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Etsen van Siü2, selectief t.o.v. Si en TiSi2 in een plasma reactor. 

M.E.F. Roelofs 

Dr.Ir. P.M. Meijer (Nat.Lab.) 
Dr.lr. G.M.W. Kroesen (TUE) 

Nat.Lab.ITUE 

Etsen, Siliciumoxide, Titaansilicide, Plasma 

In de IC-industrie is het etsen van siliciumoxide een belangrijke 
produktiestap. Een van de problemen daarbij is het verkrijgen 
van selectiviteit naar polykristallijn silicium en titaansilicide. Uit 
experimenten is gebleken dat toevoegen van een kleine hoeveel
heid stikstof aan de standaard etschemie (60% argon, 35% CHF3 
en 5% CF4) in een verdubbeling van de Si02/TiSh selectiviteit 
resulteert. 

In dit afstudeeronderzoek is gezocht naar de reden van deze se
lectiviteitsverbetering. Het onderzoek was enerzijds gericht op 
veranderingen in het plasma. waarbij gekeken is naar het verband 
tussen het RF-vermogen en de etssnelheid. Het andere deel was 
gericht op de reactielaag. De invloed van de temperatuur van de 
wafer is onderzocht, en met een XPS-analyse is de samenstelling 
van het reactieoppervlak bestudeerd. 

De invloed van stikstof moet niet gezocht worden in veranderin
gen in het plasma. Uit de XPS-analyse is gebleken dat stikstof 
de samenstelling van de polymeerlaag verandert, wat de etssnel
heid van titaansilicide doet afnemen. De etssnelheid van silicium 
daarentegen neemt toe door stikstof. 

De belangrijkste parameter voor titaansilicide-etsen is echter de 
temperatuur. Als de temperatuur van de wafer laag blijft ( <420K) 
is de titaansilicide etssnelheid zeer laag, de Si02/TiSi2 selectivi
teit is dan groter dan 50. 

üi 



023/97 Nat.Lab. Unclassified Report 

iv ©Philips Electronics N.V. 1997 



Inhoudsopgave 

1 Inleiding 
1.1 Introductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.2 De MOS-transistor ................ . 

1.2.1 Werking van een n-kanaal MOS-transistor . 
1.2.2 Fabricage van een MOS-transistor 

1.3 Etsen 
1.3.1 Nat etsen .. 
1.3.2 Droog etsen . 

1.4 RIE etsen . . . . . . 
1.4.1 Plasma, een beknopte beschrijving . 
1.4.2 Reactive Ion Etching . . . . . . . . 

1.5 Selectiviteit . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.5.1 Selectiviteit door polymeerdepositie 

2 Experimentele opzet 
2.1 Etschemie . . . . 
2.2 Parallelle plaat reactor 
2.3 Laagdikte metingen . . 

2.3.1 Laser interferometrie 
2.3.2 Vierpunts meting 
2.3.3 Staphoogte meting 

2.4 Oppervlakte analyse . 
2.4.1 XPS ....... . 
2.4.2 Static-SIMS . . . . 
2.4.3 Elektronen microscopie 

2.5 Temperatuurmeting . . . . . . . 

3 Resultaten 
3.1 Inleiding ............ . 
3.2 Experimenten op de proefreactor 

3.2.1 Siliciumoxide etsgedrag 
3.2.2 Polykristallijn silicium 
3.2.3 Titaansilicide 
3.2.4 Selectiviteit . 

3.3 Produktiereactor . . . 

V 

1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
7 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
15 
16 
16 
16 
17 

19 
19 
20 
20 
23 
26 
28 
30 



023/97 

3.4 Oppervlakte analyse . 
3.4.1 Titaansilicide 
3.4.2 Silicium ... 
3.4.3 Titaansilicide vs.silicium . 

4 Conclusies 

5 Aanbevelingen 

A Afleidingen 
A. I Floating potential . . . . . . . 
A.2 Spanningen over de grenslaag 

B Warmtehuishouding 

C Dampspanning van TiF 4 en SiF 4 

D Resultaten XPS- en SSIMS-analysen 

VI 

D.l XPS-analyse van titaansilicide substraat 
D.2 SSIMS analyse . . . . . . . . . . 
D.3 XPS-analyse aan siliciumsubstraat . . . 

Nat.Lab. Unclassified Report 

32 
32 
33 
33 

35 

36 

37 
37 
38 

39 

42 

43 
43 
43 
43 

©Philips Electranies N.V. 1997 



/ 

Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Introductie 

In de beginjaren, zo rond 1950, van de halfgeleiderindustrie werden elektronische scha
kelingen gemaakt met losse transistoren. Later bleek het mogelijk te zijn meerdere tran
sistoren tegelijkertijd te maken op een silicium wafer, waardoor de halfgeleiderproduktie 
toenam en de transistordichtheid vergrootte. De geïntegreerde schakeling was geboren. 
In de daarop volgende jaren nam de transistordichtheid exponentieel toe. Moore heeft 
in 1965 voorspeld dat de transistordichtheid ieder jaar verdubbelt, in 1968 heeft hij dit 
bijgesteld naar iedere 18 maanden een verdubbeling [ 1]. 
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Figuur 1.1: Het aantal transistoren en de kleinste afmetingen op een geïntegreerde 
schakeling 

1 
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1.2 De MOS-transistor 

Een veelgebruikte transistor is de Metal Oxide Semiconductor (MOS) transistor. In fig. 
1.2 staat een vereenvoudigde doorsnede van deze transistor. Het belangrijkste deel is de 
halfgeleider. Deze is gedoopt met een drie- of vijfwaardig element. In normale toestand 
bevinden zich zeer weinig elektronen in de geleidingsband, waardoor de halfgeleider een 
zeer slechte geleider is. 

G 

D 

halfgeleider 

Figuur 1.2: Doorsnede van een MOS-transistor. De metalen souree (S) en drain (D) zijn 
direct met de halfgeleider verbonden, tussen de gate en de halfgeleider ligt 
een dunne isolator. 

De gate vormt met het oxide en de halfgeleider een capaciteit. Op de gate wordt 
met een spanningsbron een lading aangebracht, de stroom door de halfgeleider wordt 
hierdoor beïnvloed. Silicium is de meest gebruikte halfgeleider vanwege zijn gunstige 
eigenschappen [2]. 

1.2.1 Werking van een n-kanaal MOS-transistor 

Vanwege thermische bewegingen zullen toch elektronen in de geleidingsband zitten. Deze 
elektronen laten een positief gat achter in het rooster. Zowel de vrije elektronen als de 
gaten zijn ladingsdragers, een elektrische stroom kan dus bestaan uit transport van elek
tronen en gaten. Voor de elektronenconcentratie ni en de gatenconcentratie Pi geldt: 

3 -(~) ni . Pi = CT e kT (1.1) 

met k de Boltzmann constante, T de temperatuur, Wg het energieverschil tussen de gelei
dingsband en de valentieband en C een constante. 

De geleiding van een halfgeleider kan vergroot worden door deze te verontreinigen, 
zodat de concentratie vrije ladingsdragers toeneemt. De halfgeleider kan verontreinigd 
worden met een 5-waardig element (een elektronendonor) wat zorgt voor meer vrije elek
tronen, of een 3-waardig element dat de gatenconcentratie vergroot. 

In de praktijk is de MOS-transistor wat ingewikkelder opgebouwd dan in fig. 1.2. De 
halfgeleider is verontreinigd, en de souree en de drain zijn ook van een sterk verontrei
nigde halfgeleider gemaakt. 

Voor de beschrijving van een n-kanaal MOS-transistor wordt uitgegaan van de tran
sistor in fig. 1.3. De souree en drain zijn gedoopt met 5-waardig materiaal, het p-substraat 

2 ©Philips Electronics N.V. 1997 
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met 3-waardig materiaal. Als de souree en drain verbonden worden met een spannings
bron zal er vrijwel geen stroom lopen, want er zijn op de N-P grensgebieden geen ladings
dragers beschikbaar. Als tussen de souree en de gate een spanningsbron wordt geplaatst, 
zodanig dat de gate positief wordt ten opzichte van de source, zullen elektronen, de rnin
derheidsladingsdragers, uit het P-substraat worden aangetrokken naar de gate. Onder het 
siliciumoxide gebied ontstaat nu een geleidend laagje in het P-substraat, dat fungeert als 
N-kanaal tussen de souree en drain. Nu zijn er welladingsdragers beschikbaar in de vorm 
van elektronen en kan er een stroom lopen tussen de souree en de drain. De geleiding van 
het N-kanaal neemt toe met Vgs tot er verzadiging optreedt. 

S G D 
D gedoopt silicium 

-aluminium 

- siliciumoxide 

P-substraat 

Figuur 1.3: Een n-kanaal MOS-transistor met verontreinigde gate, souree en drain. 

1.2.2 Fabricage van een MOS-transistor 

In een geïntegreerde schakeling is de opbouw van een transistor iets anders dan in fig. 1.3. 
In fig. 1.4 staat een doorsnede van een MOS-transistor zoals deze zich in een geïntegreerde 
schakeling bevindt. 

Op het de transistor-structuur wordt een laag siliciumoxide aangebracht. Daarin brengt 
met contactgaten aan, die met wolfraam opgevuld worden. Deze wolfraam pluggen ver
binden de transistor met de "buitenwereld". Tussen de wolfraam plug en het gedoopt 
polysilicium zit een laagje titaansilicide, dat zorgt voor een lagere contactweerstand en 
daardoor een betere RC-tijd (tabel 1.1 ). 

Tabel 1.1: Contactweerstand Si-W met en zonder TiSh-laag. 

lmplant TiSh 
R 100 Q/sq 1 Q/sq 
RC 500ns 5 ns 

Het siliciumoxide moet tot het titaansilicide weggeëtst worden. Omdat het titaan
silicide op verschillende diepten zit (bilevel contact) zal een etsproces gekozen moeten 
worden dat wél het siliciumoxide etst maar niet het titaansilicide (fig. 1.4). Het quotiënt 
van etssnelheden van oxide en silicide wordt aangeduid als de selectiviteit tussen deze 
twee materialen (zie ook paragraaf 1.3). Het is van belang een grote selectiviteit te heb
ben zodat de titaansilicide-laag op de gate niet aangetast wordt. In de ic-technologie is de 
selectiviteit een van de belangrijkste parameters in het etsproces. 

©Philips Electtonics N.V. 1997 3 



023/97 Nat.Lab. Unclassified Report 

P-substraat 

titaansilicide R wolfraam 

- gateoxide - aluminium 

Figuur 1.4: Een n-kanaal MOS-transistor. De technologie wordt aangeduid met de 
breedte van de gate, in dit geval 0,25JLm. 

1.3 Etsen 

Op een laag (bijvoorbeeld siliciumoxide) waarin een patroon moet worden gemaakt wordt 
een laag fotogevoelige lak aangebracht. Op de fotogevoelige lak wordt met lithografie een 
afbeelding van het patroon geprojecteerd. De lak verandert hierdoor van eigenschap op 
de belichte plaatsen. Na ontwikkelen is het gewenste patroon overgebracht in de lak. 
Afhankelijk van de lak worden de belichte of juist de onbelichte delen verwijderd. Met 
een reactieve vloeistof of gas kan dit patroon overgebracht worden in het substraat. 

Een belangrijk aspect in het etsproces is selectiviteit S, 

ERr 
S=

ER2 
(1.2) 

met ER1 en ER2 de etssnelheden van materiaal 1, dat wel geëtst moet worden, resp. 2, 
dat niet geëtst moet worden. 

1.3.1 Nat etsen 

Tot twintig jaar geleden werd er voornamelijk nat geëtst. Het gepatroneerde substraat 
wordt daartoe in een bad gedompeld. De uiterst reactieve vloeistof reageert met het te 
etsen substraat tot oplosbare reactieproducten, zodat deze afgevoerd kunnen worden. Met 
nat etsen is een zeer grote selectiviteit haalbaar(> 100), omdat er alleen een chemische 
component in het etsproces aanwezig is. Omdat de reactieve vloeistof, waarin geëtst 
wordt, geen voorkeursrichting heeft zal het etsproces isotroop zijn. Onder het masker zal 
ook nog materiaal worden weggehaald, wat een verdere verkleining van de structuren in 
de weg staat (fig. 1.5). De te etsen structuren waren relatief groot(> 10 Jlm) ten opzichte 

4 ©Philips Electtonics N.V. 1997 
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van de laagdikte, zodat isotroop etsen vroeger geen bezwaar was. Tegenwoordig zijn de 
structuren echter dusdanig klein dat isotroop etsen niet meer toepasbaar is. 

masker 

substraat 

a b c 

Figuur 1.5: Niet geëtst (a), isotroop (b) en anisotroop geëtst (c). 

1.3.2 Droog etsen 
-

In plaats van een vloeistof kan ook met een reactief gas geëtst worden. Het gas reageert 
met de laag tot een vluchtig product zodat de reactieproducten gemakkelijk afgevoerd 
kunnen worden. Dit proces is echter ook isotroop, zoals bij nat etsen. 

Met ionenbombardement is anisotroop etsen wél mogelijk. Als het substraat negatief 
geladen is zullen positieve ionen vrijwelloodrecht op het substraat terecht komen. Door 
het ionenbombardement worden atomen uit het substraat weggeslagen. Een nadeel van 
deze methode is de slechtere selectiviteit ten opzichte van gewoon nat of droog etsen. 

Met een combinatie van ionen en radicalen (RIB-etsen) kan wel een goede selectivi
teit en anisotropie verkregen worden. Voor het RIB-etsproces (Reactive Ion Etching) is 
plasma zeer praktisch. Het plasma bewerkstelligt de belangrijkste stappen: de productie 
radicalen en van ionen en het ionentransport naar het substraat. 

1.4 RIE etsen 

Om het plasma etsproces te kunnen beschrijven zullen eerst de belangrijkste plasma ei
genschappen besproken worden. 

1.4.1 Plasma, een beknopte beschrijving 

Chen [5] heeft in een zin de twee belangrijkste eigenschappen van een plasma beschreven: 

Een plasma is een quasi-neutraal gas, dat bestaat uit geladen en 
neutrale deeltjes, dat zich gedraagt als een samenhangend geheel. 

Voor het gemak zal worden uitgegaan van een plasma met alleen vrije elektronen en 
enkelvoudig geïoniseerde positieve ionen. Gemiddeld over het plasma is de elektronen
dichtheid ne gelijk aan de ionendichtheid ni, zodat het plasma neutraal is op grote schaal. 
Op afstanden veel kleiner dan de afmetingen van het plasma kunnen wellokale ladingen 
ontstaan. De Coulomb krachten in het plasma zijn groot vergeleken met andere (externe) 
krachten. De geladen deeltjes zullen elkaar daardoor sterk beïnvloeden zodat het plasma 
zich als een sterk samenhangend geheel zal gedragen. 

©Philips Electtonics N.V. 1997 5 
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Op kleine schaal kan wel ladingsscheiding optreden. De maximale afstand waarover 
dit kan is de Debye lengte Àv, 

(1.3) 

met k de Boltzmann constante, E de diëlectrische constante en Te de elektronentempe
ratuur. Typische waarden voor de elektronen- en ionentemperatuur zijn respectievelijk 
Te=23000K (2 eV) en 7f=400K (0,03 eV). Voor een etsplasma bedraagt de elektronen
dichtheid typisch ne = 1016 m-3, de daarbij behorende Debye lengte is Àv = 0,1 mm. De 
deeltjesfluxFin (als F i= F(B, v)) één richting door een vlak is: 

nv 
F=-

4 

In een Maxwellse verdeling is de gemiddelde snelheid 

Voor argon op 400K is v=460ms- 1• 

v = {8kf y-;;;; 

(1.4) 

(1.5) 

De stroomdichtheid in één richting is de flux maal de lading van de deeltjes. De 
gemiddelde elektronensnelheid is veel groter dan de ionensnelheid (zie 1.5), waarmee de 
elektronenstroomdichtheid (~ 300 Am-2) ook veel groter is dan de ionenstroomdichtheid 
(~ 0,1 Am-2

). Dit heeft tot gevolg dat een zwevend (ongeaard) voorwerp in het plasma 
negatief opgeladen zal worden. Deze oplading stopt als de elektronenstroom en de ionen
stroom naar het voorwerp gelijk zijn. De hierbij horende spanning van het voorwerp heet 
de floating potential. 

Vlak bij het zwevend voorwerp is de elektrische potentiaal zo laag dat de meeste elek
tronen afgestoten worden en zich daar alleen ionen bevinden. Deze ruimte heet de don
kere ruimte of de grenslaag, omdat er vrijwel geen excitaties en de-excitaties plaatsvinden. 
Bohm [4] heeft aangetoond dat de ionen de grenslaag binnenkomen met een kinetische 
energie groter dan !kTe. De snelheid waarmee de ionen de grenslaag binnenkomen is dus 
veel groter dan de ionensnelheid in de bulk van het plasma. 

De floating poten ti al is 1: 

kTe ( mi ) V1 =--ln --
2e 2.3me 

(1.6) 

Elke geïsoleerde wand in een plasma zal dus een negatieve potentiaal t.o.v. het plasma 
aannemen. Voor een etsplasma is deze potentiaal typisch -20V. Bij bekrachtigde elektro
den heeft men te maken met forse spanningen. Vanwege de quasineutraliteit zal ook in 
dit geval de aangelegde spanning volledig over de grenslaag moeten vallen. Een interes
sant geval doet zich voor als de elektroden een verschillend oppervlak hebben. Men kan 
aantonen2 dat de spanningen zich dan verhouden als: 

6 

1 Afleiding: Al 
2 Afleiding: A.2 

VRF (Ag )x --- --
Vg ARF 

(1.7) 

©Philips Electtonics N.V. 1997 
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met: VRF en Vg de spanning over de grenslaag aan de bekrachtigde resp. geaarde elek
trode, en ARF en Ag het oppervlak van de bekrachtigde resp. geaarde elektrode. Typische 
waarden voor x zijn x = 2- 4. In een etsreactor is het zinvol om de aangedreven elek
trode, waar ook de wafer op ligt, klein te maken ten opzichte van de geaarde elektrode. De 
positieve ionen overbruggen dan een potentiaal VRF in plaats van de floating potentiaal 
V1. De gelijkspanning tussen de bekrachtigde elektrode en aarde is: 

Vvc =< VRF > - < Vg > (1.8) 

en wordt de autobias spanning genoemd. Als Ag » ARF staat de RF-spanning over de 
"RF'-grenslaag. Voor sterk asymmetrische systemen is Vvc ongeveer gelijk aan VRF· en 
is qVvc ongeveer de maximale energie die de ionen kunnen krijgen. Hierdoor kan de 
aangelegde spanning volledig voor ionenversnelling gebruikt worden. De ionen komen 
dus met een grotere energie op substraat dan de energie die ze in het plasma hebben. 

Als de geaarde elektrode erg groot is ten opzichte van de RF-elektrode dan is Vg ~ v1, 
en is er nauwelijks ionenbombardement op de geaarde elektrode. 

Voor droog etsen zijn er laagfrequent (50kHz) tot microgolf (50 GHz) plasmareacto
ren beschikbaar. In de ic-industrie wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van RF-plasma's, 
met de industriële frequentie van 13,56 MHz. Een belangrijke reden om in een plasma 
te etsen is de mogelijkheid de ionen loodrecht op de plak te laten komen. De elektroden 
worden in de reactor geplaatst en de plak wordt op de aangedreven elektrode gelegd. De 
plak staat bloot aan ionenbombardement Met een magneetveld kan eventueel de dicht
heid van het plasma vergroot worden, waarmee een hogere etssnelheid verkregen wordt 
(MERIE etsen). 

1.4.2 Reactive Ion Etching 

Er zijn verschillende soorten plasma-etsreactoren in gebruik, waaronder TCP's (transfor
mer coupled plasma's), parallelle plaat reactoren, magnetrons en ECR (electron cyclotron 
resonance ). Omdat in dit onderzoek alleen met een parallelle platen reactor is gewerkt, 
zal enkel deze kort beschreven worden. 

In fig. 1.6 is een parallelle platen reactor schematisch weergegeven. De twee belang
rijkste onderdelen zijn de onderelektrode (chuck) die met de RF generator verbonden is 
en geaarde bovenelektrode. De reactorwand is ook verbonden met aarde. De diameter 
van de elektroden is 150 mm, gelijk aan de diameter van de silicium plakken. De afstand 
tussen de elektroden is 65 mm. In de bovenelektrode zitten kleine gaatjes die het gas in 
de reactor laten, zodanig dat het gelijkmatig verdeeld wordt. 

Het plasma-etsproces is gebaseerd op chemische reacties tussen reactieve neutralen 
in het plasma en het substraat, en ionenbombardement Het ionenbombardement sputtert 
materiaal van het substraat weg en is niet gebaseerd op chemische reacties. 

Cobum en Winters hebben aangetoond dat de etssnelheid van gecombineerd ionen
bombardement en reactieve ionen etsen groter kan zijn dan de som van de etssnelheden 
van de individuele processen [3]. In fig. 1.7 staat een voorbeeld van dit synergetisch 
effect. 

©Philips Electtonics N.V. 1997 7 
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plasma 

chuck 
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Figuur 1.6: Parallelle platen etsreactor. Via een matchbox, die zorgt voor de juiste im
pedantie van de reactor, en een koppelcondensator wordt het RF vermogen 
naar de reactor overgebracht. De chuck is de aangedreven elektrode. Het 
gas komt door gaatjes in de geaarde bovenelektrode in het reactorvat, waar 
het geïoniseerd wordt. 

1.5 Selectiviteit 

Het plasma-etsproces in een RIB-etser is gebaseerd op chemische reacties tussen reac
tieve neutralen in het plasma en het substraat, en ionenbombardement Niet reactieve 
ionen (bijvoorbeeld een edelgas, Ar+) zullen alleen sputteren, terwijl reactieve ionen zo
wel zullen sputteren als chemisch reageren met het substraat (bijvoorbeeld Cli of CFi). 

In een nat etsproces is de selectiviteit tussen verschillende materialen gebaseerd op 
verschillende chemische reacties. Zo kan siliciumoxide selectief geëtst worden ten op
zichte van polykristallijn silicium in een HF-oplossing. De fluor-ionen reageren met si
liciumoxide tot oplosbaar SiOFx, terwijl het silicium-oppervlak met fluor bedekt wordt 
en niet kan oplossen. In dit proces is de selectiviteit zeer groot (> 100). Met een extra 
oxidator in de vloeistofoplossing zal het silicium ook etsen. Zo kan ook met droog etsen, 
in een reactief gas, een grote selectiviteit verkregen worden. 

Het etsen door ionenbombardement is hoofdzakelijk fysisch. De atomen in het sub
straat worden weggesputterd door het ionenbombardement Selectiviteit kan verkregen 
worden door gebruik te maken van verschil in bindingsenergie. 

In het geval van selectief siliciumoxide etsen is dit niet toepasbaar vanwege de lagere 
energie van de Si-Si-binding: 

• Si-Si: 326 kJ mol-1 

8 ©Philips Electronics N.V. 1997 
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XeF2 en Ar+ Ar+ 

• 

• 
1 

t[s] 

Figuur 1.7: De etssnelheid van silicium met alleen XeF2, XeF2 en Ar+ en alleen Ar+. 

• Si-0: 803 kJ mol-1 

Het is gebleken dat in een RIB-etsproces het ionenbombardement een zeer belangrijke rol 
speelt, naast de chemische component. Een veel toegepaste manier om toch selectiviteit 
te verkrijgen staat in paragraaf 1.5.1. 

1.5.1 Selectiviteit door polymeerdepositie 

In het plasma komen allerlei ionen, radicalen en neutralen voor. Een deel daarvan zal 
tijdens het etsproces op het substraat terecht komen. Het is mogelijk de samenstelling 
van het plasma zo te kiezen dat op het substraat een polymeer gevormd wordt. In een 
CF4-plasma komen veel CF2-radicalen voor, die een teflon-achtige polymeerlaag zullen 
vormen op het substraat. Deze laag kan echter weer afgebroken worden door zuurstof 
dat in het substraat zit, of door ionenbombardement uit het plasma. Er vindt dus een 
"competitie" plaats tussen opbouw en afbraak van deze polymeerlaag. 

Oehdein [6] heeft aangetoond dat de etssnelheid sterk afhankelijk is van de poly
meerlaagdikte (fig. 1.8) De polymeerlaag verhindert dat de reactieve deeltjes het substraat 
kunnen bereiken. 

Op een substraat waarin zuurstof zit zal de polymeerlaag erg dun zijn ( « 1 nm) zodat 
reactieven of ionen wél het substraat kunnen bereiken. Op een substraat zonder zuurstof 
is de polymeerlaag dikker (orde 1 nm). 

Deze techniek wordt algemeen toegepast voor het verkrijgen van selectiviteit in reac
tive ion etching processen, vooral om siliciumoxide selectief te etsen en stoppen op poly
kristallijn silicium of titaansilicide. Voor zover bekend is het mechanisme voor Si02ffiSiz 
selectiviteit vergelijkbaar met Si02/Si selectiviteit [6], [7] . 

Bij Philips Research wordt een Ar/CHF3/CF4 mengsel gebruikt. De Si02ffiSiz selec
tiviteit kan sterk verbeterd worden (van 15 naar groter dan 30) door toevoegen van 10% 

©Philips Electronics N.V. 1997 9 
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Figuur 1.8: Links staat de dikte van de polymeerlaag op het substraat, rechts staat de 
bijbehorende etssnelheid. H2 draagt bij aan de vorming van CF2 , waaruit de 
polymeerlaag wordt opgebouwd. De etsgassen zijn argon en CF4 , en x% H2 . 

N2 (fig. 1.9). De reden hiervoor was tot op heden niet bekend. Dit verslag beschrijft de 
resultaten van een aantal onderzoeken die verricht zijn om de precieze invloed van de 
N2-toevoeging te achterhalen. 

10 

Figuur 1.9: SEMfoto's van een 0,5~-tm contactgat in siliciumoxide. De pijl geeft de laag 
titaansilicide aan, daarbovenop ligt siliciumoxide. Siliciumoxide is geëtst tot 
een titaansilicide laag, met 100% overets. Links is een Ar/CHF3/CF4 mengsel 
(in de verhouding 60/35/5 seem), rechts hetzelfde mengsel met 10 seem N2• 

Het is duidelijk te zien dat het proces met stikstof een veel beter resultaat 
geeft. In de linker figuur is te zien dat TiSi2 wordt aangetast, redepositie 
daarvan op de wand is duidelijk te zien. 
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Hoofdstuk 2 

Experimentele opzet 

2.1 Etschemie 

Het etsproces kan als volgt vereenvoudigt worden beschreven: 

1. Vorming van reactieve deeltjes en ionen in het plasma 

2. Transport van de reactieven en ionen naar het substraat 

3. Sputteren met ionen en adsorptie van reactieven 

4. De geadsorbeerde deeltjes reageren met het substraat 

5. De reactieprodukten verdampen van het substraat 

De etssnelheid wordt in het algemeen beperkt door slechts één van deze stappen. Als 
de temperatuur hoog genoeg is, waardoor de reactieprodukten goed zullen verdampen, 
is de beperkende factor bijvoorbeeld de aanvoer van ionen en reactieve deeltjes. Als de 
temperatuur te laag is worden geen vluchtige reactieprodukten gevormd, waardoor het 
substraat niet geëtst wordt. 

In het RIB-etsproces moeten tijdens het reactieproces tussen het substraat en de reac
tieve deeltjes vluchtige reactieprodukten gevormd worden, alleen dan kunnen de reactie
produkten snel van het substraat verwijderd worden. Deze eis is bepalend voor de keuze 
van de plasmasamenstelling. Enkele voorbeelden van veelgebruikte gassen staan in tabel 
2.1. 

Enkele typische reacties zijn: 

Si+ 4F --+ SiF4 

Si02 + 2CF2 --+ SiF4 + COz + C 

Tabel 2.1 : Enkele substraten met bijbehorende etschemie 

Substraat Etsgassen 
Si HBr, C}z 
SiOz CF4,CHF3/CzF6, C4Fs 

11 
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Tabel 2.2: Karakteristieken voor een produktiereactor en een "proefreactor'' 

Grootheid Produktiereactor Proefreactor 

Type MERIE RIE 
Druk 20Pa 13-20 Pa 
RF-Vermogen 700W 100-300W 
Gas flow 100 seem 50 seem 
RF-frequentie 13,56MHz 13,56MHz 
Waferkoeling Helium backflow Direct warmtecontact 

met chuck 
Etsgassen 

Ar 60 seem 30 seem 
CHF3 35 seem 20 seem 
CF4 5 seem Osccm 

Over het algemeen wordt siliciumoxide geëtst met fluor en koolstof. Met deze chemie 
is tevens selectiviteit tussen siliciumoxide en een substraat zonder zuurstof ( 1.5.1 ). 

Silicium/siliciumoxide selectiviteit wordt verkregen met een chloor-plasma. Hier is 
de selectiviteit gebaseerd op het niet afvoeren van de zuurstof. 

Bij een typische plasmadruk van 20 Pa (150 mTorr) ligt het kookpunt van silicium
tetrafluoride bij 120 K, C02, verdampt bij 180 K. De temperatuur van de plak tijdens het 
etsproces is vrijwel altijd hoger dan 273 K, zodat de reactieprodukten zullen verdampen. 

In de industrie wordt voor siliciumoxide etsen een plasma gebruikt dat bestaat uit 
60% Ar, 35% CHF3 en 5% CF4. Argon zorgt voor de verdunning van het plasma en is 
een bron voor ionen. Waterstof van het CHF3 bevordert de vorming van CF2 waarmee 
een polymeerlaag op Si gemaakt wordt. CF4 verlaagt de Si02/Si selectiviteit iets, maar is 
nodig om de juiste wandhoek te realiseren. De fluor- en koolstofhoudende radicalen etsen 
uiteindelijk het siliciumoxide. 

2.2 Parallelle plaat reactor 

Alle experimenten zijn op een eenvoudige parallelle plaat reactor gedaan, en enkele expe
rimenten zijn herhaald op een produktie-reactor, een Applied Materials MxP+ etskamer. 
In fig. 1.6 staat de reactor schematisch weergegeven. De karakteristieke waarden voor de 
twee reactoren staan in tabel 2.2. 

Bij etsprocessen speelt de temperatuur een belangrijke rol. Voor de temperatuurbe
heersing in de reactor is de chuck vloeistofgekoeld. De koelvloeistof stroomt uit een 201 
reservoir naar de chuck, waar hij wordt opgewarmd en weer terug het reservoir instroomt. 
Het reservoir wordt op een constante temperatuur gehouden. In de produktiereactor wordt 
de warmteoverdracht tussen de wafer en de chuck bewerkstelligd door tussen de wafer en 
de chuck helium te zetten. De wafer wordt met een clamp-ring aan de rand op de chuck 
gedrukt, of wordt door een elektrostatische chuck aangetrokken. De helium druk is ty
pisch 4 tot 14 Torr. In de proefreactor kan de wafer met warmtegeleidende pasta op de 
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chuck worden geplakt. In appendix B wordt nader ingegaan op de koeling van de wafer. 
De druk in de reactor wordt geregeld door een PID-regelaar die een klep tussen de tur
bopomp en de reactor bestuurt. De reden dat de frequentie v=13,56 MHzgekozen is, is 
omdat deze internationaal is vrijgegeven. 

Op de produktiereactor zijn spoelen aangebracht waarmee een magneetveld evenwij
dig aan de plak kan worden aangebracht. Dit magneetveld roteert met een frequentie 
v=2 Hz, om te voorkomen dat het plasma, gemiddeld gezien, een voorkeursrichting heeft. 
De magnetische veldsterkte is B = 60 Gauss. Door het magneetveld draaien de elek
tronen rond, met een straal r~ 1 mm. De elektronen kunnen nu minder makkelijk uit het 
plasma ontsnappen, daardoor vinden er meer ionisaties plaats, en wordt de ionendichtheid 
groter [9]. Bij een gelijk ingekoppeld vermogen zal met magneetveld dan een grotere io
nenstroom naar het substraat plaatsvinden dan zonder magneetveld. Vanwege P = I V 
wordt, bij gelijke P, de autobiasspanning kleiner [10]. 

Het magneetveld heeft twee gevolgen: 

1. Een hogere etssnelheid door een grotere ionenstroom 

2. Verlaging van de autobiasspanning 

2.3 Laagdikte metingen 

De etssnelheid is bepaald door de de laagdikte voor en na een bepaalde etstijd te meten. 
De drie gebruikte methodes worden in de volgende paragrafen beschreven. 

2.3.1 Laser interferometrie 

Laser interferometrie is een van de eenvoudigste methoden met een laser om de laagdikte 
verandering te bepalen. De te meten laag moet doorzichtig zijn voor het laserlicht, en 
moet liggen op een vlakke en reflecterende ondergrond. De laserbundel komt loodrecht 
op het oppervlak. Een deel R1 zal direct reflecteren, de rest (T1) zal de laag binnengaan. 
Op de grenslaag, tussen de te meten laagdikte en de ondergrond, zal een deel R2 reflec
teren. Er vindt nu interferentie plaats. De optische weglengte l in de laag met dikte d en 
brekingsindex n R is: 

d 
l=-

nR 
(2.3) 

Er zal interferentie optreden als er een geheel aantal golftengten ). in de laag past, dus 
als geldt: 

2d 
n). =- (2.4) 

nR 

Nu kan bij een vaste laagdikte ook de golftengte van het licht gevariëerd worden. De 
dikte kan berekend worden met behulp van de golftengten waarbij maximale interferentie 
optreedt. In fig. 2.1 staan een interferentiepatroon en een fit daarvan. In het programma 
wordt opgegeven van welk materiaal de laag en het substraat zijn, en een bereik voor de 
laagdikte. Met deze gegevens wordt het interferentiepatroon als functie van de laagdikte 
berekend, waarbij de maximale intensiteit genormeerd wordt op 1. Deze functie wordt 
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Figuur 2.1: Uitdraai van het laser interterametrie programma. Op de x-as staat de golf
lengte, op de y-as de genormaliseerde intensiteit. Het interferentiepatroon 
(lijn) is gefit met het theoretische interferentiepatroon (lijn met kruisjes). 

vervolgens gefit met het gemeten interferentiepatroon, zodanig dat de golflengten van de 
maxima en minima van de meting en de theoretische waarde samenvallen. De absolute 
intensiteit wordt niet gebruikt voor de meting omdat deze sterk kan variëren (verloop van 
de intensiteit van de lamp, deze moet iedere 8 uur opnieuw gekalibreerd worden). 

Met deze methode zijn laagdikten gemeten van siliciumoxide op monokristallijn sili
cium en polykristallijn silicium op siliciumoxide. 

2.3.2 Vierpunts meting 

Met een vierpuntsmeting kan de dikte van een geleidende laag worden gemeten. Deze 
laag mag geen contact maken met een andere geleidende laag. 

De weerstand van de laag wordt uitgedrukt in Rs (Qjsq), en is evenredig met de soor
telijke weerstand p (Qm) en omgekeerd evenredig met de laagdikte d (m). De weerstand 
Rs kan met een vierpuntsmeter gemeten worden, zoals in fig. 2.2. Vier pennen worden 
op het sample gedrukt. Door de buitenste twee loopt een stroom I, de spanningsval V 
over de twee binnenste wordt gemeten. Om voldoende nauwkeurigheid te krijgen moeten 
de meetpennen niet te dicht bij de rand geplaatst worden, de afstand tot de rand moet 
minimaal ongeveer de afstand tussen de twee buitenste pennen zijn. 

De weerstand Rs (Qjsq) kan nu uit V en I berekend worden: 

V 
Rs= -F 

I 
(2.5) 

Fis een correctiefactor voor de afstand s tussen de pennen en het oppervlak van de laag. 
Als s 1 D <0,01, met D de diameter van de wafer, dan is F = 4,53. In de praktijk kan deze 
waarde gebruikt worden als D > lOOmmens <5mm. De Tencor vierpunts meter geeft 
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Figuur 2.2: In-lijn vierpunts meting 

direct de weerstand Rs. De laagdikte d is dan: 

d = !!_ 
Rs 

023/97 

(2.6) 

Met deze methode is alleen de laagdikte van titaansilicide op silicium bepaald. Omdat 
titaansilicide ondoorzichtig is kan het niet met de interferometer gemeten worden. 

De gemeten stukjes zijn ongeveer 2x2cm2• De weerstand Rs van een testsample is 
1,05!:2. De weerstand in het midden van een 150mm wafer, met gelijke laagdikte, is 
1,04!:2. Het is dus gerechtvaardigd om de laagdikte van deze kleine samples met de vier
punts te meten. 

2.3.3 Staphoogte meting 

Hoogteverschillen op een plak kunnen met een staphoogtemeter gemeten worden. Met 
een naald wordt de plak afgetast en kunnen hoogteverschillen direct zichtbaar gemaakt 
worden. De nauwkeurigheid is ongeveer 10 nm. 

In tabel 2.3 staan de eigenschappen drie gebruikte methoden. 

Tabel 2.3: Eigenschappen van verschillende laagdikte meetmethoden 

Methode Nauwkeurigheid Toepassing 
Interferometrie 3 nm Doorzichtige laag op een reflecterende laag 
Vierpunts meting 3 nm Geleidende laag op een isolerende laag 
Staphoogte 10 nm Hoogteverschil tussen verschillende plaatsen 

2.4 Oppervlakte analyse 

De oppervlakken van geëtste substraten zijn geanalyseerd met XPS en met SSIMS. Het 
belangrijkste verschil tussen X-ray Photoelectron Spectroscopy en Static Secondary Ion 
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Mass Spectroscopy is de detectiemethode: XPS detecteert elektronen, terwijl SSIMS (po
sitieve én negatieve) ionen detecteert. Deze methoden worden in de volgende paragrafen 
beschreven. 

2.4.1 XPS 

Bij X-ray Photoemission Spectroscopy wordt met een mono-energetische röntgenbundel 
het oppervlak bestraald. De diameter van de bundel is 100-120 p,m. De röntgenbundel 
kan een elektron uit een atoom wegslaan. De kinetische energie van het elektron is dan: 

(2.7) 

met hv de energie van de röntgenfotonen en Eb de bindings-energie van het elektron. 
De bindingsenergie Eb is afhankelijk van de atoombindingen. Er zijn tabellenboeken 

waarin de energieën staan die bij bepaalde bindingen horen (bijv. The Scienta ESCA300 
Database, John Wiley & Sons ). Uit een energiespectrum van de weggeslagen elektronen 
kan de samenstelling van het substraat bepaald worden. 

De hoogte van een piek is een maat voor de aanwezigheid van een bepaalde binding in 
het substraat. Een brede piek kan met een computerprogramma nog opgesplitst worden. 
Een koolstof-piek kan bijvoorbeeld opgesplitst worden in C=N, CF, CF2 etc. 

De metingen zijn op een Axis HS van Kratos uitgevoerd. De bundel MgKa had een 
diameter d = 120p,m. De hoek tussen de as van de analysator en het preparaat is 90°, de 
informatiediepte is dan 6 nm. Een diepteprofiel kan gemaakt worden door afwisselend 
het oppervlak met Ar+ ionen te sputteren en een XPS-analyse uit te voeren. De metingen 
zijn ex situ verricht. 

2.4.2 Static-SIMS 

In static SIMS wordt met een ionenbundel, met een vaste energie, het substraat bescho
ten. De ionen slaan deeltjes los uit het oppervlak. Deze deeltjes worden geïoniseerd, dit 
zijn de secundaire ionen. Met een massaspectrometer wordt vervolgens de massa van de 
positieve en de negatieve ionen gemeten. Er kan zo informatie verkregen worden over 
de verschillende bindingen die zich op het substraat bevinden. De deeltjes kunnen losse 
atomen zijn, maar ook fragmenten, bijv. Ti02H+ of CNo-. De nauwkeurigheid van de 
massaspectrometer is ;:m ~ 104 . Dankzij deze grote nauwkeurigheid is het mogelijk om 
verschillende fragmenten met gelijk massagetal te onderscheiden. 

De SSIMS metingen zijn uitgevoerd met een ION-TOF TOFSIMS IV apparaat. De 
primaire ionen zijn Ar+ met een energie E=11keV. De spotdiameter is 5p,m. 

De informatiediepte is 1-3 monolagen, daarvan wordt minder dan 1% gebruikt. 

2.4.3 Elektronen microscopie 

Met een SEM (Scanning Electron Microscope) zijn foto's gemaakt van geëtste oppervlak
ken. Met een kwispelende elektronenbundel wordt een oppervlak bestraald. Deze bundel 
slaat secundaire elektronen los, die worden opgevangen. De secundaire elektronenstroom 
is afhankelijk van de samenstelling en van de hellingshoek van het substraat. 
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Door nu de intensiteit te plotten als functie van de plaats kan een afbeelding van het 
sample gemaakt worden. De resolutie van de SEM is ongeveer 20 nm. In fig. 1.9 staan 
twee SEM-foto's. 

2.5 Temperatuurmeting 

In situ temperatuurmetingen zijn gedaan met een fluoroptie probe, een Luxtron Model 
755. Deze meting werkt optisch, daardoor hebben de RF-spanningen in het plasma geen 
invloed op de meting. 

Aan het eind van een glasvezel is een klein beetje fosfor aangebracht. Voor een goed 
warmtecontact wordt de tip (de probe) met een klein beetje warmtegeleidende pasta op 
het substraat geplakt. De andere kant van de glasvezel zitten een flitslamp en een fotodi
ode. De fosfor-tip wordt met een lichtpuls aangeslagen. De fluorescentie van de tip wordt 
vervolgens gemeten, (fig. 2.3). De vervaltijd r is afhankelijk van de temperatuur van de 
fosfortip (fig 2.4). De heat density flux (ofwel warmteflux) naar de wafer kan afgeleid 

Fluorescentiesignaal 

---~-------------------

Tijd 

Figuur 2.3: Afname van de lichtintensiteit van de fosfor-tip 

worden uit de energiebalans van een stukje silicium dat op de chuck ligt [8]. De opwar
ming van de wafer is gelijk aan het vermogen dat uit het plasma op de wafer komt min 
het verlies door straling en het verlies door warmtegeleiding naar de chuck en het gas: 

dT 4 4 
c- = Q- a(T - T0 )- h(T- To)- hgas(T- Tgas) 

dt 
(2.8) 

met c (JK- 1m-2) de warmtecapaciteit van het stukje silicium, Q (Wm-2) de warmte die 
door ionenbombardement uit het plasma op de plak komt, T de temperatuur van het 
stukje silicium, T0 de omgevingstemperatuur h (WK- 1m-2) de warmtegeleiding tussen 
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6~--------------------------------------~ 

Figuur 2.4: T-r verband voor een fosfor-tip 

het stukje silicium en de chuck en hgas de warmtegeleiding tussen de wafer en het gas. 
Omdat de druk in de reactor erg laag is, p~20Pa, kan hgas verwaarloosd worden t.o.v. de 
andere verliestermen. Voor een Si-wafer, 680JLm dik, is c=0,117JK-1cm-2• De warmte
geleiding h kan klein worden gemaakt door het stukje silicium los op de chuck te leggen 
zodat de warmteoverdracht alleen door het gas kan plaatsvinden. Bij 150 mTorr is deze 
echter zeer klein. Als T ~ T0 kan 2.8 vereenvoudigd worden tot: 

dT 
c-=Q 

dt 
(2.9) 

Q is gemeten rond t=Os, dat is het moment waarop het plasma ontstoken wordt. 
Op het meetapparaat zijn twee meet-probes aangesloten. De meetdata kunnen met een 

X-t schrijver worden geplot of worden opgeslagen in een computer. 
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Hoofdstuk 3 

Resultaten 

3.1 Inleiding 

Bij Philips Research wordt voor oxide etsen een chemie gebruikt die bestaat uit argon, 
CHF3 en CF4. Het RF-vermogen is PRF=700W en de druk 150 mTorr. Enkele eigen
schappen van dit recept zijn: de oxide-etssnelheid is ER=400nrnlrnin, selectiviteit naar 
polykristallijn silicium S=14, selectiviteit naar titaansilicide S=15. 

In de proefreactor is als standaardinstelling PRF=200W en p=100mTorr, de argon gas
flow is maximaal 30 seem en PRF is maximaal 300W. In tabel 2.1 staan de gebruikte 
chemieën in de proefreactor en de produktiereactor. Door argon met stikstof uit te wis-

Tabel 3.1: De standaard etschemieën, in de produktiereactor en de proefreactor. 

Gas Produktiereactor (seem) Proefreactor (seem) 
Ar 60 30 

CHF3 35 20 
CF4 5 0 

Totaal 100 50 

selen is de totale flow gelijk gehouden. Om het mechanisme van zo weinig mogelijk 
parameters afhankelijk te laten zijn wordt er geen CF4 gebruikt in de proefreactor. In 
de produktie wordt CF4 alleen gebruikt als moderator [8], waardoor contactgaten steilere 
wanden krijgen. De siliciumoxide etssnelheid verandert niet door extra CF4 , de silicium 
etssnelheid neemt toe waardoor de Si02/Si selectiviteit zakt van 18 (zonder CF4) naar 13, 
met7% CF4. 

Het etsgedrag van Si02, Si en TiSi2 is in de proefreactor bestudeerd. De nadruk 
ligt hierbij op het vermogen, de druk en de wafertemperatuur. De vermogensvariatie 
wordt bekeken omdat deze rechtstreeks gekoppeld is aan de plasmadichtheid en aan de 
etssnelheid. Drukvariaties zijn onderzocht omdat er een tendens is om bij lagere drukken 
te etsen, i.v.m. vermindering vandeRIE-lag (dit is het verschil in etssnelheid tussen open 
gebieden en contactgaten [11]). De invloed van de wafertemperatuur is bekeken omdat 
er tijdens het etsproces allerlei chemische reacties op het substraat plaatsvinden, die sterk 
temperatuurafhankelijk kunnen zijn. Als eerste is de invloed van het vermogen en de druk 
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op het etsgedrag van siliciumoxide onderzocht. Deze experimenten zijn in de proefreactor 
uitgevoerd. 

3.2 Experimenten op de proefreactor 

3.2.1 Siliciumoxide etsgedrag 

Op een siliciumwafer is 620 nm siliciumoxide (TEOS) gemaakt. Daar bovenop is 275nm 
polykristallijn silicium gedeponeerd, waarin een dambordpatroon geëtst is tot silicium
oxide. De poly-silicium vakjes zijn 1x1cm2

• Deze wafer is in stukjes van 2x2cm2 ge
broken, die vervolgens geëtst zijn. De stukjes zijn niet gekoeld, ze liggen los op een 
quartzplaat. De temperatuur van de samples loopt daardoor tijdens etsen op tot »373 
K, zie appendix B. Deze quartzplaat, met een diameter d= 150mm, is 2,04mm dik en 
met warmtegeleidende pasta op de chuck bevestigd. De etssnelheid van siliciumoxide is 
bepaald door de dikte voor en na etsen te meten. De etssnelheid van siliciumoxide als 
functie van het RF-vermogen is gemeten, bij verschillende drukken en een vaste tempe
ratuur. Op de RF-generator wordt het vermogen dat deze genereert ingesteld. Slechts een 
deel van het RF-vermogen komt daadwerkelijk op de wafer terecht. In appendix B wordt 
nader ingegaan op de warmtehuishouding in de etsreactor. 

De oxide etssnelheid als functie van het RF-vermogen staat in fig. 3.1. Alle samples 
zijn 120s geëtst. Zoals verwacht is er een sterk verband tussen het RF-vermogen en de 
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<> <> 150 mTorr 

x x100 mTorr 

+ +50 mTorr 

100 

P[W] 

<> 
x 

Figuur 3.1: Siliciumoxide etssnelheid als functie van het RF-vermogen (ingesteld op de 
RF-generator), bij 50, 100 en 150 mTorr. 

etssnelheid. De etssnelheid wordt groter bij een hoger vermogen. Het verband tussen 
de druk en de etssnelheid is moeilijker te verklaren. Bij P=300 W is de etssnelheid het 
grootst bij hoge druk, bij P=100 Wis dit precies omgekeerd. Er is blijkbaar ook een 
drempel want bij 100 W 1150 mTorr wordt oxide niet geëtst. Uit de literatuur blijkt dat de 
verbanden meestal duidelijker worden als de etssnelheid wordt uitgezet tegen het vermo
gen dat daadwerkelijk op de wafer komt. 
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Het is niet precies bekend welk deel van het RF-vermogen op de wafer terecht komt, 
en wat de invloed van de druk daarop is. Daarom is de heat flux naar de wafer gemeten als 
functie van de RF-power en de druk. Omdat in een later stadium N2 aan het plasma wordt 
toegevoegd, is ook de heat flux gemeten voor een plasma met 5 seem N2• De heat flux is 
bepaald door tijdens de ets de temperatuur van een ongekoeld plakje silicium te meten. De 
helling op t=O (het moment dat het plasma ontstoken wordt) is een maat voor de heat flux. 
In par. 2.5 wordt deze methode verder beschreven. In fig. 3.2 is het vermogen uitgezet dat 

>< 
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;;:::: 50 
(ij 
Q) 

I 

............................................. 
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~150 mTorr 
x100 mTorr 

+5o mTorr 

0~-,+.r------------~------------~~ 1 2 3 

PRF [W] 

Figuur 3.2: Warmte die op de plak komt als functie van het RF-vermogen, bij 50, 100 en 
150mTorr, met en zonder N2 toevoeging. 

op een silicium wafer met diameter d=l50mm komt als functie van de druk, ingestelde 
RF-vermogen en N2 bijmenging. 10% (5 seem) N2 heeft geen significante invloed op de 
heat flux. Hierdoor wordt uitgesloten dat de, door N2 verbeterde, Si02triSizselectiviteit 
door de heat flux wordt veroorzaakt. De druk heeft alleen bij hogere PRF invloed. 

In fig.3.3 staan dezelfde etssnelheden als in fig. 3.1, maar nu uitgezet tegen de heat 
flux. In een later stadium van het onderzoek is er onderhoud uitgevoerd aan de RF
generator. Door onbekende oorzaak is de heat flux, bij verder identieke instellingen, 
groter dan voorheen. Daarom is nog een keer de etssnelheid bij verschillende instellingen 
gemeten als functie van de heat flux. Uit fig. 3.3 blijkt dat de etssnelheid in de proefreactor 
inderdaad hoofdzakelijk van de heat flux density afhangt. De tendensen van deze nieuwe 
meting schalen goed met eerdere metingen. De etssnelheid in de MERIE-reactor, dit is 
de produktiereactor, bij P=700W en p=150mTorr steekt er duidelijk uit. Deze meting 
is echter niet goed te vergelijken met de metingen op de proefreactor, omdat het twee 
verschillende reactoren zijn (de produktiereactor heeft o.a. een kleinere afstand tussen de 
elektroden, een kleiner volume en hogere gasflow). Bij PRF=lOOW, p=150mTorr spelen 
er blijkbaar nog andere mechanismen een rol, want bij deze instelling is de etssnelheid 0. 
Waarschijnlijk is er vrijwel geen ionenbombardement meer door de combinatie van laag 
vermogen en hoge druk. 

Op een produktiewafer is een groot deel, meer dan 99%, met lak bedekt terwijl de 
testsamples, met het dambordpatroon, alleen siliciumoxide en polykristallijn silicium aan 
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Figuur 3.3: Siliciumoxide (TEOS) etssnelheid als functie van het vermogen dat op de 
water komt. 

het oppervlak hebben. Tijdens het etsproces komt een deel van de lak in het plasma te
recht. Deze organische lakresten kunnen op het te etsen substraat worden gedeponeerd. 
De invloed van dit verschijnsel is onderzocht door bij vast RF-vermogen (P=200W) en 
druk (p=lOOmTorr) gedurende 120s siliciumoxide te etsen, waarbij de samples op een 
quartzplak, een kale silicium wafer en een volledig belakte silicium wafer bevestigd zijn. 
Daarbij is tevens de invloed van stikstof op de etssnelheid gemeten. Deze samples zijn 
dezelfde als die voor eerdere experimenten zijn gebruikt, een 2x2cm2 silicium stukje met 
siliciumoxide en polykristallijn silicium. In fig. 3.4 staan de etssnelheden van silicium
oxide (TEOS), op verschillende substraten als functie van de N2 flow. Uit fig. 3.4 blijkt dat 
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Figuur 3.4: Etssnelheid van siliciumoxide, op een quartz-, silicium- en lakondergrond als 
functie van de N2 flow. Er is 120s geëtst met PRF=200W en p=100mTorr. 
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de etssnelheid niet wezenlijk verandert. De lak brengt geen polymerisatie teweeg (waar
door de etssnelheid zou dalen, (1.5.1), want de etssnelheid is gelijk aan de etssnelheid op 
silicium en quartz. 

Voor een betere vergelijking tussen etsen zonder en met stikstof, is de etssnelheid 
gemeten bij verschillende vermogens en drukken, zoals in fig. 3.3, echter nu met 5 seem 
extra stikstof. In fig. 3.5 staat de etssnelheid, uitgezet tegen de heat flux bij verschillende 
drukken. Er zijn alleen metingen uit de proefreactor uitgezet. Uit fig. 3.5 blijkt dat de 

<> 150 mTorr 

x 100 mTorr 

Figuur 3.5: Siliciumoxide etssnelheid als functie van de heat flux, nu met 5 seem N2• 

etssnelheid van siliciumoxide in de proefreactor, bij de Ar/CHF3/N2 chemie alleen van 
de heat flux afhangt. Bij deze chemie etst siliciumoxide echter wel bij PRF=100W en 
p=150mTorr, i.t.t. wat in fig. 3.3 staat. 

3.2.2 Polykristallijn silicium 

Tegelijkertijd met de oxide-ets zijn ook samples geëtst met polykristallijn silicium. De 
ets duurde 120s, de samples zijn niet gekoeld. In fig. 3.6 staan de etssnelheden als functie 
van de heat flux en de druk, zonder stikstof. Ook de etssnelheid van polykristallijn sili
cium wordt hoofdzakelijk bepaald door de heat flux, en in mindere mate door de druk. 
Bij P=100W, p=150mTorr wordt silicium niet meer geëtst. Omdat deze trend ook bij si
liciumoxide zichtbaar is, moet de oorzaak niet gezocht worden in opbouw van een dikke 
polymeerlaag. 

De meting als in fig. 3.6 is herhaald, echter nu met 5 seem extra stikstof. Uit fig. 3.6 
en fig. 3.7 blijkt dat stikstof de etssnelheid van silicium verhoogt. In beide gevallen, een 
chemie met en zonder N2, wordt de etssnelheid hoofdzakelijk bepaald door de heat flux. 

De laklaag die gebruikt wordt als masker (fig. 1.5) bevat veel organische componen
ten. Tijdens de produktiestap waar contactgaten geëtst worden is het wafer-oppervlak met 
meer dan 99% lak bedekt. De lak wordt ook geëtst waardoor er lakresten in het plasma 
terecht komen, en deze kunnen elders op de wafer terecht komen. Dit kan een dikkere 
polymeerlaag tot gevolg hebben. In fig. 3.8 staat de etssnelheid van polykristallijn sili-
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Figuur 3.6: Etssnelheid polykristallijn silicium als functie van de heat flux, bij 50, 1 00 en 
150 mTorr. 

cium als functie van de N2 flow, waarbij de samples op een quartzplak, een siliciumwafer 
en een belakte wafer zijn gelegd. De verschillende etssnelheden van polykristallijn sili
cium, op een quartz-, silicium- en lak ondergrond zijn verklaarbaar met behulp van de 
polymeerlaagdikte. De lak van de bodem komt via het plasma op het silicium-substraat 
terecht, waardoor uiteindelijk een dikkere polymeerlaag gedeponeerd wordt. Dit remt de 
etssnelheid af. 

Uit de quartzbodem komt zuurstof vrij. Onder de aanname dat deze quartzbodem 
met dezelfde snelheid etst als het siliciumoxide op de waf er, 1 OOnrnlmin, komt bij de 
standaardinstelling 1,5 seem 0 2 vrij. Deze zuurstof breekt de CFx polymeerlaag, die op 
het substraat gedeponeerd wordt, af zodat de silicium etssnelheid toeneemt. 

24 

De invloed van stikstof kan niet direct verklaard worden, maar het is zeker dat de 
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Figuur 3.7: Etssnelheid polykristallijn silicium als functie van de heat flux, bij 50, 100 en 
150 mTorr. Er is 120s geëtst, met de standaard chemie plus 5 seem N2. 
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Figuur 3.8: Etssnelheid van polykristallijn silicium, op een quartz-, silicium- en lakon
dergrond als functie van de N2 flow. Er is 120s geëtst met P RF=200W en 
p=1 OOmTorr. 

toenemende etssnelheid niet aan de heat flux toegeschreven kan worden (zie fig. 3.2). 
Omdat stikstof geen duidelijke invloed heeft op het etsgedrag van siliciumoxide, waar 
geen polymeerlaag gevormd wordt, bestaat het vermoeden dat stikstof de polymeerlaag 
verandert en dat het plasma zelf niet de oorzaak is van het veranderde etsgedrag. 

Om de proefreactor goed te kunnen vergelijken met de produktiereactor zijn ook ge
patroneerde samples geëtst. Op de siliciumlaag, waarop gestopt moet worden, ligt 7 40nm 
oxide (BPSG). Om te zorgen dat de lak niet verbrandt zijn de samples (2x2cm2) op een 
belakte siliciumwafer geplakt, waardoor ze goed gekoeld zijn. De samples zijn met de 
standaardinstellingen en 0 of 10 seem N2 geëtst, met ongeveer 50% overets. In fig. 3.9 
staan SEMfoto's van de geëtste samples. Uit fig. 3.9 blijkt dat polykristallijn silicium met 

Figuur 3.9: Contactgaten in 740nm siliciumoxide, gestopt op polykristallijn silicium. Links 
is zonder N2 geëtst, rechts met 10 seem N2• 

10 seem stikstof een klein beetje sneller etst, dan zonder stikstof, het verschil is margi
naal. Het etsgedrag in smalle contactgaten kan echter anders zijn dan het etsgedrag op 
open gebied. 
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3.2.3 Titaansilicide 

In de literatuur wordt vermeld dat het mechanisme voor Si02ffiSh selectiviteit verge
lijkbaar is met het mechanisme voor Si02/Si als met met een CF4/H2 chemie geëtst wordt 
[7]. Op grond hiervan en deSEMfoto's in fig. 1.9, waaruit blijkt dat de Si02ffiSh selec
tiviteit toeneemt door stikstof, zou men verwachten dat de Si02/Si selectiviteit toeneemt 
als stikstof wordt toegevoegd. Dit komt echter niet overeen met de metingen die op de 
proefreactor zijn verricht, waar de Si02/Si selectiviteit verslechterd door stikstof. 

Om de invloed van stikstof te onderzoeken zijn in de proefreactor titaansilicide samples 
geëtst bij verschillende instellingen. De gemeten etssnelheden zijn vergeleken met de ets
snelheden van silicium dat bij gelijke instellingen geëtst is. 

Voor de experimenten in de proefreactor zijn kale siliciumwafers voorzien van een 
150 nm titaansilicide laag, die vervolgens in stukjes van 2x2cm2 zijn gebroken. 

Allereerst zijn titaansilicide samples geëtst bij standaard instellingen, waarbij alleen 
de flow N2 veranderd is. De samples waren gekoeld, door ze op de quartzplaat vast te 
plakken, die op zijn beurt op de chuck is vastgeplakt. De temperatuur blijft lager dan 
90 °C(zie verder app. B). Met de vierpunts meter is de laagdikte na 120s etsen gemeten. 
Bij deze instellingen is de gemeten etssnelheid, van het titaansilicide ongeveer 2nrnlmin, 
overeenkomend met een Si02ffiSh selectiviteit >45. De stikstof flow had geen meet
bare invloed op de etssnelheid. Om de etssnelheid nauwkeuriger te kunnen meten is 
gedurende een langere tijd geëtst. Een ets gedurende 600s leverde een etssnelheid op van 
ook 2nrnlmin. Daarom is gekeken of er een temperatuursafhankelijkheid is. 

Drie samples zijn geëtst bij standaard instelling en chemie, alleen zijn de samples nu 
niet vastgeplakt op de quartzplak waardoor de temperatuur hoger zal worden gedurende 
het etsproces (zie ook appendix B). In tabel 3.2 staan de etssnelheden en de etstijden. 
Naarmate het etsproces langer duurt stijgt de etssnelheid. De enige verklaring is dat de 

Tabel 3.2: Etssnelheid bij t seconden etsen. 

Tijd (s) Etssnelheid (nrnlmin) 
120 6 
240 11 
360 14 

etssnelheid sterk van de temperatuur afhangt. Daarom is de etssnelheid van titaansilicide 
bepaald, waarbij tegelijkertijd de temperatuur is gemeten. 

Op de quartzplaat is een TiSh sample gelegd, daarnaast een plakje silicium. Met 
de fluoroptie probe is in situ de temperatuur van gemeten van het stukje silicium. De 
temperatuur kan alleen bepaald worden door de duur van het etsproces. In fig. 3.10 staat 
de hoeveelheid geëtst titaansilicide als functie van de tijd, en indirect als functie van de 
temperatuur. In deze figuur staat ook de temperatuur aan het eind van het etsproces. 
Vanaf t=50s is de TiSh-etssnelheid vrijwel constant, 20nrnlrnin. Vanaf dat moment is 
T> 170°C. In fig. 3.11 is het verloop van de etssnelheid als functie van de temperatuur 
geschetst. De temperatuursafhankelijkheid van de TiSh-etssnelheid kan met de dampdruk 
van TiF4 goed verklaard worden. In fig. C.1 staat de dampdruk van TiF4 en SiF4 als functie 
van de temperatuur. Daaruit blijkt dat bij p=lOOmTorr (~13Pa) TiF4 pas verdampt als 
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Figuur 3.1 0: De hoeveelheid geëtst titaansilicide en de eindtemperatuur van de ets, na t 
s. Als T > 170°C is de etssnelheid vrijwel constant. 

T> 390K. Deze waarde stemt niet helemaal overeen met de gemeten temperatuur, waarbij 
TiF 4 gaat verdampen. Het verschil kan wellicht verklaard worden met de diffusie van de 
reactieprodukten door de gedeponeerde polymeerlaag. Er is nl. geen reden om aan te 
nemen dat met deze chemie op titaansilicide geen polymeerlaag gevormd wordt, en op 
silicium wel. Dit verloop van de etssnelheid duidt erop dat voor titaansilicide etsen in een 

Figuur 3.11: Etssnelheid titaansilicide. Deze grafiek is een schets van het verwachte 
verloop, géén meting. 

argon!CHF3 chemie de temperatuur, tot 170°C, de beperkende factor is. 

Vervolgens is de titaansilicide etssnelheid gemeten zonder koeling. Met fig. 3.10 kan 
dan een etssnelheid van ongeveer 20nrnlmin verwacht worden. De samples zijn 120s ge
etst bij de standaard instelling en chemie, met 0 en 10 seem stikstof. In tabel 3.3 staan de 
gemeten etssnelheden, tevens zijn daarin de Si02 en Si etssnelheden opgenomen. De bij
behorende selectiviteiten staan in fig. 3.15 uitgezet. De etssnelheid van een gekoeld TiSi2 

sample is erg laag. Als men bedenkt dat de onnauwkeurigheid van de vierpuntsmeter 
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Tabel 3.3: Etssnelheden van Si02, TiShen Si als functie van de flow stikstof, met en 
zonder koeling. 

Gekoeld Ongekoeld 
Flow N2 Si02 TiSh Si Si02 TiSh Si 
0 117 2 10 105 6 9 
5 127 2 19 112 11 19 
10 115 2 26 114 16 26 

Figuur 3.12: Contactgaten geëtst in Si02 , gestopt op TiSh met 1 00% overets. De bo
venste donkere laag is fotolak, daaronder, iets lichter, (ongeveer even dik) 
siliciumoxide, daaronder (heel licht) titaansilicide. Helemaal onder ligt sili
cium. De linker foto is geëtst met 0 seem N2 , de rechter met 10 seem N2 . 

Deze profielen zien er goed uit. Er kleven echter teveel praktische bezwaren 
aan de proefreactor om deze voor produktie te gebruiken. 

groter is dan 2 nm, is dit een relatief zeer onnauwkeurige meting. Stikstof doet de etssnel
heid van de ongekoelde samples toenemen, wat ook gebeurt bij polykristallijn silicium. 
Uit deze meting blijkt tevens dat er geen sterk verband bestaat tussen de temperatuur en 
de etssnelheid van siliciumoxide en silicium. 

In de proefreactor zijn bij standaardinstellingen ook gepatroneerde samples geëtst, 
met 0 en 10 seem stikstof. De samples (2x2cm2) zijn geëtst bij lage temperatuur, T < 150°C, 
omdat anders de lak verbrandt. Daarvoor zijn de samples vastgeplakt met warmtegelei
dende pasta op een belakte silicium wafer, die op zijn beurt op de chuck is geplakt met 
warmtegeleidende pasta. Deze silicium wafer is belakt omdat het oppervlak van een test
wafervoor 99% met lak is bedekt. In fig. 3.12 staan SEMfoto's van de geëtste samples. 
Er is vrijwel geen verschil zichtbaar tussen de ets zonder en met stikstof. In beide geval
len is het titaansilicide vrijwel niet aangetast. Dit kan toegeschreven worden aan de lage 
temperatuur. 

3.2.4 Selectiviteit 

Zoals al eerder is aangegeven (par. 1.3) is de selectiviteit een belangrijke parameter in de 
ic-industrie. Daarom is met de gegevens uit de vorige paragrafen de Si02/Si en Si02/TiSh 
selectiviteit bepaald. In deze paragraaf staan bij verschillende parameters, zoals druk, 
chemie en heat flux, de selectiviteiten. 

De Si02/Si selectiviteit als functie van de flow stikstof staat fig. 3.13 uit, bij verschil-
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lende ondergronden. Omdat de oxide etssnelheid vrijwel onafbankelijk is van de flow 
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Figuur 3.13: Si02/Si selectiviteit als functie van de flow N2 , op verschillende ondergron
den. 

N2 en de ondergrond (fig. 3.4) kan het verloop van de selectiviteit, in fig. 3.13 verklaard 
worden met de silicium etssnelheid. Lak verhoogt de selectiviteit, terwijl zuurstof (die 
uit de quartz-ondergrond komt) de selectiviteit verlaagt. De invloed van N2 kan nog niet 
verklaard worden. 

In fig. 3.14 staat de selectiviteit als functie van de druk en de heat flux, bij een che
mie zonder en met N2• De algemene trend is dat N2 de selectiviteit verlaagt, alleen bij 

0 

Heat flux [W], 0 seem N2 Heat flux [W], 5 seem N2 

Figuur 3.14: Si02/Si selectiviteit als functie van de heat flux, bij 50, 100 en 150 mTorr. 
Links zonder N2 , rechts met N2• 

PRF=300W en p=50mTorr verhoogt de selectiviteit door N2. Het verschil is echter zeer 
klein (9 zonder N2 en 9,5 met N2). Bij gelijke drukken zijn de trends, met en zonder N2, 

gelijk. 

De grafiek in fig. 3.15 is gebaseerd op de etssnelheden in tabel3.3. Stikstof verhoogt 
de etssnelheid van zowel silicium als titaansilicide. De siliciumoxide etssnelheid veran-
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Figuur 3.15: Selectiviteit Si02/TiSh en Si02/Si, bij 0, 5 en 10 seem N2, met en zonder 
koeling 

dert niet significant door stikstof. Deze conclusie is alleen geldig voor open gebieden, 
op ongepatroneerde wafers. De TiSi2 etssnelheid van gekoelde samples is zeer laag, de 
Si02ffiSi2selectiviteit, bij lage T, is daarom slechts een indicatie. Deze is echter wel zeer 
groot. Bij hogere T is de selectiviteit wel nauwkeurig (± 10% ). 

3.3 Produktiereactor 

In de produktiereactor zijn gepatroneerde wafers geëtst. Met de standaardinstellingen en 
0 tot 20 seem stikstof is siliciumoxide geëtst met ongeveer 100% overets. 100% overets 
betekent dat het een tijd t kost om het siliciumoxide tot de onderliggende laag te etsen, 
en gedurende een tijd 2t geëtst is. Als testsamples zijn wafers gebruikt met siliciumoxide 
(BPSG) op titaansilicide en siliciumoxide (BPSG) op polykristallijn silicium. Van deze 
wafers zijn SEMfoto's gemaakt, in fig. 3.16 staan foto's van een stap. Uit fig. 3.16 blijkt 
dat de titaansilicide etssnelheid kleiner is bij stikstof additie. Zonder stikstof wordt door 
de TiSi2-laag heen geëtst, i.t.t. met stikstof. (Zie ook fig. 1.9, deze contactgaten en de 
stap uit fig. 3.16 zaten op dezelfde wafer.) Dit stemt niet overeen met de metingen die op 
de proefreactor zijn verricht. Daar zijn echter niet gepatroneerde wafers gebruikt, maar 
kale TiSi2 wafers. De aanwezigheid van fotolak of het reactortype kunnen het verschil 
veroorzaken. De silicium etssnelheid verdubbelt door stikstof. Dit stemt wel overeen met 
de metingen op de proefreactor. 

De siliciumoxide etssnelheid wordt alleen bepaald door de heat flux density, de sili
cium en titaansilicide etssnelheid worden mede bepaald door de stikstof flow en de aan
wezigheid van fotolak. Dit is een belangrijke indicatie dat de polymeerlaag, die op het 
substraat gedeponeerd wordt, het etsgedrag bepaalt en niet de plasma parameters. 

Omdat de experimenten in de produktiereactor, met gepatroneerde wafers, en de ex
perimenten in de proefreactor met kale samples tegenstrijdige resultaten opleverden zijn 
in de produktiereactor ook kale titaansilicide wafers geëtst. Daarbij is gekeken naar de 
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Oxide op silicium 

Oxide op titaansilicide 

Figuur 3.16: 100% overets op de produktiereactor, met (rechts) en zonder (links) N2 • De 
bovenste twee foto's zijn oxide op silicium, de onderste twee zijn oxide op 
titaansilicide. 

invloed van de temperatuur en toevoegen van N2• In tabel3.4 staat een overzicht van deze 
metingen. De mate van koeling wordt bepaald door de helium druk tussen de wafer en 
de elektrostatische chuck. Deze laagdikten zijn gemeten met een nauwkeurige vierpunt-

Tabel3.4: 

Proef öd (nm) etssnelheid (nm/min) Twafer 

basisrecept 60s, 14Torr 5 5 70°C 
basisrecept 180s, 14 Torr 15 5 70°C 
50 Ar/10 N2 180s, 14Torr 8 2,7 70°C 
basisrecept, 120s, 4 Torr 19 9,5 100°C 

basisrecept, 50 Ar/10 N2 120s, 4Torr 12 6 100°C 

smeter in de clean room. Ook bij deze meting is de temperatuur duidelijk een belangrijke 
parameter, bij 100°C is de etssnelheid ongeveer het dubbele van bij 70°C. De invloed van 
N2 is duidelijk waarneembaar: de etssnelheid halveert. Dit komt wel overeen met etsen 
van gepatroneerde wafers in de produktiereactor, maar niet met de resultaten die in de 
proefreactor met kale samples zijn verkregen. 

In fig. 3.8 staat de etssnelheid van polykristallijn silicium, waarbij de samples op ver
schillende substraten zijn gelegd. De etssnelheid is het grootst als het sample op een 
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quartzplaat ligt en het laagst op een belakte ondergrond. Het vermoeden bestaat dat de 
zuurstof die uit de quartzplaat vrij komt gedurende de ets de polymeerlaag op silicium 
aantast. De lak zou juist de vorming van de polymeerlaag bevorderen. Dit is op de pro
duktiereactor ook onderzocht. Daartoe zijn in de produktiereactor vier kale titaansilicide 
wafers geëtst, met en zonder zuurstof, en met en zonder stikstof. In tabel3.5 staan de ets
snelheden bij verschillende gassamenstellingen. Zuurstof doet de TiSh-etssnelheid sig-

Tabel 3.5: Etssnelheid TiSh. De standaard instellingen zijn gebruikt, met stikstof en 
zuurstof. De gasflows zijn in seem. De selectiviteit door uit te gaan van een 
oxide etssnelheid van 400nrn/min. 

Ar 02 N2 etstijd Etssnelheid (nm/rnin) selectiviteit 
55 5 0 60 s 9 44 
45 5 10 60 s 9 44 
60 0 0 180 s 5 80 
50 0 10 180 s 2,7 150 

nificant stijgen. Als zuurstof wordt bijgemengd heeft stikstof geen enkele invloed op de 
etssnelheid, zonder zuurstof echter wel. Het is waarschijnlijk dat door zuurstofbijmengen 
de polymeerlaag dunner wordt danwel helemaal niet gevormd wordt. 

3.4 Oppervlakte analyse 

Na de experimenten in de proefreactor bestaat het vermoeden dat stikstof toevoegen aan 
het etsgas de polymeerlaag verandert of andere reacties op het substraat tot gevolg heeft, 
waardoor het etsgedrag van silicium en titaansilicide verandert. De invloed van stikstof 
op het etsgedrag moet niet gezocht worden in verandering van het plasma. 

De polymeerlaag is onderzocht met een XPS-analyse en met een SSIMS-analyse. Om 
ook het oppervlak titaansilicide-substraat te kunnen onderzoeken is van enkele wafers de 
polymeerlaag verwijderd. 

3.4.1 Titaansilicide 

De wafers met titaansilicide zijn in de produktiereactor geëtst met de standaard chemie 
en met 10 seem N2. De ets duurde 180s, wat overeen komt met 125% overets. Om 
het TiSi2-substraat te onderzoeken naar oppervlakte modificaties is van twee wafers de 
polymeerlaag verwijderd. De wafer met titaansilicide bestaat uit silicium, daar bovenop 
65 nm titaansilicide, 100 nm TEOS (oxide) en 600 nm BPSG (oxide). Deze laagopbouw 
wordt ook voor de ic-produktie gebruikt. 

In appendix D.l staan de resultaten van de XPS-metingen. Daarin staan ook de bin
dingsenergieën van de verbindingen vermeld. 

De laagdikte van het polymeer heeft een grote invloed op de etssnelheid (fig. 1.8). 
In tabel 3.6 staan indicatieve laagdikten, met een nauwkeurigheid van 25%. Omdat TiF3 

niet vluchtig is en daardoor de etssnelheid sterk kan afremmen, is tevens de TiFx laag
dikte berekend. Het kleine verschil tussen de laagdikten van de ets met en zonder stikstof 
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Tabel3.6: Indicatieve laagdikten (nm), met bijbehorende Si02/TiSiz selectiviteit. 

Flow N2 (seem) Laagdikte (nm) TiFx laag (nm) selectiviteit %N2 
0 1.3 0.4 15 1,7 
10 1.1 0.6 25 5,0 

sluit uit dat de laagdikte de toegenomen selectiviteit veroorzaakt. Er zijn geen aanwij
zingen dat er oppervlakte modificaties hebben plaatsgevonden, en zowel in de SSIMS als 
de XPS-analyse wordt er geen TiN aangetroffen. Stikstof bevordert de vorming van or
ganische verbindingen met stikstof, dit is met SSIMS en met XPS gevonden. Uit deze 
resultaten blijkt dat de afname van de TiSh-etssnelheid komt door een verandering van 
de polymeerlaag. 

Op het oppervlak van alle preparaten wordt stikstof gevonden. Het is mogelijk dat de 
stikstof, op de wafers die zonder stikstof geëtst zijn, afkomstig is uit de lucht. 

De resultaten van de SSIMS-analyse waren niet strijdig met de resultaten van de XPS
analyse, maar leverden ook geen extra informatie op. 

~.'1.~ ~ili<:illlll 

Omdat de static SIMS-analyse aan de titaansilicide wafers geen extra informatie ople
verde na de XPS-analyse, is aan de wafers met polykristallijn silicium alleen een XPS
analyse uitgevoerd. De conclusies van deze analyse worden in deze paragraaf beschreven, 
de resultaten staan in appendix D.3. 

Op drie wafers is siliciumoxide geëtst gedurende 180s, dit komt overeen met 125% 
overets. De standaardinstellingen zijn gebruikt, met 0, 10 en 20 seem N2• In tabel 3.7 
staan de gemeten laagdikten van de gedeponeerde polymeerlagen. Hier is, i.t.t. titaansi-

Tabel 3.7: Polymeerlaagdikten op polykristallijn silicium, met bijbehorende Si02/Si selec
tiviteit en% N2. 

Flow N2 (seem) Laagdikte (nm) selectiviteit %N2 
0 4,3 15 0,0 
10 3,7 6 4,6 
20 3,5 5 6,3 

Heide, wel een duidelijke, dalende trend waarneembaar. Ook hier worden op de wafers 
die met stikstof geëtst zijn organische stikstofverbindingen aangetroffen. Bij 20 seem 
N2 bedraagt de concentratie organische stikstof bindingen 6%. Stikstof kan met koolstof 
vluchtige verbindingen vormen, wat de reden kan zijn dat de polymeerlaag dunner wordt, 
waarmee meteen de hogere etssnelheid verklaard is. 

3.'1.3 Titaansilicide vs. silicilllll 

Titaansilicide en polykristallijn silicium worden beide beschermd door een polymeer
laagje. De laagdikte en de samenstelling is echter niet gelijk. In de laag op titaansilicide 
wordt TiFx aangetroffen wat het titaansilicide lijkt te beschermen. 
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Stikstof heeft tot gevolg dat de laag op silicium dunner wordt, van 4,3nm zonder 
stikstof tot 3,5nm met 20 seem stikstof. De polymeerlaag op titaansilicide wordt niet 
significant dunner. Er wordt wel iets meer TiFx aangetroffen in de laag op titaansilicide. 
Deze toename is echter relatief klein (0,4nm zonder N2 en 0,6nm met 10 seem Nz), terwijl 
de etssnelheid halveert. Zonder stikstof is de titaansilicide etssnelheid ongeveer gelijk aan 
de silicium etssnelheid terwijl de polymeerlaag veel dunner is (1 nm vs 4 nm). 

Het mechanisme voor Si02ffiSiz en Si02/Si selectiviteit is hier dus niet vergelijkbaar, 
in tegenstelling tot wat in de literatuur beschreven staat [7] . 
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Hoofdstuk 4 

Conclusies 

Etsen van contactgaten in siliciumoxide vereist een hoge selectiviteit naar de onderlig
gende laag, polykristallijn silicium of titaansilicide. 

De invloed van stikstoftoevoeging aan de etschemie op de siliciumoxide/titaansilicide 
en siliciumoxide/silicium selectiviteit is onderzocht in een parallelle plaat reactor. 

Onderzoek naar het etsgedrag van siliciumoxide heeft opgeleverd dat de etssnelheid 
alleen bepaald wordt door het vermogen dat op de wafer komt. Stikstof heeft geen invloed 
op de etssnelheid. 

Het etsgedrag van polykristallijn silicium wordt hoofdzakelijk bepaald door het ver
mogen dat op de wafer komt. De Si02/Si selectiviteit wordt bewerkstelligd door depo
sitie van een polymeerlaag op silicium. Gebleken is dat stikstof de vorming van deze 
polymeerlaag afremt, wat een dunnere polymeerlaag tot gevolg heeft. Daardoor neemt 
de silicium etssnelheid sterk toe. Stikstof toevoegen verlaagt dus de Si02/Si selectiviteit, 
wat niet gewenst is. 

Het etsgedrag van titaansilicide wordt hoofdzakelijk bepaald door de temperatuur. Als 
de temperatuur lager is dan 150°C worden ook niet-vluchtige reactieprodukten gevormd, 
waardoor de etssnelheid zeer laag is. Als de temperatuur hoger is dan 150°C halveert 
de etssnelheid door stikstof toe te voegen aan de etschernie. Stikstof heeft een stevigere 
polymeerlaag tot gevolg, terwijl de dikte gelijk blijft. De Si02ffiSh selectiviteit zal, als 
T> 150°C, dus toenemen als stikstof wordt toegevoegd. 

Op wafers waar zowel een goede Si02ffiSh als Si02/Si selectiviteit nodig is, is niet 
zinvol om stikstof aan het etsrecept toe te voegen. 
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Hoofdstuk 5 

Aanbevelingen 

De selectiviteit van siliciumoxide t.o.v. titaansilicide kan verbeterd worden door de wa
fertemperatuur lager te maken. Dit kan door bijvoorbeeld een chuck te gebruiken die een 
beter warmtecontact heeft tussen de wafer en de chuck. 

Gezien de gevonden verschillen tussen de proefreactor en de produktiereactor dient 
een vervolgonderzoek zich te concentreren op de produktiereactor. Dit onderzoek zou 
zich kunnen richten op de samenstelling van de polymeerlaag, en dan met name de invloed 
van TiFx op de titaansilicide etssnelheid. 
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Bijlage A 

Afleidingen 

A.l Floating potential 

De floating potential is de spanning die een elektrisch zwevend voorwerp zal aannemen 
als het in een plasma bevindt. Daartoe worden enkele formules uit paragraaf 1.4 herhaald. 
De gemiddelde snelheid in een Maxwellse verdeling: 

De stroomdichtheid in één richting: 

v = {8kf ...;--;-;;; 

env 
F=-

4 

en het aantal elektronenne dat een potentiaal V1 kan overbruggen: 

(
eV1 ) ne =noexp -
kTe 

(A.1) 

(A.2) 

(A.3) 

met n0 de elektronendichtheid in de bulk van het plasma. De elektronenstroomdichtheid 
Ie naar de wand kan berekend worden door A.3 en A.1 in A.2 in te vullen, 

(A.4) 

De ionen komen de grenslaag binnen met een energie groter of gelijk aan !kTe. Als de 
thermische beweging wordt verwaarloosd, en onder de aanname dat de ionen botsingsloos 
bewegen, volgt voor de ionensnelheid v;: 

1 2 1 
-m ·v. =-kT. 2 I I 2 e 
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De potentiaal op de grens tussen het plasma en de grenslaag is -!kTe. Dit invullen in 
A.3levert de elektronendichtheid op deze grens: ne = n0 exp(!) = 0, 6n0• Op deze plaats 
is de ionendichtheid gelijk aan de elektronendichtheid, waarmee de ionenstroomdichtheid 
J; is: 

(A.7) 

Als een voorwerp op floating potential is, dan is de netto stroom naar het voorwerp 0, dus 
J; = Je. Gelijkstellen van A.7 aan A4 levert de ftoating potential V1 op: 

kTe ( m; ) V1 =--In 
2e 2, 3me 

(A.8) 

De ftoating potential zal altijd negatief zijn omdat de elektronmassa veel kleiner is dan de 
ionmassa. 

A.2 Spanningen over de grenslaag 

Een plasma is altijd positief ten opzichte van een voorwerp dat zich in het plasma be
vindt, zoals bv. de reactorwand of de RF-elektrode. Dit spanningsverschil staat over de 
grenslaag. De grenslagen in een RF-gasontlading zijn capacitief. De grenslaag aan de 
geaarde elektrode heeft een capaciteit Cg. CRF is de capaciteit van de grenslaag aan de 
bekrachtigde elektrode. In een volledig symmetrische reactor is de spanningsval over 
beide grenslagen gelijk, Vg = VRF· In het algemeen verhouden Vg en VR F zich als: 

VRF Cg 
-=- (A.9) 
Vg eRF 

waarbij geldt: 

(AlO) 

met A de oppervlakte van de elektrodeend de dikte van de grenslaag. De ionenstroom
dichtheid j; kan uitgedrukt worden in de grenslaag dikte en de spanning over de grenslaag. 
De Child-Langmuir vergelijking is 

(A.ll) 

In een uniform plasma is de ionenstroomdichtheid naar de wand overal gelijk. Dan is 
4 

VRF = (dRF)
3 

(A.12) 
Vg dg 

C kan geëlemineerd worden door A. 9 met Al 0 te combineren, A.12 kan dan geschre
ven worden als: 

VRF = ( Ag )
4 

(A.13) 
Vg ARF 

In de praktijk is de macht niet exact 4, maar ligt tussen 2 en 4. 
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Bijlage B 

Warmtehuishouding 

Met de fluoroptie probe is de temperatuur van de wafer gemeten. Het temperatuurver
loop is bij verschillende condities onderzocht. In alle gevallen is van een stukje silicium, 
2x2cm2 en 680JLm dik de temperatuur gemeten als functie van de tijd. De warmtecapaci
teit van het testsample is 0, 117JK-1cm-2. Onder de aanname dat het plasma over de hele 
wafer uniform is, is het oppervlak van het testsample niet van belang. De temperatuur 
van het plakje wordt gemeten door de tip van de fluoroptie probe met een klein beetje 
warmtegeleidende pasta vast te plakken. De glasfiber komt via een vacuumdoorvoer in de 
reactor. 

De warmtebalans van het stukje silicium is: 

dT 4 4 
c dt = Q- a(T - Tomg)- h(T- Tomg)- hgas(T- Tgas) (B.l) 

met T omg de omgevingstemperatuur, h gas de warmtegeleiding tussen de wafer en het gas 
en T gas de gastemperatuur. Het vermogensverlies bestaat uit verlies door straling, door 
geleiding naar de chuck en warmtecontact met het gas. Omdat de druk in de reactor zeer 
laag is, 50- 150 mTorr, hgas verwaarloosd worden t.o.v. de andere verliestermen. Het 
vermogen komt hoofdzakelijk in de vorm van positieve ionen op het testsample terecht. 
De energie van de neutralen is verwaarloosbaar (de thermische energie is 0,02 eV) ten 
opzichte van de ionenenergie (500eV voor een enkelvoudig geïoniseerd deeltje, de auto
biasspanning is nl. van orde grootte 500V). 

Het vermogen Q dat uit het plasma op het sample terecht komt kan vrij direct gemeten 
worden met B.l . De warmtegeleiding h kan klein gemaakt worden door het testsample los 
op de chuck te leggen, en als T~T omg is het warmteverlies door straling verwaarloosbaar. 
Met deze twee verwaarlozingen geldt: 

dT 
Q~c

dt 
(B.2) 

De helling van een T-t grafiek rond t=O is dus een maat voor het vermogen dat op het 
sample komt. Op deze wijze is de heat flux bepaald bij verschillende drukken en vermo
gens (fig. 3.2). 

In fig. B.l staat een temperatuurmeting. In de proefreactor heeft een argon/CHF3 

plasma 64s gebrand met PRF=200W en p=lOOmTorr. Een kale wafer is op de chuck ge
plakt, daarbovenop ligt een stukje silicium los, en een stukje zit op de wafer vastgeplakt. 
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Figuur 8.1: Temperatuurverloop van een gekoeld en een ongekoeld silicium sample, bij 
PRF=200W en p=100mTorr. 

Uit fig. B.l blijkt dat de temperatuur van een ongekoelde wafer sterk stijgt. Na 1 mi
nuut etsen is T> 160°C. Vanaf ongeveer 150°C treedt lakverbranding op, daarom is het 
noodzakelijk de temperatuur lager dan 150°C te houden. 

In de produktiereactor en de proefreactor is de chuck vloeistofgekoeld. In een reser
voir bevindt zich 201 glycerine die op 20°C wordt gehouden. De vloeistof wordt door 
chuck gepompt zodat deze bij benadering de temperatuur van de glycerine krijgt. 

In de produktiereactor wordt het warmtecontact tussen de wafer en de chuck bewerk
stelligd door daartussen helium te zetten. Er zijn twee methoden gebruikt om de wafer 
op de chuck te drukken: een damp-ring, die de wafer aan de rand op de chuck drukt, en 
een electrostatische chuck die de waferover het gehele oppervlak aantrekt. In het eerste 
geval is de helium druk maximaal 8Torr, in het tweede geval maximaal 14Torr. In de 
proefreactor kan de wafer met warmtegeleidende pasta op de chuck worden geplakt. 

De heat flux Q is met behulp van de gemeten temperatuurstijging, die in fig. B.l staat, 
bepaald. Bij P=200W en p=lOOmTorr is Q=5,7kwm-2. De warmtegeleiding tussen de 
wafer en de chuck is bepaald door het temperatuurverloop te fitten met de oplossing van 
de differentiaalvergelijking: 

T = Tomg + (Teind- Tomg)(l - e< -D) (B.3) 

waarbij de stralingsterm verwaarloosd wordt. Er geldt h = cjr. Het resultaat is r=5,56s, 
daaruit volgt h=211WK- 1m-2

. Om na te gaan in hoeverre het geoorloofd is de stra
lingsterm te verwaarlozen is voorQ=5,7wm-2, Tomg=293Ken h=211WK- 1m-2 de steady 
state temperatuur bepaald met en zonder verwaarlozing van deze term. Zonder stra
lingstermis Tsreadystate=320K, met stralingstermis Tsreadystare=319K. Deze kleine afwij
king rechtvaardigt de verwaarlozing. 

In fig. B.2 staat het temperatuurverloop van een gekoeld silicium sample op een 
quartzplaat en een siliciumwafer, en het temperatuurverloop van de quartzplaat en de si
liciumwafer zelf als functie van de tijd. Deze metingen zijn uitgevoerd in de proefreactor 
bij standaardinstellingen. 
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Figuur 8.2: Temperatuurverloop van een gekoeld stukje silicium en de bodem waar het 
op ligt. Links ligt op de chuck een siliciumwafer, rechts een quartzplaat. Ge
zien de betere warmtegeleiding van silicium zou men een lagere temperatuur 
verwachten van een stukje silicium op een siliciumwafer. Waarschijnlijk zat er 
tussen de silicium water en het testsample minder warmtegeleidende pasta 
dan tussen de quartzplaat en het testsample. 
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Bijlage C 

Dampspanning van TiF 4 en SiF 4 

In fig. C.1 staat de dampdruk van SiF4 en TiF4 als functie van de temperatuur. De stof 
verdampt als het werkgebied onder de lijn ligt. SiF4 zal tijdens een RIE etsproces, waar 
T~350K en p=150mTorr (20 Pa) altijd verdampen, terwijl bij 20 Pa TiF4 pas verdampt 
als T>390K. 

Hall [12] heeft de dampdruk van titaantetrafluoride gemeten in het temperatuurbereik 
T=430- 560 K. De meting is ook gefit door Hall: 

10 log(Parm) = -5331.51/T- 2.56710 log(T) + 16.631 (C.1) 

Met C.1 is de dampspanning geëxtrapoleerd. De dampdruk van SiF4 staat in "The Hand
hook of Chernistry and Physics," van T=129- 183 K. Deze waarden zijn gefit met een 
functie zoals C.l en vervolgens ook geëxtrapoleerd. Het werkgebied, 370 - 400K, ligt 
nogal ver van de gemeten waarden. De extrapolatie kan daarom nogal afwijken van de 
werkelijke waarden. 

De dampdruk van TiF3 is zeer laag, vergelijkbaar met NaCl. In een etsreactor zal dit 
dus niet verdampen. 

10~--------------------------------~ 

T [K] 

Figuur C.1: Logaritme van de dampdruk als functie van de temperatuur, van SiF 4 en 
TiF4 . De stippellijn geeft de druk in de proefreactor aan, 13Pa (100mTorr). 
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Bijlage D 

Resultaten XPS- en SSIMS-analysen 

In de volgende paragrafen staan de resultaten van de XPS- en de SSIMS-analysen. 

D.l XPS-analyse van titaansilicide substraat 

Vier wafers zijn geanalyseerd. In tabel D.l staan de nummers die bij de wafers horen. 

Tabel 0.1 : Overzicht van de geëtste waters. 

Nummer seem N2 gestript 
4 0 nee 
5 0 Ja 
7 10 nee 
8 10 ja 

In tabel D.2 staan de bindingsenergieën die bij een bepaalde piek horen. 
In de tabellen D.3-D.6 staan de gemeten concentraties na sputteren. 

D.2 SSIMS analyse 

In tabel D.7 staat een overzicht van de gedetecteerde positieve en negatieve ionen. 

D.3 XPS-analyse aan siliciumsubstraat 

Deze resultaten en bijbehorende beschrijvingen zijn overgenomen uit het XPS-rapport 
CRB M4203. 

In tabel D.8 worden de gemeten elementen en hun bindinsenergieën weergegeven. De 
C ls en de Si 2p piek zijn gefit in verschillende bijdragen. 

De samenstelling van het etsgas voor de drie wafers staat in tabel D.9. DeC ls piek 
is in eerste instantie gefit in vijf onafhankelijke bijdragen. De fitparameter (x2) (een maat 
voor de nauwkeurigheid van de curve-fit) is laag. Een curve-fit van deC ls piek in vijf 
bijdragen en de bijbehorende at% van de gemeten elementen op het oppervlak van de drie 
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Tabel 0.2: Gemeten en met curve-fit bepaalde bindingsenergieën (gemiddeld over de 
vier experimenten) van de gemeten elementen en hun toekenning op grond 
van de ons beschikbare gegevens. 

Element Gemeten (eV) Literatuur (eV) 
CHx ., 284.8 Referentie 

C2 286.6 -C=N, CHx + gem. 1.7 I -c-o, CHx + 
gem. 1.4 

C3 288.1 .. 288.9 -CF, CHx + gem. 2.9 
C4 290.2 -CF2, CHx + gem. 5.9 
C5 292.5 . . 293.1 -CF3, CHx + gem . 7.7 
01 530.6 Metaal Oxide, 528 .. 531; hier 

waarschijnlijk Ti02 
02 532.3 . . 532.7 Si02, 532 .. 533.2 
Sil 99.4 Si, 99 .. 100 
Si2 101.2 SiO, Si + 1.8 
Si3 103 Si02, Si + 3.6 
Til 455.3 .. 455.9 Ti I TiSi2? 
Ti2 457.4 . . 457.7 TiOx met x>l (TiO: 454.8 .. 455.3) 
Ti3 459.2 .. 459.9 Ti02 I TiF3? (Ti02: 458.6 . . 459.3) 
Fl 684.8 MFx 
F2 687.4 .. 687 . 8 F in org. matrix 
Nl 402 . 1 Azidelammoniumzout 
N2 399.7 . . 400.3 N in org. matrix I cyanide 

preparaten zijn weergegeven in tabel D.lO. In tabel D.ll, D.12 en D.13 staan de resultaten 
van de XPS analyses aan de drie preparaten. 
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Tabel 0.3: Gedetecteerde concentraties (at%} voor en na sputteren voor water 4. Indien 
mogelijk is er bij alle elementen een curve-fit van de hoofdpiek toegepast. Dit 
is in de tabel te zien aan de nummering 1 t/m n. Is de hoofdpiek niet (meer} 
gefit, dan is dit in de tabel genoteerd als Element101aal· 

Element ts = Os ts = lOs ts = 40s ts = lOOs 
CHx 24.2 11.4 - -
C2 6.2 2.0 - -
C3 4.8 0.5 - -
C4 3.3 - - -
CS 1.4 - - -

Ctotaal - - 5.5 4.5 
01 14.7 - - -
02 7.2 - - -

Ototaal - 36.3 38.9 8.8 
Sil 1.4 3.7 16.4 47.9 
Si2 - - - 4.1 
Si3 3.5 8.8 12.0 0.0 
Til - 1.9 7.7 28.1 
Ti2 - 7.5 5.5 5.1 
Ti3 - 12.7 7.6 0.0 

Ti totaal 9.6 - - -
Fl 6.7 11.9 3.8 -
F2 15.3 3.1 2.6 -

Ftotaal - - - 1.4 
Nl 1.3 - - -
N2 0.4 - - -

Ntotaal - 0.1 0.0 0.0 
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Tabel 0.4: Gedetecteerde concentraties (at%) voor en na sputteren voor water 5. Indien 
mogelijk is er bij alle elementen een curve-fit van de hoofdpiek toegepast. Dit 
is in de tabel te zien aan de nummering 1 Vm n. Is de hoofdpiek niet (meer) 
gefit, dan is dit in de tabel genoteerd als Elementroraal· 

Element ts = Os ts = lOs ts = 40s ts = lOOs ts 
CHx 37.8 2.1 1.3 -
C2 2.5 0.3 - -
C3 1.5 - - -
C4 - - - -

C5 - - - -
Ctotaal - - - 2.1 

01 17.4 - - -
02 16.0 - - -

Ototaal - 57.5 54.9 19.7 
Sil 0.8 1.0 3.4 41.5 
Si2 - - - 4.2 
Si3 8.5 17.2 17.2 4.1 
Til - 1.4 2.4 24.6 
Ti2 - 7.3 7.2 2.4 
Ti3 - 11.0 9.8 -

Ti totaal 11.4 - - -
Fl 2.0 1 2.3 -
F2 0.4 1.3 1.5 -

Ftotaal - - - 1.5 
Nl - - - -
N2 - - - -

Ntotaal 1.7 0.0 0.0 0.0 

= 220s 
-
-
-
-
-

0.0 
-
-

2.6 
54.6 
3.7 

-
34.7 
4.3 

-
-
-
-

0.0 
-
-

0.0 
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Tabel 0.5: Gedetecteerde concentraties (at%} voor en na sputteren voor water 7. Indien 
mogelijk is er bij alle elementen een curve-fit van de hoofdpiek toegepast. Dit 
is in de tabel te zien aan de nummering 1 t/m n. Is de hoofdpiek niet (meer} 
gefit, dan is dit in de tabel genoteerd als Elementroraal· 

Element ts = Os ts = lOs ts = 40s ts = lOOs ts 
CHx 21.5 2.9 - -
C2 6.1 3.0 - -
C3 5.6 0.9 - -
C4 2.7 - - -
es 1.0 - - -

Ctotaal - - 3.9 3.1 
01 14.1 - - -
02 6.6 - - -

Ototaal - 37.2 37.1 3.2 
Sil 1.1 3.1 23.4 48.4 
Si2 - - 4.6 5.5 
Si3 2.1 8.0 11.0 0.0 
Til - 4.1 11.3 33.9 
Ti2 - 9.8 2.3 5.5 
Ti3 - 12.3 0.0 0.0 

Ti totaal 12.9 - - -
Fl 11.1 15.0 3.6 -
F2 10.3 3.5 1.6 -

Ftotaal - - - 0.4 
Nl 2.4 - - -
N2 2.6 - - -

Ntotaal - 1.2 1.3 0.0 

©Philips Electronics N.V. 1997 

= 220s 
-
-
-
-
-

2.3 
-
-

1.6 
56.7 
3.9 
0.0 

28.8 
6.7 
0.0 

-
-
-

0.0 
-
-

0.0 
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Tabel 0.6: Gedetecteerde concentraties (at%) voor en na sputteren voor water 8. Indien 
mogelijk is er bij alle elementen een curve-fit van de hoofdpiek toegepast. Dit 
is in de tabel te zien aan de nummering 1 t/m n. Is de hoofdpiek niet (meer) 
gefit, dan is dit in de tabel genoteerd als Element1otaal· 

Element ts = Os ts = lOs ts = 40s ts = lOOs 
CHx 14.8 - - -
C2 3.5 - - -
C3 1.9 - - -
C4 - - - -
es - - - -

Ctotaal - 0.7 0.0 0.0 
01 23.0 - - -
02 24.5 - - -

Ototaal - 50.1 52.7 4.4 
Sil 0.8 1.5 5.1 53.0 
Si2 - - - 3.4 
Si3 11.7 15.9 16.5 -
Til - 1.1 3.9 32.9 
Ti2 - 7.2 5.9 6.3 
Ti3 - 10.9 11.9 0.0 

Ti totaal 14.7 - - -
Fl 2.7 - - -
F2 0.6 - - -

Ftotaal - 2.5 0.0 0.0 
Nl 0.5 - - -
N2 1.3 - - -

Ntotaal - 0.1 0.0 0.0 
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Tabel 0.7: SSIMS resultaten van de verschillende samples. vet: pieken met relatief hoge 
intensiteit. 

Positieve secundaire ionen Negatieve secundaire ionen 

Sample#4 e+, exH/. exHyO/ ex·, o·, exHy-, exHyOz-
Standaard-ets; geen N2 F/, CxF/ Fx-, CxFy-, OF, eoF 

Ti+, TiO+, TiF/, TiOxF/ TiOxFy-, TieFx-
NH3+, NH/, St (zeer weinig) eNx·,eNo-

SiOx-. HSiOx- ·er 
Sample# 7 e+, exH/, exHyO/, exHyW ex-, o·, exHy-, exHyOz-
Idem# 4; N2 toegevoegd F/, CxF/ Fx-, CxFy-, OF, eOF 

Ti+, TiO+, TiFx\ TiOxF/ TiOxFy-. TiOx-. TieFx-
NH3+, NH/, St (zeer weinig) eNx-, CNO-, CxF/Vz-

SiOx-, HSiOx-
Sample# 5 e+, exH/, exN/ ex-, exHy-, o·, OH-
Standaard-ets; geen N2 F/, exF/ (zeer weinig) F, OF, exFy- (zeer weinig) 
gestript; EKe265 (o.a. aan- Ti\ TiO+, TiOzH\ TiOxF/ TiOx-, TiOxFy-, TiCFx-
wezig: N-methylpyrolydon Na+, IC, St, NHt, NH/ eN-, CNO-
CsH9NO) er 

SiOx-, HSiOx-, 

Sample# 8 e+, exH/, exN/ ex-, exHy-. o·, OH-
Idem# 5; N2 toegevoegd F/, exF/ (zeer weinig) F-, OF, exFy- (zeer weinig) 
gestript; EKe265 (o.a. aan- Ti+, TiO+, TiOzW, TiOxF/ TiOx-, TiOxFy-, TiCFx-
wezig: N-methylpyrolydon Na+, K+, Si+, NH3+, NR.+ eN·, CNO-
CsH~O) er, 

Siox-, HSiOx-
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Tabel 0.8: Gemeten en met curve-fit bepaalde bindingsenergieën (gemiddeld over de 
drie experimenten) van de gemeten elementen en hun toekenning op grond 
van de gegevens in de database. 

Element Gemeten (eV) Literatuur (eV) 
CHxw) 28S.O Referentie 

C2 286.2 .. 286.8 -C=N I -c-o I -CFr*CHr 
C3 287.9 .. 288.6 -CF IN-C=O I -*CHF-CHr 
C4 290.3 .. 290.8 -CF2 I *CF-CF2 I -*CF2-CHr 
es 292.7 .. 293.1 -CF3 I -CF2-CFr 
C6 28S.7 .. 286.8 -CHF-*CHr 
01 S32.3 .. S33.0 Si02 
Si1 100.0 Si, 99 .. 100 
Si2 100.9 SiOo. s, Si + 0.9 
Si3 101.8 SiO, Si + 1.8 
Si4 102.7 Si01.s, Si + 2 . 7 
SiS 103.6 Si02, Si + 3.6 
F2 68S . 8 .. 686.S MFx 
F1 687 . 2 .. 688.0 -CF x 
N 399.7 .. 400.3 N ln org. matrix I cyanide 

Tabel 0.9: Etsgassamenstelling 

Waf er Etsgas (seem) 
#2 60 Ar, 35 CHF3, 5 CF4 
#3 50 Ar, 10 N2, 35 CHF3, 5 CF4 
#4 40 Ar, 20 N2, 35 CHF3, 5 CF4 

Tabel 0.10: Concentraties (at%) van de op het oppervlak gedetecteerde elementen van 
elk preparaat. 

Element 2 3 4 
CHx 1S.4 19.2 20.1 
C2 11.3 8.9 10.S 
C3 13.1 10.4 8.1 
C4 10.8 8.0 7.2 
es 4.4 2.4 3.0 
0 3.1 S.1 S.3 

F1 36.3 3S . 3 31.8 
Si1 3 . 4 3.4 4.9 
Si2 0 . 4 o.s -
Si3 0.4 0.2 0.7 
Si4 0.7 0.7 -
SiS 0.6 1.3 2.2 

N 0.0 4.6 6.3 
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Tabel 0.11: Preparaat #2, 0 seem N2• 

Element ts = Os ts = lOs ts = 40s ts = lOOs 
eH x 3.6 4S.O 16.6 3.6 
e6 12.4 4.3 2.0 0.6 
e2 11.0 1.2 0.0 0 . 0 
e3 12.4 4.3 1.8 0.0 
e4 11.0 1.2 0.0 0.0 
es 4.6 0.0 0.0 0.0 
0 3.1 4.3 4.0 3.0 
Fl 36.3 11.2 1.6 0 . 2 
Sil 3.4 17.3 6S.3 84.0 
Si2 0.4 1.0 S.8 7.8 
Si3 0.4 S . 9 2.9 0.2 
Si4 0.7 2.4 0 . 0 0.0 
SiS 0.6 1.9 0.0 0.0 

N 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabel 0.12: Preparaat #3, 10 seem N2• 

Element ts = Os ts = lOs ts = 40s ts = lOOs 
eH x 6.0 40 . 4 13.S 2.9 
e6 11.6 3.1 1.4 0.0 
e2 8.1 0.8 0.0 0.0 
e3 11.6 3.1 1.4 0.0 
e4 8.1 0.8 0.0 0.0 
es 3.3 0.0 0.0 0.0 
0 S.l 9.0 S.l 2.8 
Fl 3S.4 12.1 1.2 0 . 0 
Sil 3.4 11.4 S6.6 8S.O 
Si2 o.s 6 . 2 19.S 9.3 
Si3 0.2 4.0 o.s 0.0 
Si4 0.8 S.l 0.0 0.0 
SiS 1.2 2.1 0.0 0.0 

N 4.6 2.0 0.8 0.0 
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Tabel 0.13: Preparaat #4, 20 seem N2 . 

Element ts = Os t s = lOs t 5 = 40s ts = lOOs 
CHx 6.3 3S.9 10.4 3.4 
C6 11.3 2.8 1.8 0.0 
C2 8.2 0.7 0.0 0.0 
C3 11.3 2.8 1.7 0.0 
C4 8.2 0.7 0.0 0.0 
es 3.6 0.0 0.0 0.0 
0 S.4 9.9 4.2 2.8 
Fl 32.0 8 . 8 0.7 0.0 
Sil 4.S 17.0 67.9 87.1 
Si2 0.4 S.9 11.1 6.6 
Si3 0.2 S . 7 l.S 0.0 
Si4 0.3 4.7 0.0 0.0 
SiS 1.9 2.8 0.0 0.0 

N 6.3 2.4 0.7 0.0 
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