bevatte goud als kontaktmetaal. Over de M.I.S. zonne

cel met de residulaag als isolator bleek een open spanning ontwikkeld 

te kunnen worden V "' 300 mV. De kortsluitstroom I "'20 mA/cm
2

. 
oe 

2 
se 

(het effektief goudoppervlak OAu"' 0.25 cm). 

Onder belichting kon tenminste I V sperspanning worden aangelegd 

zonder dat doorslag optrad ( in de laag is het elektrisch veld 

E "' I 0 
7 

V/ cm). 

Tevens zijn in fig. 12 de I-V-karakteristieken gegeven van geëtste 

preparaten die uitgestookt zijn op 450 °e (b) en 550 °e (c) in vakuum 

gedurende 120 minuten. Er bleek dat van deze M. l.S.-cellen (Au)de 

kortsluitstroom afnam en de open spanning toenam met toenemende uit

stooktemperatuur. De relatieve afname van de stroom tot in het punt 

van maximaal vermogen was voor (a) : (I - I
1
)/I "' 0.35; voor de 

se se 
verhouding van de gemeten en berekende verzadiginsstromen gold: 
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6.3. Chloreren. 

6.1. I. Chloreren in koningswater. 

In fig. 13 is de kwaliteitsfaktor n uitgezet tegen de temperatuur 

van het koningswater bij een oxidatietijd van 30 minuten. De tempera

tuur werd gevarieerd van 0 °c tot 65 °C (kokend koningswater). 

n 

t t = 30 min. n 
t T = 23 oe 

5 5 ' / ... ., • •, / 

' ' / 

' '._ ............ -- --.- ., / 

' / 

3 3 '• "' ..... ___ . 
1 1 
0 0 

0 20 40 60 ~ 0 10 20 30 40 ~ 
T (°C) t (min.) 

fig.13 Kwaliteitstaktorn uitgezet 
tegen de temperatuur. 

fig.14 Kwaliteitstaktorn uitgezet 
tegen de oxidatietijd. 

De I-V-karakteristieken zijn opgemeten met kwik als kontaktmetaal. 

Bij toenemende temperatuur blijkt de kwaliteitsfaktor n ~ 3. 

In fig. 14 is de kwaliteitsfa.ktor n uitgezet als funktie van de 

oxidatietijd t bij kamertemperatuur. Bij t ~ 30 minuten blijkt een 

minimum voorn te bestaan ( n ~ 3). 

In fig. 15 is de vulfaktor uitgezet tegen de oxidatietijd bij 

kamertemperatuur. 

o.s 

0.3 

0.1 

0 
0 

,.", .... -- ··------ -·--

10 20 30 40 __,.. 
t (min.) 

fig. 15 De vulfaktor F.F. uitgezet tegen de oxidatietijd t. 
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De vulfaktor blijkt over het geheel oxidatietijdsinterval ( 0 < t < 40 

minuten) kleiner te Z1Jn dan 0.2. Het siliciumoppervlak van de 

preparaten na het chloreren in konigswater is bij de, bij deze 

oxidatietijden, gevormde oxiden erg hydrofiel (wateraantrekkend). 

6.3.2. Chloreren in perchloorzuur. 

In fig. 16 is de vulfaktor als funktie van de oxidatietijd in per

chloorzuur gegeven ( bij kamertemperatuur) gemeten met de kwikkontakt 

methode. 

"t 
0.3 

0.1 
0 

0 

, ..... -·-- -.--------

10 20 30 40 ~in) 

fig.16 De vulfaktor P.F. uitgezet 
tegen de oxidatietijd t. 

2 

1.5 

1 

0 
0 10 20 30 40 

fig.l? De kl.Jaliteitsfaktor n uüge
zet tegen de oxidatiet'ijd t, 

De vulfaktor is voor de oxidatietijden van 5 tot 40 minuten ongeveer 

konstant ( F.F. ~ 0.3). De kwaliteitsfaktor n als funktie van de 

oxidatietijd ( fig. 17) geeft een toename te zien naar grotere oxidatie

tij den. 

Uit deze metingen 1s het siliciumoxide geselekteerd dat in 15 minuten 

gegroeid werd ( geinterpoleerde waarde) om als isolator te dienen 

in een M.I.S.-cel (Au). 

Door toevoegen van zoutzuur aan de perchloorzuuroplossing 1s getracht 

de zuurstofconcentratie aan het oppervlak te reduceren. 

In fig. 18 is de vulfaktor weergegeven ( van de I-V-karakteristieken 

van M.I.S.-cellen( Au) onder belichting) als funktie van de toegevoeg-
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de gewichtsprocenten HCl aan de perchloorzuuroplossing. De oxidatie

tijd in het zoutzuur/ perchloorzuurmengsel was 15 minuten. 

0.1 

0 ~------~--~----~----._ __ ___ --.. 
QeW. 0/o HCl 

0 10 30 50 70 90 

fig.18 De vulfaktor F.F. uitgezet tegen de toegevoegde gew.% HCl 
aan de HCZ04 oplossing. 

Door het toevoegen van zoutzuur aan de perchloorzuuroplossing kan 

de vorm van de I-V-karakteristieken van de M.I.S-cellen verbeterd 

worden. Er bleek dat bij toevoegen van 45 gew. % HCl de vulfaktor 

een maximum bereikte ( de vulfaktor was dan met 80% toegenomen 

t.o.v. de vulfaktor bij het chloreren in puur HC104). 

Met dit perchloorzuur/ zoutzuur mengsel werd nagegaan wat de invloed 

van het etsen met HF op het chloreren van de siliciumoxidelaag was. 

Daartoe werd het geëtste preparaat 120 minuten uitgestookt op 550 °C 

in vakuum. In fig. 19 zijn de I-V-karakteristieken van een niet

uitgestookt en een voor het chloreren uitgestookt preparaat gegeven. 

0 __... 
V (mV) 

1 
(a) niet uitgestookt 

2 F.F. "' 0;,45; n "' 1"15. 

3 (b) 120 min. uitgestookt op 

(m~)~ 
550 oe in vakuum. 

4 F,F, "' 0.45; n "' 1"30, 

5 

[1:g. 19 I-V-kar•akteristieken met de uitstooktijd als parameter. 
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Het uitstoken van het preparaat ( na de HF-ets) en daarna chloreren 

in het perchloorzuur/ zoutzuur mengsel heeft een afname van de vul

faktor en kortsluitstroom tot gevolg; de open spanning neemt toe. 

De verhouding van de gemeten en berekende verzadigingsstroom Ln het 

donker is voor (a)~ (Ig/Ib) ~ 7; de afname van de stroom tot Ln het 

punt van maximaal vermogen is (I - I
1
)/I ~ 0.30. 

SC SC 

6.3.3. Anodisch chloreren in zoutzuur. 

In fig. 20 is de vulfaktor gegeven als funktie van de anodisatie

tijd voor verschillende anodisatiespanningen. De I-V-metingen 

werden met de kwikkontaktmethode verricht. 

~Va= O.lV 
X Va= 0.3V 
• Va= 0.5V 

0.) 

0.1 

0 

-o---4-- ----A-
,~ 

,~ .... 
•, "x--- x-'.... ..... ..... _ ._...... ---x-

''•-- ...... ............ __ _..._ 

0 10 20 30 40 --.. 
t (min.) 

2 

1.5 

1 

0 

,.----.... "" "; ........... x 
"."" ........... ... 

"• ., ............ 
J'"' .... -x--

X' 
" "'A" 

,x '"6---4--------~-

0 10 20 30 40 -· t ( rn l n.~~ 
fig.2n De vulfaktor F.F. uitgezet 

tegen de oxidatietijd t, 
fig. 21 De kwaliteitsfaktor n 1"-~ > 

gezet tegen de oxidatütijd 

Bij een lagere anodisatiespanning V bleek dat de vulfaktor toege-
a 

nomen was. F.F. bleek zijn hoogste waarde te bereiken na chloreren 

bij een spanning van 0. I V. 

In fig. 21 is de kwaliteitsfaktor n gegeven als funktie van de 

anodisatietijd bij verschillende anodisatiespanningen. De kwaliteits

faktor n bleek af te nemen bij afnemende anodisatiespanning. 

Voor de isolator van M.I.S.-cellen(Au) werd uit deze metingen het 

oxide geselekteerd dat anodisch gechloreerd was bij 0. I V gedurende 

JO minuten. Door het preparaat voor het chloreren op 450 °C uit te 

stoken ( na de HF-ets) met verschillende uitstooktijden, LS nagegaan 
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wat de invloed van het etsen met Ht is op de vorming van de silicium

oxidelaag door het anodisch chloreren in een zoutzuuroplossing. 

De I-V-karakteristieken van de M.I.S.-cellen(Au) met de uitstook

tijden als parameter, zijn in fig. 22 gegeven. 

0 ---+ 

1 
V(mV) (a) F.F. "' 0,6; n "' 1,10. 

(b) F.F. "' 0,35; n "' 1, 30. 

2 ( c) F,F, "' 0, 25; n "' 1, 40 

(m
1All 3 

De getallen tussen haakjes zijn 
(a) 

de uitstooktijden in minuten. 

fig.22 I-V-karakteristieken met de uitstooktijd als parameter. 

Bij toename van de uitstooktijd nemen de kortsluitstroom en de 

vulfaktor af. Voor (a) geldt dat (I - I
1
)/I "' 0. 19. 

se se 

Van de M.I.S.-cellen waarvan de I-V-karakteristieken gegeven zijn 

in fig. 22 zijn tijdens de vorming van de isolator in de zoutzuur

oplossing de stroom-tijdkarakteristieken opgenomen. De stroom I 
a 

als funktie van 1/t geeft een lineair verband (II).In fig. 23 1s 

voor de verschillende uitstooktijden de I -1/t- karakteristieken 
a 

o.s 

I- ( 0) -----~- -I- (15) 
~--"1 -- --II-.... I ..... ..-

50 100 

fig.23 De anodisatiestroom I uitgezet tegen 1/t. a 
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gegeven. Door de preparatenvooraf langer uit te stoken neemt de 

anodisatiestroom I af. 
a 

6.3.4. Chloreren in zoutzuur. 

In fig. 24 is de vulfaktor als funktie van de oxidatietijd gegeven. 

De I-V-metingen werden uitgevoerd met de kwikkontaktmethode. 

0.5 
1.5 

0.3 
--4--- (J.--- ll-- -(l-

0.5 
0.1 

o..__......_ _ __,_ __ ~...-_ ....... __ _ 0 
0 30 60 90 0 30 60 90 120 _...,. 120 ~ 

t(mt n.) 

fig.24 De vulfaktor F.F. uitgezet 
tegen de oxidatietijd t 

t (min.) 
fig.25 De kwaliteitstaktor n uit

gezet tegen de oxidatiet-z~jd t 

De vulfaktor blijkt een maximum te bereiken bij een oxidatietijd 

van 60 minuten. In fig. 25 is de kwaliteitsfaktor n gegeven als 

funktie van de oxidatietijd; n varieert tussen 1.0 en 1.2 voor 

oxidatietijden tussen 30 minuten en 120 minuten. 

Voor een H.I. S. -ce l(Au) is het oxide, opgebouwd door 60 minuten 

chloreren in een 37%-zoutzuuroplossing, gekozen als isolator. 

Met deze H.I.S.-cel werd nagegaan wat de invloed van de HF-ets was 

door het preparaat voor het chloreren ~n de zoutzuuroplossing (na de 

HF-ets) 120 minuten uit te stoken op 550 °C. 

In fig. 26 (pag. 43) zijn de betreffende l-V-karakteristieken gegeven. 

Voor (a) geldt dat de verhouding van de gemeten en berekende ver-

zadigingsstroom in het donker (lg/Ib) ~ 

tot het punt van maximaal vermogen is 

10; de afname van de stroom 

(I - I
1
)/I ~ 0. 16. 

se se 
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0 --+ 

1 V(mV) 

(a) niet uitgestookt 
2 

F.F. "' 0,6; n "' 1,10. 

3 (b) 120 minuten uitgestookt 
0 . k 

(mlAJ l op 550 C 'L-n va uum. 
4 F.F. "' 0, 15; n "' 1, 30. 

5 

6 

fig. 26 l-V-karakteristieken met de uitstooktijd als parameter. 
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7. DISCUSSIE EN CONCLUSIE. 

7. I. Hoclel voor het chloreren van siliciumoxidelagen. 

Uit de fig. 4a en 4b (2.2. 1.) kan worden afgeleid dat de maximale 

open spanning van een M.I.S.-cel de som is van de diffusiepoten

tiaal Vbi( onder kortsluitkondities) en het potentiaalverschil 

tussen de bovenkant van de valentiehand en het Ferminiveau. 

Voor goud op silicium is Vbi gegeven als 80 à 100 mV (29). 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 2~ cm p-type silicium 

zodat voor deze preparaten geldt: q(EF- Ev) ~ O.ISV. Dit betekent 

dat de maximale open spanning V (max) 230-250 mV is. 
oe 

De open spanning kan nu alleen verhoogd worden door positieve 

lading in de oxidelaag op te slaan. 

Positieve lading in de siliciumoxidelaag kan het gevolg ZLJn van: 

a. positieve ionen in de oxidelaag 

b. gaten die donorachtige centra Ln de oxidelaag ioniseren. 

In dikke siliciumoxidelagen ( d ~ 1000 K) bestaat de mogelijkheid 

om m.b.v. ionen positieve lading blijvend in het oxide op te slaan. 

Deze oxidelagen vormen isolatoren waardoor geen tunneling van gaten 

en elektronen kan optreden ( Eg(Si02) ~ 3.2 eV). 

In dunne oxidelagen (d < 15 R) worden ionen in de laag geneutrali

seerd door tunneling van elektronen en gaten door de oxidelaag. 

Positieve ladingsopslag in deze oxidelagen kan alleen plaats 

vinden door donorachtige centra te ioniseren. 

Het etsen van de preparaten met HF heeft tot gevolg dat aan het 

siliciumoppervlak zich siliciumoxyfluorverbindingen (SiOF 2) en 

siliciumzuurstofverbindingen (SiO) gevormd worden. 

De siliciumoxyfluorverbindingen vormen vanuit de halfgeleider gezien 

traps voor elektronen. De siliciumzuurstofverbindingen vormen gaten

traps (aan het oppervlak bevinden zich in de verbinding SiO twee 

ongebonden valentieëlektronen). 

Onder open spanningskondities bevinden de gatentraps of donorachtige 

centra zich boven het Ferminiveau ( door daling van het Ferminiveau 

in de halfgeleider t.o.v. het Fermi-iveau in het metaal). Daardoor 
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worden deze centra door gaten vanuit de valentieband ge1oniseerd 

waarbij positieve lading in de oxidelaag gevormd wordt. 

Door de preparaten uit te stoken verdwijnt er fluor van het silicium

oppervlak. Het aantal elektronentraps (vanwege de SiOF
2 

verbindingen) 

zal afnemen en dus zal de "trapping assisted tunneling"stroom ITAT 

afnemen. Het aantal gatentraps (SiO verbindingen) neemt daarbij toe. 

Dit betekent dat de kortsluitstroom I , die bepaald wordt door 
se 

ITAT en de recombinatiestroom Ims van metaal naar halfgeleider, 

kleiner zal worden en de open spanning V~ groter. 
oe 

Chloreren. 

Door een in HF geëtst preparaat 1n een chloorbevattende vloeistof 

te brengen kan aan het siliciumoppervlak completering van verbindingen 

optreden (van SiO tot SiOC1 2) of uitwisseling tussen chloor en 

fluor (van SiOF2 naar Si0Cl
2
). 

Het is waarschijnlijker dat er een uitwisselingsproces plaats heeft 

vanw~ge het feit dat: 

a. om door uitwisseling van fluor door chloor de verbinding 

SiOC1 2 te vormen de aanwezigheid van chloorionen noodzake

lijk is, die in voldoende mate in de oplossing aanwezig 

zijn. Het completeren van SiO vereist echter chlooratomen. 

b. energetisch gezien een uitwisselingsproces gunstiger is. 

In het reaktieprodukt ontstaat HF ( lost op in het elektro

lyt). Voor de reaktie geldt dat QSiOClz ~ QHF > QSiOFz 

( exotherme reaktie) (17)(27). 
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7.2. Interpretatie van de experimentele resultaten. 

7.2. l. Chloreren in koningswater. 

De I-V-karakteristieken van de M.I.S.-cellen(Hg) onder belichting 

zijn hol en hebben een lage vulfaktor (F.F. ~ 0.2; zie 6.3. 1.). 

De rekombinatiestroom van de I-V-karakteristieken is groot; dit 1s 

wwaarschijnlijk het gevolg van de inbouw van OH-radicalen in de 

oxidelaag ("nat" oxide). 

In het koningswater bevindt zich het chloornitromonoxyde molekuul 

ClNO (27). Het is waarschijnlijk dat er geen chlooratomen in de 

oxidelaag worden ingebouwd; mogelijk wordt ClNO ingebouwd volgens: 

SiO + 2 ClNO ~ SiO(ClN0) 2 
Door de vorming van deze verbinding zal het karakter van de elek

tronentraps verloren gaan. 

Gezien dit feit en de grote rekombinatiestroom, zal de stroom sterk 

afnemen op het spanningsinterval waar de geringe bandbuiging 

nauwelijks meer de drijvende kracht is voor de verplaatsing van 

elektronen uit de halfgeleider naar het metaal. 

Het feit dat het siliciumoppervlak na het chloreren 1n konings-

water sterk hydrofiel is, betekent dat de oxidelaag dik is ( d > 50 ~). 

In de koningswateroplossing wordt, naarmate de temperatuur hoger 1s, 

1n toenemende mate nitreuze dampen ( N0
2 

en NO) ontwikkeld. 

In het donker heeft de aangelegde spanningsval voor het grootste 

gedeelte over de oxidelaag plaats (de kwaliteitstaktorn ~ 3; fig. 13 

en fig. 14). 

Het chloreren van siliciumoxidelagen in koningswater heeft een 

oxidelaag tot gevolg, waarvan de struktuur m.b.v. de I-V-karakteris

tieken niet te traceren is. 

Vanwege de lage vulfaktor F.F. en de hoge kwaliteitstaktorn werd 

uit de gevormde siliciumoxidelagen 1n koningswater geen oxidelaag 

geselekteerd waarmee een M.I.S.-cel(Au) gemaakt zou worden. 
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7.2.2. Gemaximaliseerde isolatoren. 

In fig. 27 zijn de I-V-karakteristieken gegeven van de M.I.S.

cellen(Au) met de gemaximaliseerde isolatoren, die met de verschil

lende technieken voor het chloreren van de siliciumoxidelagen 

gegroeid zijn. De dikte van de isolatoren heeft een eindwaarde 

bereikt. Tevens is in deze figuur de I-V-karakteristiek gegeven 

van de M.I.S.-cel die als isolator de residulaag bevat. 

Vorming van de is·o la tor: 
0 ___.. 

(a) alleen geetst in HF, V(mV) 
P.F. "' 0 J 4; n "' 1,10. 

2 
(b) geëtst &n HF + anodisch ge-· 

chloreerd in HCl, 

3 P.F. "' 0.6; n "' 1,10. 

(m~ll 
(c) geëtst in HF + gedompeld 

4 HCl04/HCl mengsel 
F,F, "' 0,45; n "' 1,15. 

5 (dJ geëtst in HF + gedompeld 
HCZ. 

6 P.F. "' 0.6; n "' 1,10, 

fig. 2? I-V-karakteristieken van M.I. S. -ce Uen met gemaximaliseerde 
isolatoren. 

ad (a) preparaat alleen geetst ~n HF. 

De voorbehandeling van de preparaten door het etsen in HF heeft 

een belangrijke invloed op de vorm van de I-V-karakteristieken 

nadat gechloreerd is.(fig. 27). Volgens het model wordt de theore

tisch maximale open spanning overschreden (V "' 300 rnV) wat het oe 
gevolg kan zijn van SiO verbindingen die onder open spannings-

kondities worden ge1oniseerd ( gatentraps die boven het ferminiveau 

liggen). De stroom tot in het punt van maximaal vermogen neemt 

sterk af ((I - I
1
)/I "' 0.34); waarschijnlijk is de tunnelstroom 

SC SC 

I groot (fig. 4a) terwijl de elektronentraps gevormd door de ms 
siliciumoxyfluoride verbindingen mogelijk niet hoog genoeg liggen 

&n 

~n 

het 
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om een grote tunnelstroom ITAT te laten lopen. 

Uitstoken heeft volgens het model een toename van de open spanning 

en een afname van de kortsluitstroom tot gevolg (fig. 12, 6.2.). 

ad (b) preparaat geëtst in HF en anodisch gechloreerd. 

Tijdens het anodisch chloreren ~s aan het siliciumoppervlak veel 

chloor beschikbaar. Dit blijkt uit de I-t-karakteristieken; in de 

eerste 2 minuten worden ongeveer 30 monolagen chloorionen ontladen. 

Uit de I-V-karakteristieken ( fig. 27) blijkt dat de siliciumoxide

laag daardoor kennelijk dikker kan worden dan de residulaag. 

Door de grote chloorconcentratie aan het siliciumoppervlak zal de 

mogelijkheid van uitwisseling tussen fluor en chloor toe kunnen 

nemen. De dikker wordende oxidelaag zal echter een sterke afname 

van de tunnelstromen I en I ( fig.4a) tot gevolg kunnen hebben. ms sm 
Dit betekent dat de kortsluitstroom in deze M.I.S.-cellen voorname-

lijk bepaald zal worden door ITAT die de stroom bij een grotere 

voorwaartsspanning in stand houdt( de I-V-karakteristiek blijft 

langer vlak lopen); dit blijkt ook uit de sterke daling van 

{ Isc - I 1)/Isc (fig. 27) t.o.v. (a). 

ad (c) preparaat geetst ~n HF en gechloreerd ~n het perchloorzuur/ 

zoutzuur mengsel. 

Een hoge Hel-concentratie ( meer dan 50 gew.%) ~n het perchloorzuur/ 

zoutzuur mengsel (fig.IB) heeft een afname van de vulfaktor tot gevol8; 

dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de 15 minuten 

chloratietijd voor de vorming van de isolator in dit mengsel te kort 

~s ~n vergelijking met de chloratietijd in puur zoutzuur ( 100 gew.% 

HCl) ( zie ad ( d)). verschuift het evenwicht HC10
4 

+ Tevens + H + Cl0
4 -+ 

door de + 
links waardoor er minder actieve grote overmaat H ~onen naar 

chloor aan het siliciumoppervlak gevormd kan worden. 

Uit fig. 27 blijkt dat de kortsluitstroom in vergelijking met (a) 

toeneemt (6%). Vanwege het feit dat de elektronegativiteit van chloor 

3/4 is van de elektronegativiteit van fluor, kan de uitwisseling 
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tussen fluor en chloor mogelijk elektronentraps tot gevolg hebben 

die in de energieschaal hoger in de isolator worden ingebouwd ( ITAT 

en dus I zal toe kunnen nemen)( zie 2. 1. fig.3). se 
Dat deze elektronentraps effektiever kunnen zijn, mag blijken uit 

de toename van de verhouding van de gemeten en berekende verzadigings

stroom in het donker( Ig/Ib ~ 7; voor (a) is Ig/Ib ~ 5) en uit de 

afname van (I - I 1)/I ; vanwege deze feiten neemt de vulfaktor 
se se 

met 10% toe. 

De in deze oplossing gevormde isolator is waarschijnlijk zo dik dat 

I en I nog niet af zullen nemen; mogelijk levert I nog een sm ms sm 
grote bijdrage aan de kortsluitstroom I se 
Volgens het model zal ook in dit geval de open spanning niet veran-

deren t.o.v. (a).( het aantal SiO verbindingen verandert niet). 

Dit proces is echter eenvoudiger uit te voeren dan het anodisch 

chloreren. 

ad (d) preparaat geetst ~n HF en gechloreerd in zoutzuur. 

Door het chloreren in zoutzuur wordt een isolator gevormd waarin 

de fluor/chloor uitwisseling kennelijk anders verloopt dan Ïn het 

perchloorzuur/zoutzuur mengsel. 

Aan het siliciumoppervlak verloopt mogelijk de volgende reaktie: 
H 0 

SiOF2 + 2 HCl f Si0Cl2 T 2 HF 

waarbij het HF in het elektrolyt oplost. 

De kortsluitstroom neemt t.g.v. de uitwisseling met 12% toe t.o.v. 

(a) en de vulfaktor met 50% (fig. 27). De grotere effektiviteit 

van de "chloor" traps in de isolator blijkt uit de toename van de 

verhouding van de gemeten en berekende verzadigingsstroom in het 

donker nl. Ig/Ib ~ 10 in plaats van 5 t.o.v. (a). 

De kortsluitstroom door deze M.I.S.-cellen wordt in de voorwaarts

richting langer in stand gehouden door de grotere ITAT zoals 

blijkt uit de geringere afname van de stroom tot in het punt van 

maximaal vermogen nl. (I - r
1
)/I ~ 0.16 i.p.v. 0.35 (a). 

se se 
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7.2.3. Vergelijking met literatuurgegevens. 

Pulfrey(30) heeft in een overzichtsartikel de resultaten weerge

geven van M.I.S.-zonnecellen gedurende de laatste vijf jaar. 

Er bleek dat op p-type silicium M.I,S,-zonnecellen de open spanning 

V varieerde van 450 mV tot 600 mV, de kortsluitstroom I van 
oe 

2 2 
se 

20 mA/cm tot 30 mA/cm en de F,F, van 0,60 tot 0,75. 

Als isolator werd in bijna alle gevallen gebruik gemaakt van een 

thermisch oxide (geen aflopende reaktie); het kontaktmetaal was 

alluminium (Al) of chroom (Cr). Met Cr (lage uittreearbeid) als 

kontaktmetaal werd een hoge open spanning bereikt (V = 600 mV), oe 
Op deze M,I,S,-zonnecellen werd een antireflektiecoating toegepast 

en een speciale konfiguratie voor het kontaktmetaal, 

Goud (Au) echter op thermisch geoxideerd p-type silicium geeft 

slechts een open spanning van ongeveer 10 mV. In dit onderzoek is 

met Au als kontaktmetaal een open spanning bereikt die ongeveer 

30 keer zo groot is hetgeen een aanduiding kan zijn van de grote 

dichtheid van de gevormde isolator op het siliciumpreparaat, 

Met de in dit onderzoek gebruikte technieken voor de vorming van 

gechloreerde isolatoren kunnen M.I.S.-cellen gevormd worden die 

perspectieven bieden i.v.m. een hoge kortsluitstroom, 

7.3. Conclusie. 

Uit het onderzoek is gebleken dat: 

a. het chloreren van een siliciumoxidelaag m.b.v. konings

water geen verbetering geeft van de elektrische eigen

schappen van de laag. Er kunnen diverse reakties aan het 

siliciumoppervlak verlopen; daardoor is het in dit bestek 

niet goed mogelijk om die parameters, die wel een verbete

ring kunnen geven op te sporen; 

b. Het chloreren van een siliciumoxidelaag in een perchloor

zuur/ zoutzuur mengsel bezwaren heeft, omdat weinig zout

zuur in het mengsel een te dikke oxidelaag geeft en meer 

zoutzuur een afname van de Cl04 concentratie tot gevolg 

heeft, waardoor de mogelijkheid tot chloreren met het 
. 7+ . f 

akt~eve Cl - ~on sterk a neemt; 
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c. tijdens het anodisch chloreren van de siliciumoxidelaag in zout

zuur een te dikke isolatorlaag wordt gevormd in de M.I.S.-zonne

cel, Bovendien is dit proces minder eenvoudig dan het dompelen 

in een vloeistof omdat elektrische kontakten vereist zijn; 

d. het chloreren van de siliciumoxidelaag door dompelen in een zout

zuuroplossing (geconc,) perspectieven biedt voor de vorming van 

een dunne isolator voor een M.I.S.-zonnecel met elektrische 

eigenschappen die een goed rendement van de zonnecel beloven; 

e. door de voorbehandeling van de siliciumpreparaten in de HF oplos

sing reproduceerbaar een goed gedefinieerd siliciumoppervlak 

gevormd kan worden, 

Deze voorbehandeling van de preparaten heeft een residulaag tot gevolg; 

het chloreren van de residulaag leidt volgens het model tot een aflopen

de oppervlaktereaktie waardoor deze methode geschikt is om op grote 

oppervlakken gebruikt te worden, 

Doordat de processen bij kamertemperatuur verlopen, kunnen ze ook ge

bruikt worden om aangroeiende oxidelagen op polykristallijn silicium 

te chloreren. 

Daar het rendement n van een zonnecel mede afhangt van de kortsluit

stroom I en de open spanning V is de methode die een niet te dikke se · oe 
oxidelaag geeft het meest geschikt om te chloreren. 

Door deze laag kan zowel rechtstreeks als via de traps een tunnelstroom 

vloeien indien er voldoende chloor en/of fluor in de laag is ingebouwd. 

Uit de experimenten lijkt het proces met dompelen in een HCl oplossing 

aan deze voorwaarde te voldoen. 

Om bij behoud van stroom de spanning te verhogen is een metaal met een 

lagere uittreearhPin dan goud noodzakelijk, terwijl gebruik van silicium 

met een lagere datering ook een bijdrage kan geven, De wisselwerking 

tussen het metaal en het chloorhoudende oxide dient onderzocht te 

worden. 

SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy)- AES (Auger Electron Spectroscopy) 

analyses van de gechloreerde oxidelagen kunnen meer inzicht geven over 

de wijze en mate van inbouw van het chloor in de laag, 
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