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Samenvatting 

De hedendaagse trend in de IC-produktie is de miniaturisering tot submicrometerschaaL 
Dit stelt nieuwe eisen aan zowel de gebruikte materialen als de produktietechnieken. Alu
minium geleiderstructuren blijken te vervormen ten gevolge van de hoge stroomdichtheden, 
terwijl de depositietechniek, opdamping, niet meer voldoet. Een geschikte vervanger voor 
aluminium is wolfraam, dat met behulp van Chemical Vapour Deposition (W-CVD) kan 
worden aangebracht. Tijdens dit afstudeeronderzoek zijn enkele aspekten met betrekking 
tot W-CVD onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van in-situ massa-spektrometrie en de 
oppervlakteanalysetechnieken LEIS en AES. 

Het eerste aspekt betreft een opmerkelijke toename van het reaktieprodukt SiF 4 bij de 
reaktie tussen WF6 en Si, wanneer de aanvoer van het reaktiegas WF6 naar de reaktor 
gestopt wordt. Deze toename zou verregaande consequenties hebben voor het model voor 
de groei dat voortkomt uit eerdere metingen. In dit afstudeeronderzoek is een studie 
naar de stromingskarakteristiek van de gebruikte reaktor uitgevoerd die uitwijst dat deze 
opmerkelijke toename een gevolg is van de verandering in de stromingskarakteristiek van 
de reaktor, terwijl de SiF 4 produktie waarschijnlijk zijn normale verloop behoudt. 

Het tweede aspekt is een onderzoek met AES naar de initiële fase van de wolfraamde
positie op silicium. Het blijkt dat het wolfraam in de eerste 10 sekonden van het depo
sitieproces reeds tot een diepte van enkele nanometers in het silicium doordringt. Dit is 
in overeenstemming met een eerder opgesteld model. Ook het verloop van de hoeveelheid 
wolfraam die gedeponeerd is als functie van de depositietijd stemt overeen met dit model. 

Het derde aspekt betreft onderzoek van W-CVD op kwarts met LEIS. Een model 
waarin dit proces aanvankelijk via afzonderlijke \V-bevattende molekulen en later via W
metaaldeeltjes verloopt wordt door deze metingen ondersteund. Hierbij is gebruik gemaakt 
van het sputtereffekt van de primaire ionenbundel en het recente inzicht dat multilagen in 
een LEIS-spektrum aanleiding geven tot staartvorming aan binaire botsingspieken. 
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Hoofdstuk 1 

W-CVD en tijds-opgeloste 
massa-spektrometrie 

1.1 W-CVD op silicium 

De produktie van geïntegreerde circuits (I C's) is in de huidige produktiemaatschappij van 
ongeëvenaard belang. Steeds complexer wordende schakelingen moeten tegenwoordig wor
den geïntegreerd in steeds kleiner wordende IC's. De verschillende 'bouwstenen' van een 
IC worden daarom niet alleen verkleind maar ook in verschillende niveaus boven elkaar 
aangebracht ('multi-level design'). Deze miniaturisering brengt verscheidene problemen 
met zich mee. 

Als de afmeting van een IC vermindert met een faktor 'f ', verminderen afmetingen van 
de in het IC aangebrachte oppervlakken met een faktor 'P'. Dit leidt behalve tot hogere 
stroomdichtheden ook tot grotere contactweerstanden in een circuit. Op deze manier stijgt 
de energie dissipatie in de geleidende delen en daarmee de temperatuur van het IC als 
geheel. Deze effekten veroorzaken het belangrijker worden van zowel diffusie- als electro
migratie-effekten. Diffusie van silicium in metaal wordt belangrijk boven temperaturen van 
ongeveer een derde van het smeltpunt van het metaal [1]. Dit resulteert in een toename 
van de weerstand van het geleidermateriaaL Wat dit betreft zijn metalen met een hoog 
smeltpunt dus het geschiktst voor verwerking in IC's. Electro-migratie is het effekt dat' de 
geleiderstruktuur verandert ten gevolge van de elektronenstroom erdoorheen. In gebieden 
waar de aangebrachte metaallaag dun is, kunnen ten gevolge van het ontstaan van vakatures 
in het metaalrooster op den duur zelfs verbindingen verbroken worden. Een studie van 
onder andere Sachdev en Mehta [2] toont aan dat verbindingen van wolfraam veel beter 
bestand zijn tegen electro-migratie dan verbindingen van aluminium. 

Wolfraam heeft nog andere voordelen ten opzichte van het op dit moment in de IC
produktie veelgebruikte aluminium. Zoals blijkt uit de gegevens van tabel 1.1, heeft wol
fraam ook een veel hoger smeltpunt dan aluminium, waardoor eerder genoemde diffusie
effekten minder belangrijk zijn. Bovendien heeft wolfraam een relatief lage soortelijke 
weerstand en is de thermische uitzettingscoëfficiënt van dit metaal ongeveer gelijk aan die 

4 



HOOFDSTUK 1. W-CVD EN TIJDS-OPGELOSTE MASSA-SPEKTROAfETRIE 5 

materiaal Ts p a 
(oe) (fln cm) (x1o-sK-1 ) 

poly Si 1412 500 3.0 
TiSi2 1538 13-17 10.5 
MoSi2 1980 22-100 8.2 
TaSi2 2200 8-45 8.8 
WSi2 1887 14-70 6.2 

Al 660 3 22 
Ti 1677 43-47 8.5 
Mo 2622 5 5.0 
Ta 2996 13-16 6.5 
w 3377 5.3 4.5 
Cu 1083 1.7 16 

Al/Si 570/660 2.6-3.7 24.0 

Tabel 1.1: Een vergelijking van smeltpunt, Ts, soortelijke weerstand, p, en thermische 
uitzettingscoëfficiënt a, voor enkele materialen. 

van silicium. In de tabel zijn ook waarden opgesomd voor diverse silicides. Deze silicides 
hebben het voordeel dat ze vrij gemakkelijk geproduceerd kunnen worden, maar ze hebben 
het nadeel van een relatief hoge soortelijke weerstand. 

Behalve bepaalde eisen aan de te gebruiken materialen brengt miniaturisering van IC's 
ook bepaalde eisen aan het metallisatie-proces met zich mee. Zo is wolfraam ook van groot 
belang voor de industrie omdat het door middel van Chemica! Vapour Deposition (CVD) 
selektief kan worden aangebracht op silicium, dus zonder het isolerend kwarts te bedekken. 
De depositie van wolfraam hoeft op deze manier niet gepaard te gaan met het gebruik 
van maskers, wat hoge kosten met zich meebrengt, maar ook de kans op zogenaamde 
'mis-alignments' vergroot. 

Chemical Vapour Deposition blijkt bovendien een geschiktere techniek om contact
gaten van submicrometer afmetingen te vullen dan de opdamptechniek die vaak bij het 
aanbrengen van aluminium wordt gebruikt. Dit is vooral belangrijk met het oog op het 
vervaardigen van de eerder genoemde multi-level IC's. 

Tot slot legt de trend naar kleinere en smallere verbindingen eisen op aan de tempera
tuur die tijdens het metallisatie-proces kan worden gebruikt. Het is van belang diffusie van 
ongewenste materialen in het wolfraam ook tijdens het depositieproces te voorkomen. Ook 
wat dit betreft is Chemica! Vapour Deposition een geschikte techniek aangezien metalli
satie kan plaatsvinden bij temperaturen rond 300 oe, terwijl het smeltpunt van wolfraam 
boven de 3000 oe ligt. 

De voorgaande beschouwing geeft aan waarom Chemical Vapour Deposition van wol
fraam de laatste jaren flink in de belangstelling staat. De algemeen geaccepteerde reaktie
vergelijking van \V-CVD dat gebruik maakt van WF6 gas luidt als volgt [5]: 

2vVF6 (g) + 3Si(s) ~ 2W(s) + 3SiF4 (g). (1.1) 
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Het karakteristieke van deze reaktie is dat de gedeponeerde wolfraamlaag het onderliggende 
silicium afschermt. Hierdoor wordt een wolfraamlaag gedeponeerd met een gelimiteerde 
laagdikte van 15-20nm. Bovendien is de depositie selektief, dat wil zeggen, op het silicium 
wordt wèl wolfraam gedeponeerd, maar op Si02 niet. De depositie van wolfraam op Si02 

is ongewenst omdat Si02 wordt gebruikt als een isolator in de IC technologie. 
Vanaf 1987 wordt een vorm van W-CVD bestudeerd, waarin gebruik wordt gemaakt 

van WF6 en SiH4 gas. Over de exacte reaktievergelijking van dit W-CVD proces bestaat 
nog steeds enige onzekerheid. Yu et al. [3] stellen de reaktie 

2WF6 (g) + 3SiH4(g) ~ 2W(s) + 3SiF4(g) + 6H2(g) (1.2) 

voor, terwijl Kobayashi et al.[4) beweren dat de reaktie als volgt verloopt 

(1.3) 

Het voordeel van deze vorm van W-CVD is dat er minder silicium van het substraat wordt 
verwijderd omdat in dit proces het silicium van het SiH4 gas wordt verbruikt in plaats 
van het silicium van het substraat. Daarnaast kunnen ook dikkere lagen wolfraam worden 
gedeponeerd door gebruik te maken van SiH4 gas. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek zijn diverse aspekten van W-CVD op silicium onder
zocht. Dit geldt zowel voor de variant zónder als voor de variant mèt het SiH4 gas. In 
hoofdstuk 2 wordt de interpretatie en consequentie besproken van een toename van het 
gemeten SiF 4 signaal bij het stoppen van de vVF 6 gastoevoer tijdens de reaktie tussen 
WF 6 en silicium. Hoofdstuk 3 behandelt een verifikatie van het model voor de groei van 
wolfraam op silicium. In hoofdstuk 4 komt nader onderzoek aan de orde dat werd gedaan 
naar het selektiviteitsverlies van het W-CVD proces waarbij gebruik gemaakt wordt van 
SiH4 gas. Bij al deze onderzoeken is gebruik gemaakt van in-situ tijds-opgeloste massa
spektrometrie. In de volgende paragraaf wordt de experimentele opzet van deze techniek 
kort beschreven. Een uitvoeriger beschrijving is gegeven door Tekcan [12). 

1.2 Tijds-opgeloste massa-spektrometrie 

Bij het onderzoek naar W-CVD wordt gebruik gemaakt van een speciaal voor dit doel 
ontworpen opstelling, bestaande uit een reaktor en een massa-spektrometer, waarmee in
situ de gasvormige reaktanten als funktie van de tijd worden gemeten. Een schematisch 
overzicht van de gebruikte experimentele opzet is gegeven in figuur 1.1. 

De voor het W-CVD proces benodigde gassen kunnen vanuit de 'gas supply unit' (zie 
figuur 1.1) naar de reaktor gevoerd worden. De reaktor bestaat in zijn geheel uit kwarts. 
In de reaktor kan een silicium of kwarts plaatje geplaatst worden. De gassen worden 
via een rotatiepomp afgevoerd. Tijdens de experimenten is er een continue gasstroom 
door de reaktor. Via een pinhole (een gat met een diameter van 40 J.Lm) in de wand 
van de reaktor kunnen gasmolekulen vanuit de reaktor het massa-spektrometer gedeelte 
bereiken. Met behulp van deze massa-spektrometer kunnen de reaktiepraelukten worden 
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gas 
supply 

unit 

/.--------~ ---------1 I 

computer 

Figuur 1.1: Schematisch overzicht van de gebruikte experimentele opzet voor in-situ tijds
opgeloste massa-spektrometrie 

gedetekteerd. De experimentele data worden direkt verwerkt en/ of opgeslagen VIa een 
aangesloten computersysteem. 

De massa-spektrometer, de reaktor en de toevoerleidingen zijn verbonden met een aan
tal pompen. Bij de gebruikte experimentele condities varieert de druk in de reaktor ( afhan
kelijk van het experiment) tussen 20 en 40 Pa. De typische druk in de massa-spektrometer 
is ongeveer 7 x 10-7 Pa. De gassen die naar de reaktor worden gevoerd kunnen naar keuze 
ook via de bypass-leiding worden afgepompt. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 
1.2.1, waar het geheel van de gas supply unit en de 4-weg klep (de 'cross-valve' in figuur 
1.1) nader wordt uitgelegd. In paragraaf 1.2.2 wordt de massa-spektrometer uitvoeriger 
beschreven. 

1.2.1 De gastoevoer 

De gastoevoer naar de reaktor wordt geregeld via een stelsel van kleppen, flowcontrolers 
(MFC's) en een 4-weg klep. In figuur 1.2 wordt verduidelijkt dat het mogelijk is tegelij
kertijd gas door de bypass-leiding en de reaktor te laten stromen. Op deze manier wordt 
voorkomen dat olie en verontreinigingen afkomstig uit de rotatiepompen terechtkomen in 
het systeem van reaktor en massa-spektrometer. De bypass-leiding heeft twee belangrijke 
funk ties: 

1. Voordat het reaktie-gasmengsel naar de reaktor wordt geleid, wordt het eerst naar 
de bypass-leiding geleid. Ondertussen stroomt argon gas (99.999%) door de reaktor. 
Dit wordt gedaan, opdat de flowcontrolers die de reaktiestromen regelen zich kunnen 
stabiliseren. Het experiment start op het moment dat met behulp van de 4-weg 
kraan het reaktie-gasmengsel de reaktor wordt binnengeleid en het argon gas door 
de bypass-leiding wordt geleid. Om de gestabiliseerde gasstromen te handhaven is 
de opstelling zó ontworpen dat de geleidbaarheid van de bypass-leiding gelijk is aan 
de geleidbaarheid van de reaktor. 
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Figuur 1.2: Gastoevoer naar de reaktor en de bypass-leiding 
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Figuur 1.3: Schematische weergave van de reaktor en de massa-spektrometer 

2. Voor sommige experimenten (o.a. de experimenten van hoofdstuk 3) is het belangrijk 
dat de toevoer van reaktiegassen abrupt gestopt wordt. Dit kan worden bereikt 
door een relatief grote argon gasstroom door de bypass-leiding in te stellen en de 
gasstromen door de reaktor en de bypass-leiding te verwisselen op het moment dat 
de vVF 6 gastoevoer gestopt moet worden. Op deze manier wordt reaktiegas dat nog 
in de reaktor aanwezig is snel weggeblazen. 

Merk op dat tussen de 4-weg klep en de reaktor nog een kraan is gemonteerd die 
handmatig kan worden bediend. Van deze kraan is gebruik gemaakt bij de experimenten 
die worden beschreven in hoofdstuk 2, waarbij de toevoer van reaktiegassen plotseling wordt 
gestopt zonder de reaktiegassen met een argon gasstroom uit de reaktor te verwijderen. 

1.2.2 De tijds-opgeloste massa-spektrometer 

Figuur 1.3 toont een schematische weergave van de reaktor en de massa-spektrometer. De 
reaktor is bijna geheel aangeschoven tegen de massa-spektrometer. Een spleet van een 
milimeter tussen de reaktorwand en de massa-spektrometer zorgt ervoor dat het grootste 
deel van het aan de reaktor toegevoegde, of in de reaktor ontstane gas wordt weggepompt. 
Een klein deel van de gassen in de reaktor stroomt echter door het pinhole dat is aange
bracht in de wand van de massa-spektrometer. Het pinhole is een gat met een diameter van 
40 11m dat is aangebracht in een kwartsplaatje. Het gaatje veroorzaakt een grote drukval, 
waardoor een druk van 7 x 10-7 Pa in de massa-spektrometer gehandhaafd kan worden, 
terwijl de druk in de reaktor varieert tussen 20 en 40 Pa. 

Om ervoor te zorgen dat enkel molekulen worden gecletekteercl die in een rechte lijn 
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bewegen van het pinhole naar de ionisatiekamer van de massa-spektrometer, is deze kamer 
omgeven met koudeschilden met een typische temperatuur van ongeveer 15 K. Op deze 
manier wordt voorkomen dat molekulen die met de wand van de massa-spektrometer of 
met andere molekulen in de massa-spektrometer hebben gereageerd, worden gedetekteerd. 
Het resultaat is dat de gassamenstelling in de reaktor kan worden geanalyseerd als funktie 
van de tijd. 

De reaktie van WF 6 gas met silicium kan worden bestudeerd door het plaatsen van 
een silicium plaatje in de reaktor. Deze plaatjes zijn steeds 30 cm vóór het pinhole in de 
reaktor geplaatst. De temperatuur waarbij de reakties plaatsvinden kan worden gevarieerd 
met een oven die de reaktor omgeeft. 



Hoofdstuk 2 

Stromingskarakteristiek van de 
reaktor 

2.1 Inleiding 

Ten behoeve van het depositieproces van wolfraam op silicium wordt wolfraamhexafluoride 
(WF6 ) gas in contact gebracht met een verwarmd silicium substraat. WF6 wordt geredu
ceerd door silicium, zodat wolfraam wordt gedeponeerd op het substraat. SiF 4 ontstaat 
als gasvormig bijprodukt. De algemeen aanvaarde overall reaktie voor temperaturen lager 
dan 400 oe wordt gegeven door [5] 

2WF6 (g) + 3Si(s)---+ 2\V(s) + 3SiF4 (g). (2.1) 

In hoofdstuk 1 wordt het \V-CVD proces op silicium uitvoeriger beschreven. In dat hoofd
stuk wordt ook een beschrijving gegeven van tijds-opgeloste massa-spektrometrie, dat is 
de techniek waarmee het \V-CVD proces op silicium wordt bestudeerd. Figuur 2.1 toont 
een typisch resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer van het W-CVD proces op 
silicium. Zoals in de figuur te zien is, wordt de reaktie tussen WF 6 en silicium gekarakteri
seerd door een typisch verloop van de produktie van SiF 4 als funktie van de tijd. Direkt na 
de toevoer van WF 6 gas vindt de produktie van SiF 4 gas plaats. Het SiF 4 signaal neemt 
aanvankelijk snel toe tot een maximum, waarna de produktie afneemt als een exponentiële 
funktie van de tijd. Deze exponentiële afname van de SiF4 produktie heeft te maken met 
het feit dat de gedeponeerde wolfraamlaag het silicium afschermt, waardoor de reaktie met 
WF6 voorkomen wordt. 

Wanneer de toevoer van WF6 gas tijdens het W-CVD proces wordt gestopt, gaat het 
verloop van het SiF 4 signaal afwijken van het in figuur 2.1 getoonde verloop. Het SiF 4 

signaal neemt niet langer af, maar neemt na het stoppen van de WF 6 gastoevoer juist toe 
(zie figuur 2.2). Deze toename van het signaal duidt op een toename van de SiF4 concen
tratie in de reaktor. \Vanneer deze toename van de SiF 4 dichtheid een indikatie is voor 
de extra produktie van SiF 4 , heeft dit als consequentie dat de afschermende werking van 
de gedeponeerde wolfraamlaag wordt beïnvloed door de WF6 concentratie in de reaktor. 

11 
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Figuur 2.1: Typisch resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer van het W-CVD 
proces 

Tegelijkertijd met het stoppen van de WF 6 gastoevoer treden er echter ook veranderingen 
op in parameters als de gasdruk en de pompsnelheid waarmee de gassen uit de reaktor 
worden geëvacueerd. De koppeling tussen de dichtheid en de produktie is daardoor niet 
duidelijk. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de interpretatie en de consequenties van 
de plotselinge toename van het SiF 4 signaal. In paragraaf 2.2 wordt een uitvoeriger be
schrijving gegeven van de uitvoering van de experimenten en de precieze waarnemingen die 
zijn gedaan. In paragraaf 2.3 komen enkele a.spekten uit de stromingsleer aan de orde die 
belangrijk blijken te zijn voor de beschrijving van de meetapparatuur. De daaropvolgende 
paragraaf beschrijft het modelleren van de gebruikte meetopstelling en de databewerking 
die daaruit voortvloeit. De conclusies worden opgesomd in paragraaf 2.5. 

2.2 Experimenten 

2.2.1 Experimentele procedure 

Het oppervlak van een siliciumplaatje van 9 x 5 mm2 wordt ontdaan van verontreinigin
gen in een 6% H202/SO% H2S04 oplossing. Het oppervlak van het plaatje wordt hierbij 
geoxideerd. Na gedurende 1 minuut te zijn behandeld met deze oplossing, wordt het 
plaatje gespoeld met gedemineraliseerd water. De ontstane oxidelaag wordt door middel 
van een etsbehandeling met een 2% HF/ alkohol mengsel verwijderd. Na deze voorbehan
deling wordt het plaatje in een kwartsbuis geschoven die ook een voorbehandeling heeft 
ondergaan. 

De voorbehandeling van de buis bestaat uit het etsen met een 10% HF /10% HN03 

oplossing gedurende 2 minuten. Op deze manier wordt wolfraam, dat mogelijk is gedepo-
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neerd tijdens vorige experimenten, opgelost. Omdat water een verstorende invloed heeft 
op W-CVD experimenten wordt de hoeveelheid water die de buis bevat geminimaliseerd 
door deze gedurende minstens 15 uur uit te stoken op 725 oe. Tijdens dit uitstoken stroomt 
argon gas (99.999%) door de buis bij een druk van ongeveer 100 Pa. 

De kwartsbuis wordt, met het siliciumplaatje erin, gemonteerd in de meetopstelling. 
Omdat de reaktie van het WF 6 gas met het silicium in deze buis zal plaatsvinden, wordt 
de kwartsbuis in het vervolg 'reaktor' genoemd. 

De reaktor met het silicium plaatje erin wordt vervolgens gedurende een half uur uitge
stookt op 400±5°e. Hierna wordt de argon gasstroom door de reaktor gestopt en wordt de 
reaktor met een ventilator geforceerd afgekoeld tot 237 ± 1 oe. Aangetoond is, dat na een 
stabilisatietijd van een half uur, het silicium plaatje deze temperatuur ook heeft aangeno
men [6]. De gekozen reaktietemperatuur van 237 ± 1 oe blijkt een optimum te zijn tussen 
een duidelijk waarneembaar SiF 4 signaal en een duidelijk waarneembare signaaltoename 
bij het stoppen van de vVF 6 gastoevoer. Bij andere temperaturen is dit effekt weliswaar 
waarneembaar, doch moeilijker te analyseren door een veranderde tijdschaal van het de
positieproces. Het vVF 6 gas wordt de reaktor binnengeleid zoals beschreven in paragraaf 
1.2.1. Tijdens de experimenten die in dit hoofdstuk worden beschreven, is de WF6 toevoer 
met behulp van een kraan die bij de gasinlaat van de reaktor is gemonteerd (zie de figuren 
1.1 en 1.2), handmatig gestopt. De hoeveelheid WF6 gas die in de reaktor aanwezig is en 
dus voor het W-eVD proces beschikbaar is, neemt na het stoppen van de WF6 gastoevoer 
direkt af. Het verloop van het vVF 6 signaal en het SiF 4 signaal is zichtbaar in figuur 2.2. 

2.2.2 Experimentele resultaten 

Figuur 2.2 toont een typisch resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer, horend 
bij een experiment waarin de WF 6 toevoer tijdens het depositieproces werd onderbroken. 
De bespreking van de experimentele gegevens zal gebeuren aan de hand van een verdeling 
van de figuur in een aantal zones. 

zone 1 is dat deel van figuur 2.2 tussen het moment van toevoeren van WF 6 gas, t = t0 , en 
het moment waarop de WF 6 gastoevoer gestopt wordt, t = t 1 . Het SiF 4 signaal heeft 
in deze zone hetzelfde verloop als is getoond in figuur 2.1. De specifieke vorm van het 
SiF4 signaal wordt uitvoerig verklaard in een model van Groenen. [7]. Het verloop 
van de hoeveelheid gedeponeerde wolfraamatomen in het tijdsinterval tussen t0 en 
het moment waarop het SiF 4 signaal het eerste maximum bereikt is nader bestudeerd 
met Auger Elektron Spektroskopie. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven 
in hoofdstuk 3. 

zone 2 is dat deel van figuur 2.2 tussen t 1 en het moment waarop het gemeten SiF 4 sig
naal het tweede maximum bereikt, op t = t 2 • Dit is de zone waarin de opmerkelijke 
toename van het SiF 4 signaal plaatsvindt. Uit de figuur blijkt dat er een tijdsverschil 
bestaat tussen het moment waarop de \VF 6 gastoevoer gestopt wordt (het WF 6 sig
naal reageert hier onmiddellijk op) en het moment waarop het SiF 4 signaal verandert. 
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Figuur 2.2: Typisch resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer, bij een onder
broken WF 6 gastoevoer 

Het SiF 4 signaal verandert in die zin, dat er éérst sprake is van een voortzetting van 
de exponentiële afname van het SiF 4 signaal, terwijl een tijd !::lt na het stoppen van 
de WF 6 gastoevoer sprake is van een toename van het SiF 4 signaal. Door de grote 
spreiding in de meetpunten kan het tijdstip waarop het SiF 4 signaal begint toe te 
nemen zeer moeilijk worden bepaald. De gevonden waarde voor !::lt varieert tussen 2 
en 12 sekonden. 

zone 3 is dat deel van figuur 2.2 tussen t 2 en het moment waarop de helling van het SiF 4 

signaal wederom verandert, op t = t 3 . Het lijkt alsof de helling van het SiF 4 signaal 
in zone 3 gelijk is aan de helling van het afnemende SiF 4 signaal in zone 1. Dit 
vermoeden kan echter niet onomstotelijk worden bevestigd uit de metingen omdat 
de spreiding in de meetpunten daarvoor te groot is. 

Zoals vermeld lijkt de helling van het SiF 4 signaal op het tijdstip t 3 plotseling te 
veranderen. Gezien het feit dat de druk in de reaktor vrijwel geheel bepaald wordt 
door de partieeldruk van het \VF 6 gas (zie hiertoe paragraaf 2.4) kan de druk in de 
reaktor op elk tijdstip worden bepaald uit het niveau van het WF 6 signaal, omdat 
de begindruk bekend is (20 Pa). De \V'F6 druk waarbij de knik in het SiF4 signaal 
optreedt kan op deze manier worden bepaald op 0.4 ± 0.3 Pa. Hierbij is de veronder
stelling gemaakt dat het signaal van de massa-spektrometer lineair gekoppeld is aan 
de dichtheid in de reaktor. 

zone 4 is dat deel van figuur 2.2 voor tijden groter dan t 3 • De hellingen van het SiF 4 

signaal en het WF 6 signaal zijn hier binnen de meetonnauwkeurigheid gelijk. 
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2.3 Gasstroom in vakuümsystemen 

2.3.1 Soorten van gasstroom 

In deze paragraaf worden enkele aspekten uit de stromingsleer voor vakuümsystemen be
sproken. In vakuümsystemen komen twee typen stroming voor, te weten de molekulaire 
en de viskeuze stroming. 

Viskeuze stroming treedt op wanneer botsingen tussen molekulen onderling veel vaker 
optreden dan botsingen van molekulen met de wanden van het volume waar het gas door
heen stroomt. Bijgevolg zijn het de intermolekulaire botsingen die de karakteristieken van 
de stroming bepalen. Er is sprake van viskeuze stroming als de gemiddelde vrije weglengte 
klein is, vergeleken met de karakteristieke afmetingen van het volume. 

Molekulaire stroming treedt op wanneer botsingen tussen molekulen onderling minder 
vaak optreden dan botsingen van molekulen met de wanden van het begrenzende volume. 
Omdat er maar weinig intermolekulaire botsingen zijn gedraagt een gasdeeltje zich onaf
hankelijk van andere gasdeeltjes. In dit geval zijn het de wanden die de karakteristieken 
van de stroming bepalen. 

In het overgangsgebied van de molekulaire naar de viskeuze stroming zijn het zowel de 
botsingen tussen de molekulen onderling als de botsingen van de gasdeeltjes met de wand 
die de karakteristieken van de stroming bepalen. 

De beschrijving van gasstroming in vakuümopstellingen wordt in drie delen opgesplitst, 
aangezien het overgangsgebied tussen molekulaire en viskeuze stroming een aparte be
schrijving vereist. Voor dit tussengebied bestaat geen volledig afgeleide stromingstheorie. 
Beschrijving van het overgangsgebied van de molekulaire naar de viskeuze stroming gebeurt 
op basis van semi-empirische vergelijkingen. 

In de vakuümfysica worden de toepassingsgebieden van de verschillende beschrijvingen 
begrensd aan de hand van het zogenaamde Knudsengetal Kn. Het Knudsengetal is gede
finieerd als de verhouding van de gemiddelde vrije weglengte van een gasdeeltje, À, en een 
karakteristieke lengte van het volume waar het gas doorheen stroomt, a: 

I ' À 
\.n = -. 

a 
(2.2) 

De Knudsengetallen die de toepassingsgebieden van de verschillende genoemde beschrij
vingen begrenzen zijn te vinden in de literatuur [8] en luiden 

À 
0.01 viskeuze stroming < 

a 
À 

1 overgangsgebied 0.01 <- < 
a 
À 

1 molekulaire stroming. (2.3) > 
a 
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2.3.2 Geleidingsvermogen 

Beschouw een buis waarbinnen aan één uiteinde een druk Pin heerst en aan het andere 
uiteinde een druk Puit· Er geldt dat Pin >Puit· Tengevolge van dit drukverschil bewegen de 
gasdeeltjes in de buis. Aan de uitstroomkant passeert per tijdsinterval dt een hoeveelheid 
gasdeeltjes dN, dus per tijdseenheid passeren ~ deeltjes. Zij v de snelheid van het gas in 
de buis en 0 het oppervlak van de dwarsdoorsnede van de buis. Het volumedebiet, Vdebiet, 

wordt gedefinieerd als het produkt vanven 0. In de stromingsleer wordt gebruik gemaakt 
van het PV-debiet, Qpv, dat is gedefinieerd als 

(2.4) 

waarin Pv de gemiddelde druk is die heerst in het passerend volume Vdebiet op de plaats 
waar het PV-debiet wordt gemeten. In combinatie met de ideale gaswet levert formule 2.4 

(2.5) 

waarin k de constante van Boltzma.nn is en Tv de absolute temperatuur die heerst in het 
passerend volume Vdebiet· Het PV-debiet is dus evenredig met de molekula.ire stroom ~. 
Hoewel veel uitdrukkingen in de stromingsleer zijn opgesteld in termen van PV-debiet, is 
het ook mogelijk (en veel inzichtelijker) deze uitdrukkingen te formuleren in termen van 
een deeltjesstroom. De gasdeeltjesstroom Q wordt dan gedefinieerd als 

Q = dN 
dt . (2.6) 

Beschouw een buis waarbinnen aan één uiteinde een dichtheid nin heerst en aan het 
andere uiteinde een dichtheid nuit· Er geldt dat nin > nuit· Tengevolge van dit dicht
heidsverschil dat is gekoppeld aan een drukverschil bewegen de gasdeeltjes in de buis. De 
geleidbaarheid C wordt gedefinieerd door de relatie 

Q 
C=---- (2.7) 

In de literatuur zijn uitdrukkingen te vinden voor de geleidbaarheid van een buis in het 
geval van viskeuze en molekulaire stroming [8], 

4 7rr Pgem 
Cviskeus = 8T]L , (2.8) 

en 
27rr3 {8kT 

Cmolekulair =uV-;:;;;· (2.9) 

Hierin zijn Pgem, ren L respektievelijk de gemiddelde druk in de buis, de straal van de buis, 
en de lengte van de buis, m is de massa. van een gasmolekuul en Ten TJ zijn respektievelijk 
de absolute temperatuur en de dynamische viskositeitscoëfficiënt van het gas dat door de 
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buis stroomt. Voor de beschrijving van het overgangsgebied van molekulaire naar viskeuze 
stroming heeft Knudsen een semi-empirische relatie geformuleerd [9] 

Covergang = Cviskeus + f(pgem)Cmolekulair , (2.10) 

waarm 
1 + .,ffi~Pgem 

f(Pgem) = ~ • 
1 + 1.24y ::r 2: Pgem 

(2.11) 

De geleidbaarheid C geeft de hoeveelheid gasdeeltjesstroom per eenheid van dicht
heielsverschil en is analoog aan wat in de elektriciteitsleer bekend staat als de elektrische 
geleidbaarheid. Analoog aan de toepassing van elektrische geleidbaarheden kan de totale 
geleidbaarheid van twee parallel aangebrachte buizen worden bepaald door de geleidbaar
heden van de buizen afzonderlijk bij elkaar op te tellen. De stromingsweerstand, dat is 
de reciproke geleidbaarheid, van twee achter elkaar gekoppelde buizen kan worden bepaald 
door de reciproke geleidbaarheden van de buizen afzonderlijk bij elkaar op te tellen. 

2.3.3 Pompsnelheid 

Beschouw een volume V dat is verbonden met een pomp door een buis met geleidingsver
mogen C. Zij n de dichtheid in volume V, ~ het aantal deeltjes dat V per tijdseenheid 
verlaat, en npomp de dichtheid bij de pomp. De pompsnelheid S waarmee het volume V 
wordt leeggepompt wordt gedefinieerd door de relatie 

dn 
- Vdt =Sn. (2.12) 

De pompsnelheid van de pomp is gelijk aan Spomp· Combinatie van formule 2.12 en de 
formules 2.6 en 2. 7, levert de volgende uitdrukking op 

dn clN 
-V dt = dt = Q =Sn= Spompnpomp = C(n- npomp)· (2.13) 

Tussen S, Spomp en C bestaat clan de volgende relatie 

1 1 1 
-=--+-. 
S Spomp C 

(2.14) 

Met de uitdrukking 2.14 is aangetoond dat de pompsnelheid S waarmee het volume V 
wordt afgepompt, moet worden beschouwd als een geleidbaarheid. 

2.4 Modelleren van de meetopstelling 

2.4.1 Correctie van het gemeten signaal 

Figuur 2.3 toont de vakuümtechnische schematische weergave van de meetopstelling. Tij
dens het \V-CVD proces is de druk in de connector 20 ± 1 Pa. De druk bij de overgang van 
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de density control buisjes naar de pumpline is 4 ± 1 Pa. De gegeven drukken zijn bepaald 
met een pirani drukmeter. De daarbij opgegeven fout brengt alleen de afleesonnauwkeu
righeid in rekening. De diameter van de reaktor is 0.680 ± 0.005 cm en de diameter van de 
buizen van de density control is 0.400 ± 0.005 cm. 

De vrije weglengte À voor een gasmolekuul bij een druk p kan worden afgeschat met 
[10] 

À = _k_·T----= 
7rpd2yl2' 

(2.15) 

waarin d de molekuuldiameter is. De vrije weglengte voor WF 6 gasmolekulen bij kamer
temperatuur en een druk van 20 Pa bedraagt ongeveer 0.03 cm. Het Knudsengetal voor 
de reaktorbuis is 

' À 0.03 
l\.n = - = - = 0.04. 

a 0.68 
(2.16) 

Het Knudsengetal voor de buisjes van de density control is 

' À 0.03 
l\.n = - = - = 0.075. 

a 0.4 
(2.17) 

De geleidbaarheid van de buizen moet dan worden beschreven met de empirische relatie 
van Knudsen (zie paragraaf 2.3.2), 

C - 7r1'4Pgem f( ) 27rr3 {8kT 
- 8ryL + Pgem 3L V--:;:;;; 
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Volume (1) Cmolekulair (1 s-1
) 

reaktor 0.033 0.013 
connector 0.10 57 
slit 6 
density controle 0.007 0.015 
pumpline 0.31 0.31 
sorption trap 1 1.24 
pompsnelhei cl Sporop = 41 s-1 

Tabel 2.1: Een overzicht van de volumina en de geleidbaarheden van de verschillende 
delen van de massa-spektrometer opstelling in het geval van molekulaire stroming. De 
geleidbaarheden zijn berekend voor WF 6 gas bij kamertemperatuur. 

2n-r
3 {8kT ( 3rpgem {7fffi ) 

f(Pgem)3LV-:;;;; 167Jf(pgem) V SkT + 1 

Co (apgem + 1). (2.18) 

Op grond van vergelijking 2.18 kan de drukval over de buizen van de density control, !:lp, 
worden berekend. De effektieve lengte van het buizenstelsel van de density control wordt 
geschat op 16 cm (zie appendix B). Voor de waarde van de viskositeitscoëfficiënt van WF6 

gas, 7]wp6 , is een waarde genomen die wordt voorgesteld door Kleijn: 7]wF6 = 1. 7 x 10-5 

kg m-1s-1 [11]. De gasdeeltjesstroom van \VF6 molekulen is gelijk aan Qwp6 = 1.4 x 1017 

s-1 • Combinatie van de formules 2.7, 2.18 en de idealegaswetlevert de uitdrukking 

Q QkT 
!:lp= (nïn- nuit)kT = CkT = C ( ) . 

0 CiPgem + 1 
(2.19) 

De drukval over de buizen van de density control die op deze manier berekend wordt is 14 
Pa. Eerder in deze paragraaf is vermeld dat de over de buisjes gemeten drukval gelijk is 
aan 20-4 = 16 ± 2 Pa. Gezien de noodzaak voor het schatten van de viskositeitscoëfficiënt 
7]wp

6
, het schatten van de effektieve lengte voor de buizen en de onnauwkeurigheid van de 

drukmetingen zijn de waarden goed met elkaar in overeenstemming. 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de volumina en de geleidbaarheden (voor WF6 gas bij 

kamertemperatuur) in het geval van molekulaire stroming voor de verschillende onderdelen 
van de meetopstelling [10]. Uit deze tabel blijkt dat in het geval van molekulaire stroming 
de reaktor en het buizenstelsel van de density control de kleinste geleidbaarheid hebben en 
dus de grootste stromingsweerstand. 

Vanaf het moment dat de WF 6 gastoevoer wordt gestopt, is de meetopstelling een 
gesloten systeem dat afgepompt wordt. In het geval dat de stromingsweerstand van de 
reaktor en de connector nul zou zijn, kan het volume van de reaktor en de connector als 
één volume met homogene dichtheid worden beschouwd, dat via het buizenstelsel van de 
density control wordt leeggepompt. Uit de gegevens van tabel 2.1 blijkt dat dit een volume 
is van 0.13 liter. In het geval dat de stromingsweerstand van de reaktor oneindig groot zou 
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zijn, wordt alleen het volume van de connector via het buizenstelsel van de density control 
leeggepompt. Het volume van de connector is 0.10 liter. In het vervolg wordt aangenomen 
dat de dichtheid in het systeem van reaktor en connector homogeen is en dat het afpompen 
van dit systeem kan worden beschreven met een effektief volume 'Veffektief van 0.12 ± 0.02 
liter. De snelheid waarmee het volume van de reaktor en de connector wordt leeggepompt 
wordt in het genoemde eenvoudige model van de meetopstelling geheel bepaald door de 
stromingsweerstand van de density control buisjes, aangezien de geleidbaarheden van de 
pumpline en de sorption trap groot zijn vergeleken met het geleidingsvermogen van het 
buizenstelsel van de density controL 

Zij nsiF
4 

de dichtheid van SiF 4 gas in het totale systeem, bestaande uit de reaktor en 
de connector. Voor dit systeem geldt de massabalans 

(2.20) 

waarin Q het aantal geproduceerde SiF4 molekulen per tijdseenheid is, afkomstig van het 
silicium preparaat, en SsïF

4 
de snelheid waarmee het SiF4 gas uit het genoemde systeem 

wordt gepompt. Aangezien de pompsnelheid SsïF4 wordt bepaald door de geleidbaarheid 
van het buizenstelsel van de density control, levert combinatie van de formules 2.20, 2.18 
en 2.14 

1 dnsïF4 _ ( ) 
'effectief dt -Q-nsiF4 Co 1+apgem. (2.21) 

Veronderstel dat het gemeten SiF 4 signaal lineair gekoppeld is aan de SiF 4 dichtheid 
in het systeem. Tussen het gemeten signaal lsïF4 en de SiF 4 dichtheid in de buis bestaat 
dan de relatie lsiF4 = 1msiF4 • Hierin is "" de gevoeligheidsfaktor van de massa-spektrometer 
voor SiF4 gas. Formule 2.21 wordt dan 

Q dlsiF4 Co 
V. = -d- + fsiF4 V. (1 + apgem). 

K. effektief t effektief 
(2.22) 

Met behulp van formule 2.22 kan het verloop van de produktie van SiF 4 molekulen worden 
bepaald uit het gemeten SiF 4 signaal lsiF

4 
bij een variabele druk in de reaktor. Hierbij 

moet worden bedacht dat 

• de druk in de reaktor tijdens het vV-CVD proces geheel bepaald wordt door de 
partieeldruk van het vVF 6 gas. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat, wanneer 
het depositieproces niet wordt afgebroken, de druk in de reaktor niet meetbaar ver
andert, hoewel tijdens een depositieproces het massa-spektrometersignaal van het 
SiF4 gas zichtbaar verandert tussen een maximum en een minimum. Het massa
spektrometersignaal van het WF 6 gas is dus een maat voor de druk in het systeem. 
De drukpin de reaktor wordt in het vervolg berekend uit het WF6 signaal (zie ook 
paragraaf 2.2.2). Voor de berekeningen met formule 2.22 moet de gemiddelde druk 
in de buizen van de density control worden gebruikt. Tijdens een ononderbroken 
W-CVD proces is Pgem volgens de gegevens aan het begin van deze paragraaf gelijk 
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Figuur 2.4: Typisch resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer van het W-CVD 
proces, met het resultaat van bewerking met formule 2.22 

aan Pgem = HPin +Puit) = ~(20 + 4) = 12 Pa. Deze waarde komt overeen met een 
waarde van 60 procent van de gemeten druk in de connector. In het vervolg wordt 
verondersteld dat de gemiddelde druk in de density control steeds 60 procent is van 
de druk in de connector. 

• het gemeten signaal IsiF4 is gemeten als functie van de tijd. De afgeleide hiervan, 
d~F d d ~~t 4 kan us worden bepaald uit e metingen. 

• de viskositeitscoëfficiënt van het SiF4 en \VF6 gasmengsel is onbekend. Bij de bere
keningen met formule 2.22 wordt gebruik gemaakt van de viskositeitscoëfficiënt van 
WF 6 gas. Dit lijkt niet onredelijk omdat de hoeveelheid SiF 4 gas heel klein is ver
geleken met de hoeveelheid WF 6 gas. De gebruikte viskositeitscoëfficiënt voor WF 6 

gas 7]wF
6 

is 1. 7 x 10-5 kg m -ls-1. 

Figuur 2.4 toont nogmaals het typische resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer 
van het \V-CVD proces met onderbroken \VF6 gastoevoer. In dezelfde figuur is v Q . uit-

"" effectlef 
gezet, berekend volgens formule 2.22. Deze curve geeft het verloop aan van de hoeveelheid 
geproduceerde SiF 4 molekulen per tijdseenheid. 

Formule 2.22 brengt in wezen in rekening dat gas vóór tijdstip t 1 beter uit de reaktor 
kan worden geëvacueerd door de gebruikte pomp. Op het moment dat de WF 6 gastoevoer 
wordt gestopt, zakt de druk in het systeem, waardoor de aard van de stroming in de buizen 
van de density control verandert van 'stroming in het overgangsgebied van viskeuze naar 
molekulaire stroming' naar zuiver molekulaire stroming. Hierdoor neemt de geleidbaarheid 
van de buizen van de density control af en daarmee de pompsnelheid SsïF

4
• Geproduceerde 
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SiF 4 molekulen worden dan minder snel uit de reaktor en de connector verwijderd met als 
gevolg een toename van de SiF 4 concentratie in het systeem. 

Het gemeten SiF4 signaal is na het onderbreken van de WF6 gastoevoer, (op t = ti), 
maximaal een faktor 2. 7 groter dan de waarde die men op grond van extrapolatie van de 
gemeten curve vóór t 1 zou verwachten (zie figuur 2.2). De gecorrigeerde curve is ná het 
onderbreken van de WF6 gastoevoer maximaal een faktor 1.4 groter dan de waarde die op 
grond van extrapolatie van de curve vóór t 1 verwacht wordt. 

De 'verwachte produktie' wordt gedefinieerd als het oppervlak onder de gemeten of 
berekende SiF 4 curve ná extrapolatie van het signaal vóór t 1 • De 'extra produktie' wordt 
gedefinieerd als het verschil van de gemeten of berekende SiF 4 curve en de verwachte pro
duktie. De 'relatieve toename' wordt gedefinieerd als het quotiënt van de extra produktie 
en de verwachte produktie. De relatieve toename reduceert bij de vertaling van signaaltoe
name naar produktietoename volgens formule 2.22 ruim een faktor twee. Het vermoeden 
dat er sprake is van een verhoogde SiF 4 produktie en daarmee een verhoging van het aantal 
wolfraamatomen dat wordt gedeponeerd op het silicium lijkt dan ook niet gerechtvaardigd. 

De tendens van bewerking met formule 2.22 is eerder dat de produktie na t 1 gewoon 
wordt voortgezet. De constatering dat de helling van zowel het gemeten signaal als ook de 
helling van de berekende SiF 4 produktie in zone 1 en zone 3 dezelfde lijken te zijn, onder
steunt dit vermoeden. De conclusie van de beschouwingen in deze paragraaf is dan ook dat, 
rekening houdend met de gekozen benaderingen er geen sprake is van een toename van het 
aantal geproduceerde SiF 4 molekulen bij het onderbreken van de WF 6 gastoevoer. Waar
schijnlijk kan de reaktie van WF 6 gas met het silicium preparaat onverstoord doorgaan. 
Dit is een gevolg van het feit dat bij de gebruikte experimentele condities een overmaat 
WF 6 gas aanwezig is. Op het tijelstip t 3 wordt de vVF 6 gas concentratie zó laag, dat het 
W-CVD proces gelimiteerd wordt door de aanvoer van \iVF 6 molekulen. De produktie van 
SiF 4 gas neemt clan evenreelig af met de aanwezige \iVF 6 concentratie. Blijkbaar treedt dit 
op wanneer de vVF 6 druk in de reaktor minder wordt dan 0.4 ± 0.3 Pa. 

2.4.2 Vertraagde respons 

In paragraaf 2.2.2 is vermeld dat het SiF 4 signaal niet onmiddellijk stijgt op het moment 
dat de WF 6 gastoevoer gestopt wordt. De responstijd is moeilijk te bepalen doch varieert 
tussen 2 en 12 sekonden. Het tot nu toe gebruikte moelel van de meetopstelling verklaart 
dit effekt niet, omdat in een systeem van homogene dichtheid en weerstandsloze geleiders 
geen sprake kan zijn van intrinsieke vertragingstijden. 

In werkelijkheid ligt het siliciumpreparaat in de reaktor op 30 cm afstand van het 
pinhole van de massa-spektrometer (zie ook paragraaf 1.2.2) en duurt het een zekere tijd, 
tres, voordat molekulen van het preparaat naar het pinhole zijn verplaatst. In het geval dat 
deeltjestransport in de reaktor na het stoppen van de WF 6 gastoevoer uitsluitend wordt 
veroorzaakt door diffusie, moet dit transport worden beschreven met de wet van Fick [8] 

dn 
F=nv =D

dx' 
(2.23) 
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waarin F het aantal deeltjes is dat per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid wordt 
verplaatst, v de gassnelheid is, en D de diffusiecoëfficiënt is. De diffusiecoëfficiënt voor 
SiF4 gas in WF6 gas is van de orde van grootte van 0.01 m2s-1 bij een druk van 20 Pa 
en een temperatuur van 237 °C. De diffusiecoëfficiënt is omgekeerd evenredig met de druk, 
maar kan, zoals wordt uitgelegd in appendix C, niet groter worden dan 0.73 m2s-1 . Dit 
kan in rekening worden gebracht door de diffusiecoëfficiënt voor SiF 4 gas in WF 6 gas, 
DsiF4inWF6 , te schrijven als 

1.07 2 -1 
DsiF4inWF6 = 1.47 + p m s , (2.24) 

waarin p in Pa. De waarde van tres is bepaald door het leegstromen van de reaktor
buis tengevolge van diffusie numeriek uit te rekenen. Hiertoe is de buis opgedeeld in N 
compartimenten. Zij n; de dichtheid in het ie compartiment, V; het volume van het ie 
compartiment, en L en 0 respektivelijk de lengte en het oppervlak van de buis. Het 
deeltjestransport tussen het ie compartiment en zijn buren is beschreven door 

(2.25) 

waarbij b.x = ~· De randvoorwaarden zijn dat aan het ene uiteinde van de buis geen 
deeltjestransport plaatsvindt, dus 

v; dn0 = DOn1 - no 
0 

dt b.x 
(2.26) 

terwijl aan het andere uiteinde het deeltjestransport wordt bepaald door de pompsnelheid 
volgens 

Vr dnN-1 _ DOnN-2 - nN-1 _ S 
N-1 dt - b.x nN-1· (2.27) 

Figuur 2.5 toont een resultaat van deze berekening. Voor de pompsnelheid is een waarde 
van 15 ml s-1 gekozen. Deze waarde komt overeen met de molekulaire geleidbaarheid van 
het buizenstelsel van de density controL Het aantal compartimenten dat gebruikt is voor 
deze berekening, is 40. In de figuur is de dichtheid ter plekke van het laatste compartiment 
(bij het pinhole) te zien. De bereikte eindhelling v = 0.043 s-1 komt bijna. overeen met de 
gemeten eindhelling v = 0.055 s- 1

. De gassnelheid in de reaktor, v, wordt geschat met (zie 
formule 2.23) 

V= n.!. dn. 
n dx 

(2.28) 

Het verloop van de gassnelheid in de buis als functie van de tijd is te zien in figuur 
2.6. Het preparaat bevindt zich in compartiment 27. Compartiment 39 komt overeen met 
de plaats van het pinhole. De tijd die SiF 4 molekulen erover doen om van het preparaat 
naar het pinhole te bewegen kan nu worden bepaald door de berekende gassnelheid steeds 
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Figuur 2.5: Simulatie van dichtheid ter plekke van het pinhole van de massa-spektrometer 
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Figuur 2.6: Simulatie van het verloop van de gassnelheid in de reaktor als funktie van de 
tijd. Compartiment 27 komt overeen met de plaats van het siliciumplaatje in de reaktor. 
Compartiment 39 komt overeen met de plaats van het pinhole 
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aan een verplaatsing te relateren. De lengte per compartiment is ongeveer 0.023 m. De 
geschatte tijd, tres, op grond van deze simulatie is van de orde van grootte van 4 sekonden. 
Deze waarde komt goed overeen met de waargenomen responstijd. 

Om te komen tot een volledige beschrijving van het verloop van het gemeten SiF 4 

signaal na onderbreking van de WF 6 gastoevoer moeten alle stromings- en diffusie-effekten 
worden geïntegreerd in één model. De beschrijving van de meetopstelling wordt dan echter 
veel complexer. De algemene uitkomst zal echter zijn dat het opmerkelijk gedrag van het 
SiF 4 signaal ten gevolge van het stoppen van de WF 6 flow geheel is toe te schrijven aan 
het stromingsgedrag van de reaktor. 

2.5 Conclusies 

De conclusies van het onderzoek naar de stromingskarakteristiek van de reaktor luiden als 
volgt: 

1. De opmerkelijke toename van het SiF 4 signaal na het stoppen van de WF 6 gastoevoer 
is toe te schrijven aan het veranderen van de stromingskarakteristiek van de reaktor 
ten gevolge van het veranderen van de druk in het systeem. De produktie van SiF 4 

molekulen tijdens \i\1-CVD waarbij de toevoer van vVF6 gas wordt onderbroken neemt 
niet aantoonbaar toe. 

2. Waarschijnlijk blijft de produktie van SiF 4 gas doorgaan na het stoppen van de 
WF 6 gastoevoer, alsof de WF 6 gastoevoer helemaal niet onderbroken is, totdat een 
bepaalde kritische dichtheid van WF 6 gas in de reaktor wordt bereikt. Een schatting 
voor deze kritische WF 6 druk in de reaktor levert 0.4 ± 0.3 Pa. 

3. Het signaal van een bepaald molekuul dat met de gebruikte massa-spektrometer 
opstelling wordt gemeten kan alleen rechtevenredig met de aanvoer en produktie van 
dit molekuul in de reaktor zijn, in het geval dat de snelheid waarmee de reaktor 
wordt leeggepompt constant blijft. Deze effektieve pompsnelheid is afhankelijk van 
de druk in de reaktor. Een model is voorgesteld, waarmee de aanvoer en produktie 
van een bepaald molekuul bij variabele druk in de reaktor kan worden afgeleid uit 
het gemeten signaal. 



Hoofdstuk 3 

Beginfase van W-CVD op silicium 

3.1 Inleiding 

Het beginstadium van het depositieproces van wolfraam op silicium is onderzocht door 
een silicium plaatje gedurende een tijd variërend van enkele sekonden tot enkele tientallen 
sekonden in contact te brengen met WF 6 gas. De aldus gedeponeerde laag is bestudeerd 
met de oppervlaktegevoelige analysetechniek Auger Elektron Spektroskopie (AES). 

Een eerder ontwikkeld model [7], waarvan de uitgangspunten eerst aan de orde zullen 
komen (zie paragraaf 3.2), geeft een indicatie voor het verloop van de hoeveelheid gede
poneerd wolfraam als functie van de tijd. Ter ondersteuning van dit model zijn metingen 
uitgevoerd met AES, waarvan de resultaten in paragraaf 3.5 worden besproken. 

3.2 Model voor W-CVD op silicium 

Een uitvoerige beschouwing van W-eVD op silicium is gegeven in hoofdstuk 1. De hoofdlijn 
zal hieronder worden besproken. De algemeen aanvaarde overall reaktie van het W-eVD 
proces op silicium voor temperaturen lager dan 400 oe wordt gegeven door [.5] 

2\VF6 (g) + 3Si(s)----+ 2W(s) + 3SiF4 (g). (3.1) 

De toename van de hoeveelheid gedeponeerde wolfraamatomen, Nw, als functie van het 
aantal gevormde SiF 4 molekulen per tijdseenheid, Q, is dan te schrijven als 

dNw = ~Q. 
dt 3 

(3.2) 

Figuur 3.1 toont een typisch resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer van 
het W-eVD proces bij een temperatuur van 260±1 oe. Het aantal gevormde SiF4 molekulen 
per tijdseenheid blijkt a.ls functie van de tijd te kunnen worden geschreven als [7] 

(3.3) 

26 
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Figuur 3.1: Typisch resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer van het W-CVD 
proces op silicium bij een temperatuur van 260 ± 1 oe 

waarin NsiF4 ,max het totaal aantal geproduceerde SiF4 molekulen is na afloop van de de
positie, en v een karakteristieke frequentie. De waarde van deze karakteristieke frequentie 
kan uit figuur 3.1 worden bepaald. Dit resulteert in dit geval in een waarde voor v van 
0.12±0.02 s-1

. De totale hoeveelheid gedeponeerde wolfraamatomen volgt door combinatie 
en integratie van de vergelijkingen 3.2 en 3.3 

? t ? 
Nw(t) = ~ j NsiF4 ,maxV2te-vtdt = ~NsiF4 ,max (1- (1 + vt)e-vt). (3.4) 

0 

In de limiet voort~ oo volgt dat Nw(t ~ oo) = ~NsiF4 ,max = Nw,max, zodat 

Nw(t) = 1- (1 + vt) e-vt. 
Nw,rnax 

(3.5) 

Het verloop van NNw als functie van de tijd voor een karakteristieke frequentie van 
W,max 

0.12 s-1 is weergegeven in figuur 3.2. 

3.3 Auger Elektron Spektroskopie 

3.3.1 Het principe van AES 

In het geval van bestudering van een oppervlak met AES wordt het te onderzoeken pre
paraat beschoten met een elektronenbundeL De elektronen van deze bundel hebben een 
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Figuur 3.2: Verloop wolfraamdepositie volgens formule 3.5 met v = 0.12 s-1 

energie EP. Deze energie is groot genoeg om bij de atomen in het preparaat een elektron 
uit een binnenschil met bindingsenergie Eb1 te verwijderen. De atomen in het preparaat 
zijn dan in een aangeslagen toestand en kunnen hun energie verlagen door een elektron uit 
een buitenschil met bindingsenergie Eb2 naar het gat in de binnenschil te laten overgaan. 
De hierbij vrijkomende energie EbrEb2 kan worden overgedragen op een ander elektron 
in het atoom met bindingsenergie Eb3 • In het geval dat de vrijkomende energie Eh1-Eh2 

groter is dan Eh3 kan dit elektron zich aan de invloedssfeer van het atoom onttrekken. Dit 
elektron wordt een Auger elektron genoemd. De creatie van Auger elektronen wordt nog 
eens geïllustreerd in figuur 3.3. 

De kinetische energie Ekin van een Auger elektron wordt gegeven door de relatie: Ekin = 
( Ebr Eb2 ) - Eb3. De set van bindingsenergieën ( Eb1 , Eb2 , Eb3) is specifiek voor een bepaalde 
atoomsoort. Op deze manier zijn de mogelijke kinetische energieën van de Auger elek
tronen óók elementspecifiek. Zodoende kunnen, door de energie van de uit het preparaat 
afkomstige Auger elektronen te bepalen, de in het oppervlak van dit preparaat voorkomen
de atoomsoorten worden geïdentificeerd. Het aantal gedetekteerde Auger elektronen met 
een bepaalde energie is een maat voor de hoeveelheid oppervlakte-atomen behorend bij die 
specifieke energie. 

3.3.2 Experimentele opzet voor AES 

Een schematische weergave van de meetopstelling voor Auger Elektron Spektroskopie is 
gegeven in figuur 3.3.2. Het te onderzoeken preparaat wordt gemonteerd op een pre
paraathouder. In de meetopstelling bevinden zich behalve een elektronenkanon ook een 
röntgenbron en een ionenkanon. De röntgenbron kan gebruikt worden voor X-ray Photoe-
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Auger elektronen afkomstig van het te onderzoeken preparaat ten gevolge van een 
elektronenbombardement worden door een cylindersymmetrische analysator afgebeeld op 
een channeltron. De selektie van Auger elektronen op energie gebeurt met behulp van 
de cylindersymmetrische analysator. De hoeveelheid Auger elektronen met een bepaalde 
energie wordt met behulp van het channeltron bepaald. 

Door de aanwezigheid van een ionenkanon in de AES opstelling is het mogelijk AES
metingen te combineren met 'sputteren'. Sputteren is het verwijderen van oppervlakte 
atomen door een oppervlak te beschieten met ionen, in dit geval argon ionen. Indien een 
wolfraampreparaat wordt gesputterd met argon ionen die een energie hebben van 4 keV, 
dan zullen per inkomend ion gemiddeld ongeveer 2 wolfraam atomen van het oppervlak 
worden verwijderd [15]. Als AES-metingen en sputteren worden gecombineerd kunnen 
uitspraken worden gedaan over het concentratieverloop van elementen als funktie van de 
diepte. De spektra die op deze manier ontstaan worden Auger diepteprofielen genoemd. 

3.4 De experimentele procedure 

Het silicium plaatje wordt op dezelfde manier voorbehandeld als beschreven in paragraaf 
2.2.1 van dit verslag. Na het monteren van het silicium plaatje en de eveneens op de 
gebruikelijke manier voorbehandelde kwartsbuis in de massa-spektrometer-opstelling wordt 
het silicium plaatje gedurende een half uur uitgestookt op 400 ± 5 oe. Hierna wordt de 
argon gasstroom door de reaktor gestopt en wordt de oven met behulp van een ventilator 
geforceerd afgekoeld tot 260 ± 3 oe. Teneinde het silicium plaatje ook de temperatuur van 
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Figuur 3.4: Experimentele opzet Auger Elektron Spektroskopie 

energie elektronenbundel 
stroom elektronenbundel 
sputterspanning 
afmeting sputterraster 
gemeten sputterstroom 

3 keV 
2f.LA 
-!:kV 

2 x 2 mm 
450 ± :30nA 

30 

Tabel 3.1: De belangrijkste instellingen die gebruikt zijn bij Auger Elektron Spektroskopie 

260 ± 3 oe te laten aannemen wordt een half uur gewacht. 
Terwijl het WF 6 gas volgens de methode die is beschreven in hoofdstuk 1 in de reaktor 

wordt geleid wordt de argon gasstroom in de bypassleiding weer ingeschakeld. Na de 
gewenste depositietijd wordt de WF 6 gasstroom vervangen door de argon gasstroom. Op 
deze manier wordt het WF 6 gas dat nog bij het plaatje aanwezig is, snel weggeblazen. 

Het silicium plaatje wordt zo snel mogelijk naar de AES-opstelling gebracht, maar komt 
daarbij onvermijdelijk gedurende ongeveer 15 minuten in contact met de buitenlucht. In 
deze opstelling wordt een Auger diepteprofiel van het silicium plaatje bepaald op de manier 
zoals beschreven in paragraaf :3.3.2. De belangrijkste instellingen die zijn gebruikt voor het 
verrichten van de AES-metingen zijn vermeld in tabel :3.4. 

3.5 Resultaten en diskussie 

Figuur 3.5 toont een typisch resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer van de 
experimenten ter onderzoeking van het beginstadium van het \V-CVD proces. Het WF6 gas 
wordt de reaktor binnengeleid waardoor het massa-spektrometersignaal dat dit molekuul 
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Figuur 3.5: Typisch resultaat van de massa-spektrometer tijdens depositieproces 

representeert (massa 281) toeneemt. Uiterlijk 1.5 s nadat het WF 6 gas de reaktor is 
binnengeleid, neemt het SiF4 signaal (massa 85) ook toe. De contacttijd (te) van het 
silicium plaatje met het WF 6 gas wordt gedefinieerd als het tijdsverschil tussen het moment 
dat het WF 6 signaal de achtergrond ontstijgt en het moment waarop de WF 6 dichtheid in 
de reaktor begint te dalen. 

Figuur 3.6 toont een typisch Auger diepteprofieL In de figuur zijn de atomaire concen
traties van verschillende elementen aan het preparaatoppervlak weergegeven als functie van 
de sputtertijd. Na een sputtertijd van ongeveer 15 sekonden wordt de hoogste wolfraamcon
centratie Wmax gemeten. Het gemeten zuurstofsignaal neemt in die tijd sterk af. Blijkbaar 
is het te onderzoeken preparaat geoxideerd tijdens het vervoer door de buitenlucht naar 
de AES opstelling. 

De tijd te wordt gedefinieerd als de tijd die gesputterd moet worden opdat de wolfraam
concentratie ten opzichte van Wmax een faktor e is gedaald. De tijd te hangt samen met 
een gesputterde laagdikte, ds(te), volgens formule A.4. Onder de gegeven experimentele 
omstandigheden wordt er tengevolge van sputteren elke minuut ongeveer een nanometer 
wolfraam verwijderd. Merk op dat het wolfraam ondanks de korte depositietijd, in dit 
geval ongeveer 5 sekonden, al enkele nanometers in het siliciumplaatje is doorgedrongen. 
De dikte van de wolfraamlaag op het siliciumplaatje, d, wordt gedefinieerd als de afstand 
die gesputterd is in de tijd te. Van 13 preparaten is {;Vmax en d bepaald. Hierbij zijn vrijwel 
altijd twee diepteprofielen opgenomen om een idee te krijgen van de spreiding in Wmax en 
d per preparaat. De gevonden resultaten zijn te zien in de figuren 3. 7 en 3.8. 

In paragraaf 3.2 is een model besproken dat het verloop van de hoeveelheid gedeponeerd 
wolfraam als functie van de tijd beschrijft. Om de meetresultaten met dit model te verge
lijken is het noodzakelijk uit een Auger diepteprofiel af te schatten hoeveel wolfraam er is 
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gedeponeerd. Veronderstel dat het wolfraamsignaal in Auger diepteprofielen exponentieel 
afneemt. De hoeveelheid wolfraamatomen Wals functie van de diepte x is dan te schrijven 
als 

W(x) = Wmaxe-"à (3.6) 

De totale hoeveelheid gedeponeerd wolfraam Nw is dan te schrijven als: 

00 00 

Nw = j W(x)dx = j lVmaxe-"à = dlVmax (3.7) 
0 0 

De gemeten waarden voorNwen het verloop van N~: ... volgens formule 3.5 zijn gecom

bineerd in figuur 3.9. Het gemeten signaal is zodanig genormeerd dat de gemeten en bere
kende waarde voor t=50 sekonden samenvallen. Uit eerder onderzoek blijkt dat verg afhan
kelijk is van de reaktietemperatuur, en varieert in het gebied 5 x 10-3 Hz < v < 2 x 10-1 Hz 
voor 230 oe < T < 280 oe. Om de gevoeligheid van de berekende hoeveelheid gedeponeerd 
wolfraam voor de helling v te illustreren zijn in figuur 3.9 ook twee curves aangegeven 
waarin de waarde van v een faktor 5 groter en kleiner is gekozen. Uit de figuur is op te 
maken dat het model en de metingen zeer goed overeenstemmen. 

In de beginfase van W-eVD op silicium treedt er zowel groei op in het aantal wolfraama
tomen dat wordt gedeponeerd in de buitenste atoomlagen (zie figuur 3.7) alsook groei in 
de laagdikte d (zie figuur 3.8). Aangezien zowel de maximale wolfraamconcentratie Wmax 
als de dikte van de wolfraamlaag d aanvankelijk minstens lineair toenemen, stijgt de hoe
veelheid gedeponeerd wolfraam aanvankelijk minstens kwadratisch. Een reeksontwikkeling 
van formule 3.5 toont aan dat voor kleine tijden de verwachting zelfs is dat de hoeveelheid 
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gedeponeerd wolfraam toeneemt met een derde macht van de tijd. De hoeveelheid WF6 

gas die nodig is om het vV-CVD proces in stand te houden moet dan aanvankelijk ook 
toenemen volgens een derde macht van de tijd. Eén van de conclusies van hoofdstuk 2 is 
echter dat er bij de gebruikte experimentele condities gedurende het gehele W-CVD proces 
een overmaat WF 6 gas in de reaktor aanwezig is. Het W-CVD proces kan dus verlopen 
zonder dat de aanvoer van WF 6 gas het proces in snelheid limiteert. 

3.6 Conclusies 

• In de initiële fase van het W-CVD proces wordt er wolfraam afgezet aan het pre
paraatoppervlak èn er vindt groei van de wolfraamlaag in de diepte plaats. De 
gedeponeerde wolfraamlaag bedekt in de eerste 10 s van het depositieproces maxi
maal 50% van het silicium oppervlak en bereikt een diepte in het silicium van enkele 
nanometers. 

• De gemeten totale hoeveelheid gedeponeerd wolfraam komt overeen met de berekende 
hoeveelheid gedeponeerd wolfraam volgens een model dat is opgesteld met behulp van 
tij cis-opgeloste massa-spektrometri e. 



Hoofdstuk 4 

Selektiviteitsverlies van W-CVD 

4.1 Inleiding 

Voor de toepassing van het W-CVD proces bij de produktie van geïntegreerde circuits is 
het belangrijk dat met behulp van dit proces wolfraam selektief op silicium halfgeleiderma
teriaal wordt aangebracht, en niet op isolerend kwarts (Si02) materiaal. Eerder onderzoek 
in het kader van het WF 6-projekt heeft zich gericht op het bestuderen van het verlies van 
selektiviteit van het W-CVD proces, daarbij voornamelijk gebruik makend van tijdsopge
loste massa-spektrometrie [12]. Voor de depositie van wolfraam op kwarts wordt gebruik 
gemaakt van WF 6 gas dat wordt gereduceerd door SiH4 gas. Een typisch resultaat van de 
tijds-opgeloste massa-spektrometer is afgebeeld in figuur 4.1. In de figuur is te zien dat na 
de toevoer van WF 6 en SiH4 gas de produktie van H2, SiF 4 en Si HF 3 gas wordt waarge
nomen. Aanvankelijk nemen de signalen van deze gassen exponentieel toe. Op een zekere 
tijd T, die afhangt van de temperatuur en de concentraties van de reaktiegassen, treedt er 
een 'knik' op in de curves van deze gassen (in dit geval is T ongeveer 550 s). De knik geeft 
aan dat de reaktiesnelheid van een al bestaande reaktie plotseling sterk toeneemt, of dat 
een andere reaktie het verloop van het W-CVD proces vanaf dit moment gaat domineren. 
Tekcan ?? suggereert een model voor het W-CVD proces op kwarts waarin het proces 
voor tij den kleiner dan T verloopt via groeikernen van W 2 F 6 molekulen. Het verschil van 
reaktiesnelheid vóór en ná T wordt in dit model verklaard met de veronderstelling dat 
op tijdstip T de \V 2F 6 groeicentra grotere clusters vormen die metallische eigenschappen 
krijgen. 

In dit hoofdstuk worden experimenten beschreven die zijn uitgevoerd om te onderzoeken 
of er op tijdstip T sprake is van een overgang van groeicentra die bestaan uit losse W 2 F 6 

molekulen naar grotere clusters, die bestaan uit meerdere lagen van wolfraamatomen en 
zodoende metallische eigenschappen krijgen. Hiertoe is het kwartsoppervlak bestudeerd 
met Low Energy Ion Scattering (LEIS). 

LEIS is een oppervlaktegevoelige analysetechniek die informatie kan verschaffen over de 
samenstelling van de allerbuitenste atoomlaag van een vaste stof. Door bestudering van de 
precieze vorm van de wolfraampiek die bij LEIS metingen ontstaat en door bestudering van 
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Figuur 4.1: Typisch resultaat van de tijds-opgeloste massa-spektrometer van het W-CVD 
proces op kwarts. 

de verandering van het gemeten signaal ten gevolge van sputteren kan er informatie worden 
verkregen over dieper gelegen lagen. Een nadeel van de voor dit onderzoek interessante 
preparaten is dat ze bestaan uit het isolerende Si02 • Het beschieten van een isolerend pre
paraat met geladen deeltjes resulteert in oplading van dit te onderzoeken preparaat. Het 
ionenverstrooiingsapparaat NO DUS beschikt echter over een ingebouwde neutralisatiering, 
met behulp waarvan het preparaatoppervlak met elektronen kan worden besproeid. Op 
deze manier kan de oplading zelfs bij een isolator als kwarts worden voorkomen waardoor 
de analysetechniek onbeperkt kan worden toegepast. De combinatie van oppervlaktegevoe
ligheid, de mogelijkheid uitspraken te doen over de samenstelling van dieper gelegen lagen 
èn de mogelijkheid om aan isolatoren te meten maken LEIS tot een geschikte techniek voor 
onderzoek naar submonolaag wolfraamdepositie op een kwartsoppervlak. 

In dit hoofdstuk komen het principe van LEIS en de beschrijving van het ionenver
strooiingsapparaat NODUS zeer kort aan de orde. De experimenten zijn beschreven in 
paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 zijn de resultaten van de LEIS-analyse gegeven, tesamen 
met een diskussie over de interpretatie. 

4.2 Low Energy Ion Scattering 

4.2.1 Het principe van LEIS 

Bij LEIS worden oppervlakken bestudeerd door gebruik te maken van de interactie van 
edelgasionen als Hé, Né en Ar+ met de atomen in het oppervlak van het te onderzoe-
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ken preparaat. Deze ionen worden met een energie van 0.1 tot 10 keV op het oppervlak 
geschoten. Het grootste deel (meer dan 99%) van deze ionen wordt al in de buitenste 
atoomlaag van het preparaat geneutraliseerd, waardoor de edelgasatomen die na verstrooi
ing nog geïoniseerd zijn vrijwel uitsluitend uit de buitenste atoomlaag afkomstig zijn. Er 
zijn echter edelgasatomen die, nadat ze eerst in diepere lagen van het preparaat zijn door
gedrongen, geneutraliseerd worden, maar bij uittreden uit het preparaat alsnog geïoniseerd 
worden. Deze ionen geven informatie over diepergelegen lagen. Hierop wordt verder inge
gaan in paragraaf 4.2.2. 

Omdat de De Broglie-golflengte van de edelgasionen veel kleiner is dan de afstand 
waarop de interactiepotentiaal tussen een inkomend ion en een oppervlakte atoom een rol 
speelt en deze afstand kleiner is dan de afstand tussen twee buuratomen in het oppervlak, 
kan LEIS worden beschreven met een klassiek binair botsingsmodel. 

Uit energie- en impulsbehoud is dan af te leiden dat er tussen de energie van de inko
mende edelgasionen, Ei, de energie van de verstrooide edelgasionen, Er, de massa van een 
edelgasion, mion, de massa van een oppervlakteatoom, mat, en de strooihoek 0 de volgende 
relatie bestaat: 

( 4.1) 

De energie Ei wordt in dit onderzoek constant ingesteld op 3 keV. Als het aantal 
onder een vaste strooihoek 0 gedetekteerde ionen wordt uitgezet tegen hun energie Er, 
dan resulteert dit in wezen in een massaspektrum van het oppervlak. De samenstellende 
atomen van het oppervlak geven aanleiding tot een piek in een LEIS spektrum bij een 
energie E f, die via 4.1 is gerelateerd aan de massa van de atomen van de buitenste laag 
van het preparaat. De piek wordt een binaire botsingspiek genoemd. De hoogte van zo'n 
piek is een maat voor de hoeveelheid corresponderende atomen in het opervlak. 

4.2.2 Staartvorming en sputteren 

In paragraaf 4.2.1 is reeds vermeld dat er een kans bestaat dat ionen worden geneutrali
seerd bij het binnendringen van een preparaat, vervolgens energie verliezen door botsingen 
met atomen in dieper gelegen lagen en tenslotte bij het uittreden uit het preparaat weer 
geïoniseerd en gedetekteerd worden [13]. Deze ionen hebben minder energie dan ionen 
die alleen energie hebben verloren door botsing met een oppervlakteatoom. In een LEIS 
spektrum komt dit effekt tot uiting door vorming van een 'staart' aan de lage-energiekant 
van een binaire botsingspiek 

Uit het snijpunt van de ontstane staart en de energie-as in een LEIS spektrum kan 
een afschatting worden gemaakt van de dikte van de gedeponeerde wolfraamlaag. De 
plaats van dit snijpunt bepaalt hoeveel energie een inkomend ion maximaal extra verliest 
ten gevolge van verstrooiing aan dieper gelegen wolfraamatomen. Met behulp van het 
TRIM simulatieprogramma dat uitvoerig wordt beschreven door Ziegier et al. [14] kan 
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een schatting worden gemaakt van wat de gemiddelde indringdiepte is van een inkomend 
edelgasion in een wolfraamkristaL De energie die een inkomend ion gemiddeld per lengte
eenheid in het kristal verliest is hier eenvoudig uit af te leiden. Met deze twee gegevens 
(de energie per inkomend ion die maximaal aan dieper gelegen wolfraamatomen wordt 
overgedragen en het geschatte energieverlies per lengte-eenheid per inkomend ion) kan een 
schatting worden gemaakt van de dikte van de gedeponeerde wolfraamlaag. 

Een andere manier om informatie over onderliggende lagen te verkrijgen is het bestude
ren van het effekt van sputteren (zie paragraaf 3.3.2 en appendix A). Sputteren is inherent 
aan het bedrijven van ionenverstrooiing. Bij de gebruikte energieën van de inkomende 
helium ionen (3 keV) wordt elk half uur ongeveer 1 monolaag wolfraamatomen door de 
primaire ionenbundel verwijderd. 

Door de algehele vorm van een LEIS piek te beschouwen en te volgen tijdens sputteren 
kan dus extra informatie over de samenstelling en dikte van onderliggende lagen worden 
verkregen. 

4.2.3 Het NODUS apparaat 

Een schematische weergave van de NODUS opstelling, die gebruikt is voor het uitvoeren 
van LEIS metingen, wordt gegeven in figuur 4.2. Het edelgas (in dit geval 4 He ), wordt 
door middel van een inlekventiel (12 in figuur 4.2) de ionenbron binnengevoerd. Hier 
ontstaat een ionenbundel met een stroom die gevarieerd kan worden tussen 10 en 500 nA. 
Via een massafilter (2), afbuigplaten (3), een diafragma (5) en een lenzensysteem waarmee 
de bundeldiameter kan worden gevarieerd (o.a. 4), bewegen de edelgasionen naar het 
preparaat dat is geplaatst op een caroussel (7). 

De ionen die onder een hoek van 141.7 o worden verstrooid komen terecht in de CMA, 
de Cylindrical Mirror Analyser, met behulp waarvan de ionen op energie kunnen worden 
geselekteerd (6). De op energie geselekteerde ionen worden afgebeeld op een detektor. Het 
geheel is geplaatst in UHV. De achtergronddruk is 4 x w-s Pa. 

4.3 De experimentele procedure 

De te onderzoeken wolfraamlaag wordt normaal gedeponeerd op de reaktorwand, bestaande 
uit een buis van kwarts. Afgezien van het feit dat deze buis in stukken gebroken zou moeten 
worden, is het door de hoge kromtestraal van de buis niet mogelijk om het oppervlak met 
LEIS te analyseren zonder dat de analyse beïnvloed wordt door oplading. Als oplossing is 
ervoor gekozen om Si 0 2 plaatjes ( 10 x 5 x 1 mm3 ) te plaatsen in de reaktor, op verschillende 
plaatsen binnen en buiten de oven (zie figuur 4.3). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 
de plaatjes het depositieproces niet noemenswaardig verstoren en dat de dep os i tie van 
wolfraamatomen op de plaatjes identiek is aan de depositie op de reaktorwand. 

Omdat de reaktor en het NODUS apparaat niet geïntegreerd zijn is het noodzakelijk 
om de preparaten door de buitenlucht te vervoeren. Verwacht mag worden dat reaktieve 
en geadsorbeerde molekulen tijdens dit transport eventueel doorreageren en desorberen. 
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Figuur 4.2: De NODUS voor het uitvoeren van LEIS experimenten 
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Van de andere kant mag men verwachten dat chemisch gebonden wolfraam atomen, en 
met name chemisch gebonden wolfraam metaaldeeltjes, op het oppervlak aanwezig zullen 
blijven. 

De reaktorbuis en de kwartsplaatjes ondergaan vóór het uitvoeren van een experiment 
een ets- en uitstookprocedure die kort zal worden beschreven (zie ook paragraaf 2.2). De 
kwartsplaatjes worden eerst met alkohol schoongemaakt om de grofste vervuilingen te 
verwijderen. Dan worden de kwartsplaatjes en de reaktorbuis gedurende 2 minuten onder
gedompeld respektievelijk gevuld met een HF /HN03 mengsel, waarna ze gespoeld worden 
met gedemineraliseerd water. Door deze procedure wordt een eventuele wolfraamdeposi
tie op de reaktorbuis uit eerdere experimenten verwijderd. De kwartsplaatjes worden in 
de reaktorbuis gelegd en gedurende minstens 15 uur uitgestookt op een temperatuur van 
725 oe. Dan wordt de reaktorbuis in de massa-spektrometer opstelling geplaatst en worden 
de kwartsplaatjes gedurende een half uur op 500 ± 5 oe uitgestookt. Het depositieproces 
wordt na wederom een half uur gestart bij een temperatuur van 297 ± 3 oe. Deze procedure 
wordt gevolgd om de waterverontreiniging in de reaktorbuis tot een minimum te beperken. 

De eigenlijke depositie verloopt als volgt (zie ook paragraaf 1.2.1). Vóór het experiment 
stroomt argon gas door de reaktor. Het WF6 /SiH4 gasmengsel stroomt ondertussen door 
een bypass-leiding. Dit wordt gedaan opdat de flowcontrollers die de reaktiestromen regelen 
zich kunnen stabiliseren. Het experiment start op het moment dat met behulp van een 
4-weg kraan het WF 6 /SiH4 mengsel de reaktor wordt binnengeleid en het argongas door 
de bypass-leiding wordt geleid. De kwartsplaatjes worden slechts gedurende een bepaalde 
tijd aan het mengsel blootgesteld, teneinde de tot dusver gerealiseerde wolfraamdepositie 
in de NODUS te bestuderen. De \VF6 /SiH4 toevoer naar de reaktor wordt gestopt door 
de gasstromen door de reaktor en de bypass-leiding weer te verwisselen. 

4.4 Resultaten en diskussie 

Er zijn 2 series experimenten verricht zoals beschreven in paragraaf 4.3. Het is niet mogelijk 
precies aantegeven in welk stadium het depositieproces is onderbroken. Dit komt voort uit 
een grote spreiding in T die inherent is aan deze experimenten. De waarde voor T bij 
de gebruikte experimentele condities is 576 ± 180 s-1 [12], waarin de opgegeven fout de 
standaarddeviatie is. Voor de eerste serie geldt dat het depositieproces na ongeveer 250 s 
is afgebroken. De exponentiële toename van het SiHF3 is zichtbaar, en het tijdstipT is nog 
niet bereikt, wat kan worden afgeleid uit het feit dat de afname die het SiH4 signaal steeds 
op het tijdstipT ondergaat nog niet zichtbaar is (zie figuur 4.1). Deze meetserie wordt in 
het vervolg aangeduid als 'de meetserie met een depositietijd van t = ~r'. Voor de tweede 
serie experimenten is de knik in de curves van de gassen zichtbaar, maar bevindt het proces 
zich nog niet in de verzadigingsfase die optreedt als al het aangevoerde SiH4 onmiddellijk 
wordt gebruikt. De verzacligingsfase is te herkennen aan het feit dat de signalen van de 
afzonderlijke gassen niet meer verancleren (zie figuur 4.1). Deze meetreeks zal in het vervolg 
worden aangeduid als 'de meetserie met een depositietijd t = r'. 

De metingen zijn steeds zo uitgevoerd dat een serie kwartsplaatjes de gehele ovenlengte, 
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Figuur 4.3: Resultaat van LEIS experimenten 
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I= l/2't 

inklusief 3 cm vóór en 3 cm áchter de oven bedekt. Het resultaat van de bestudering van 
de 2 series kwartsplaatjes met LEIS is te zien in figuur 4.3. Slechts van de 3 preparaten aan 
het uiteinde van de oven is het resultaat getoond. De trend is dat bij de serie met de de
positietijd t = ~T op de meer stroomopwaarts gelegen preparaten géén wolfraam zichtbaar 
is. Voor de serie met de depositietijd t = T is de trend, dat meer stroomopwaarts gelegen 
preparaten een toename van het gemeten wolfraamsignaal vertonen. In deze figuur geeft 
de recht getrokken lijn steeds het eerste opgenomen LEIS spektrum aan. De gestippelde 
lijn is een LEIS spektrum dat na ongeveer 10 minuten sputteren met helium ionen tot 
stand is gekomen. De geschatte sputtersnelheid van 3 ke V helium ionen komt overeen met 
1 monolaag wolfraamatomen per half uur. 

Bij de LEIS metingen aan het middelste plaatje van de eerste serie is de ionenbundel 
niet goed op het preparaat gericht geweest. Bijgevolg nemen het zuurstof- , silicium- en 
wolfraamsignaal af en is er koper van de preparaathouder zichtbaar. De tendens van dit 
kwartsplaatje is echter dezelfde als de tendens van het plaatje dat net buiten de oven 
ligt in dezelfde serie. Deze tendens is dat het wolfraamsignaal kleiner wordt na sputteren 
met helium ionen gedurende 10 minuten. In de tweede meetserie is deze zelfde tendens 
alleen te zien bij het plaatje dat net buiten de oven ligt, bij het middelste plaatje blijft het 
wolfraamsignaal constant en bij het derde plaatje neemt het wolfraamsignaal na sputteren 
zelfs toe. Deze waarneming hangt samen met de waarneming dat in de tweede meetserie 
aan de wolfraampieken van de preparaten die binnen de oven hebben gelegen een staart 
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ontstaat, die erop duidt dat helium ionen zijn verstrooid aan wolfraamatomen in dieper 
gelegen lagen. 

Staartvorming is beschreven in paragraaf 4.2.2. Dat in de eerste meetserie geen staart 
aan de wolfraampiek voorkomt duidt erop dat er geen diepergelegen wolfraamlagen voor
komen. Het feit dat het wolfraamsignaal ten gevolge van sputteren met helium afneemt 
ondersteunt dit, aangezien er door wolfraamatomen te verwijderen kennelijk géén onder
liggende wolfraamatomen zichtbaar worden. 

Voor de meetserie met een depositietijd van t = T blijft het signaal echter constant of 
wordt zelfs groter. Het toenemen van het wolfraamsignaal moet waarschijnlijk verklaard 
worden met het verwijderen van zuurstof of andere verontreinigingen. In ieder geval blijft 
er steeds wolfraam zichtbaar wat duidt op het zichtbaar worden van onderliggende wol
fraamatomen. Het ontstaan van staarten aan de wolfraampiek ondersteunt dit vermoeden. 

Voor het middelste plaatje in deze serie wordt het snijpunt van de staart aan de lage
energie-kant van de wolfraampiek met de energie-as geschat op 2100 eV. Behalve aan 
wolfraam verstrooide ionen met een maximale energie van ongeveer 2650 e V komen er 
dus ook ionen voor die ongeveer 550 eV extra energie verloren hebben ten gevolge van 
botsingen met dieper gelegen wolfraamatomen. Met het TRIM simulatieprogramma wordt 
een indikatie verkregen voor het energieverlies van He ionen in een wolfraamrooster. Het 
met TRIM berekende energieverlies komt op ongeveer 200 eV per nanometer. Wanneer 
er rekening mee wordt gehouden dat een helium atoom naar het preparaatoppervlak moet 
terugkeren om gedetekteerd te worden dan wordt de geschatte wolfraam laagdikte ongeveer 
1.5 nanometer. De geschatte dikte van de wolfraamlaag op het andere preparaat met een 
staart in deze serie wordt op deze manier geschat op ongeveer 4 nanometer. Het resultaat 
van de TRIM simulatie moet worden beschouwd als een indikatie voor het energieverlies 
per nanometer. In dit licht beschouwd kan de conclusie van de dikte afschatting van de 
wolfraamlaag op de genoemde 2 preparaten niet nauwkeuriger worden opgegeven dan 'in 
de orde van grootte van enkele nanometers'. 

De ontstane wolfraamlaag bedekt het Si02 substraat overigens niet volledig, aangezien 
silicium en zuurstof zichtbaar blijven in het LEIS spektrum. Dit wordt toegeschreven 
aan het reageren en desorberen van wolfraam molekulen tijdens het transport door de 
buitenlucht, zoals reeels is opgemerkt in paragraaf 4.3. 

De LEIS metingen duiden in de richting dat voor depositietijden kleiner dan r de wol
fraamdepositie voornamelijk bestaat uit een laagdikte van minder dan een monolaag. Bij 
de meetserie met een depositietijd t = r is er duidelijk wèl sprake van dikkere wolfraam
lagen en kunnen er al laagdikten gemeten worden van de orde van grootte van enkele 
nanometers. Geconcludeerd kan clan ook worden dat het eerder voorgestelde model voor 
de depositie door de LEIS metingen wordt ondersteund. 

Om meer kwantitatieve uitspraken te kunnen doen is het noodzakelijk aanvullend on
derzoek te verrichten. 
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4.5 Conclusie 

Uit de analyse met LEIS van Si02 preparaten die blootgesteld zijn aan een WF6 /SiH4 

mengsel kan het volgende worden geconcludeerd. Op de Si02 preparaten blijkt wolfraam 
gedeponeerd te worden. Deze depositie bestaat aanvankelijk voornamelijk uit afzonderlijke 
wolfraam atomen, en gaat later over in wolfraamclusters met een afmeting van enkele nano
meters. Bij deze analyse is zowel gebruik gemaakt van de extreme oppervlaktegevoeligheid 
van LEIS, als van de recente inzichten dat multilagen in een LEIS spektrum aanleiding 
geven tot het vormen van een staart aan de lage-energie-kant van een binaire botsingspiek 

De overgang naar metaalclusters valt samen met een eerder (met massa-spektrometrie) 
waargenomen toename in de depositiesnelheid. 

Een model voor de depositie, dat aan de hand van de massa-spektrometer resultaten is 
opgesteld, wordt door de LEIS metingen ondersteund. 



Hoofdstuk 5 

Resumé 

De hedendaagse trend in de produktie van geïntegreerde circuits is de reduktie van typische 
afmetingen tot submicrometer schaal. Deze miniaturisering stelt nieuwe eisen aan zowel de 
gebruikte materialen en produktietechnieken. Opgedampt aluminium, dat dienst doet als 
geleidermateriaal, blijkt niet langer aan deze eisen te voldoen. De voornaamste problemen 
zijn de vervorming van aangebrachte strukturen ten gevolge van de hoge stroomdichthe
den ( elektromigratie), en de afname van het geleidingsvermogen ten gevolge van silicium 
diffusie. Bovendien blijkt de opdamp-techniek niet in staat om contactgaten van submi
crometer afmetingen te vullen. Een geschikte vervanger voor aluminium is wolfraam, dat 
met behulp van Chemical Vapour Deposition (CVD) kan worden aangebracht. Hiertoe is 
gebruik gemaakt van het gas WF 6 , dat met silicium en SiH4 kan reageren tot vast wol
fraam en de gasvormige produkten SiF4 , SiHF3 en H2 • Een bijkomend voordeel is dat het 
wolfraam selektief op silicium gedeponeerd wordt en niet op Si02 dat gebruikt wordt als 
isolator in de micro elektronica. 

Het WF 6 projekt richt zich op het bestuderen van de chemische reakties die een rol 
spelen bij het aanbrengen van wolfraam op silicium. Bij dit onderzoek wordt gebruik ge
maakt van een speciaal voor dit doel ontworpen massa-spektrometer opstelling, waarmee 
in-situ de produktie van gasvormige produkten kan worden gemeten. Daarnaast worden 
de gedeponeerde lagen onderzocht met oppervlaktegevoelige analysetechnieken zoals Low 
Energy Ion Scattering (LEIS) en Auger Electron Spectroscopy (AES). Tijdens dit afstu
deeronderzoek zijn enkele aspekten met betrekking tot W-CVD onderzocht. 

Het eerste aspekt betreft een opmerkelijke toename van het produktsignaal SiF4 wan
neer de aanvoer van WF 6 naar de reaktor gestopt wordt. Deze opmerkelijke toename van 
de SiF 4 produktie, die een gevolg is van de reaktie tussen vVF 6 en silicium, zou verregaan
de consequenties hebben voor het model van de wolfraamgroei op silicium dat voortkomt 
uit eerdere metingen. Op grond van een studie naar de stromingskarakteristiek van de 
gebruikte reaktor kan echter worden geconcludeerd dat de opmerkelijke toename in het 
SiF 4 signaal een gevolg is van de verandering in de stromingskarakteristiek van de reaktor, 
terwijl de SiF 4 produktie zijn normale verloop behoudt. 

Een tweede aspekt betreft de verificatie van het model voor de groei van wolfraam op 
silicium tengevolge van de reaktie tussen WF 6 en silicium. Hierbij is de aandacht gericht 
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op de initiële groei van wolfraam op silicium. Voor dit doel zijn met behulp van AES en 
sputteren diepteprofielen gemeten van silicium preparaten die gedurende zeer korte tijden 
zijn blootgesteld aan WF 6 • Het resultaat van deze analyse is tweeledig. Op de eerste 
plaats blijkt dat het wolfraam reeds bij de initiële groei een diepte van enkele nanometers 
doordringt in het silicium. Dit is in overeenstemming met de uitgangspunten voor het 
model van de groei. Op de tweede plaats blijkt het verloop van de hoeveelheid wolfraam 
die gedeponeerd is als funktie van de depositietijd overeen te stemmen met het verloop van 
de hoeveelheid die men op grond van het model zou verwachten. 

Het derde en laatste aspekt betreft het onderzoek naar het verlies van selektiviteit 
tijdens de reaktie tussen WF 6 en SiH4 • In eerder onderzoek is voor deze reaktie een 
model opgesteld waarbij het selektiviteitsverlies in eerst instantie verloopt via afzonderlijke 
wolfraam-bevattende molekulen die op het Si02 geadsorbeerd zijn. In een vervolgfase 
van de reaktie reageren deze rnalekuien door tot wolfraam metaaldeeltjes. Met behulp 
van LEIS is de wolfraamdepositie op Si02 geanalyseerd in zowel de vermeende fase waar 
afzonderlijke wolfraammolekulen voorkomen en in de fase waar de wolfraam metaaldeeltjes 
ontstaan. Gevonden is dat in de eerste fase wolfraam als monolaag bedekking aanwezig 
is, terwijl in de overgangsfase multilaagbedekking voorkomt. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de recente inzichten dat multilaag bezetting in een LEIS-spektrum aanleiding kan 
zijn tot de vorming van 'staarten' aan de lage-energiekant van een binaire botsingspiek. 
Bovendien is gebruik gemaakt van het sputtereffekt van de primaire ionenbundeL De 
gevonden resultaten ondersteunen het oorspronkelijke model. 
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Appendix A 

Sputteren 

De sputteropbrengst Y is gedefinieerd als het aantal atomen dat per inkomend ion uit het 
oppervlak verwijderd wordt. Deze sputteropbrengst is zowel afhankelijk van de aard van 
de ionen waarmee gesputterd wordt als van de energie van deze ionen. Behrisch geeft een 
overzicht van de sputteropbrengst voor verschillende systemen als funktie van de energie 
[15]. 

Als de sputteropbrengst bekend is, kan de tijd die nodig is om 1 monolaag te sputte
ren worden berekend. Het aantal ionen dat per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid 
het oppervlak bereikt, F, kan worden uitgedrukt in de bundelstroom, I, de elementaire 
ladingseenheid, e, en de oppervlakte van de ionenbundel ter plekke van het preparaat, A, 
volgens 

I 
F= eA· (A.1) 

Hierin is de veronderstelling gemaakt dat de gebruikte bundel homogeen is. In het geval dat 
de gebruikte ionenbundel regelmatig over een vlak wordt wordt gerasterd wordt aan deze 
voorwaarde naar verwachting redelijk voldaan. In dit gevalmoet in uitdrukking A.l niet 
de oppervlakte van de bundel ter plekke van het preparaat worden gebruikt, maar moet 
de oppervlakte van het sputterraster worden gebruikt voor de berekening van het aantal 
ionen dat per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid het preparaatoppervlak bereikt. 

Het aantal oppervlakte-atomen dat per tijds- en oppervlakte-eenheid wordt gesputterd, 
~, is dan het produkt van F en de sputteropbrengst Y. Het aantal atomen dat zich in 
een monolaag per oppervlakte-eenheid bevindt, Nmon, wordt gegeven door de uitdrukking 

Nmon = (~) ~. (A.2) 

Hierin is p de dichtheid en rn het malekulair gewicht. Voor wolfraam (p = 1, 94 x 104 kg m-3 

en m = 184 u) betekent dit dat er 1, 6 x 1019 atomen per oppervlakte-eenheid in een 
monolaag zitten. 

Wanneer Nmon bekend is, kan de tijd die nodig is om 1 monolaag te sputteren, lrn.on, als 
volgt worden berekend: 
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Nmon Nmon NmoneA 
lmon = dN = -- = YJ 

Tt FY 
(A.3) 

Als er gedurende t sekonden wordt gesputterd, dan wordt het aantal verwijderde mo
nolagen dus gegeven door -t t • Wanneer de dikte van 1 monolaag, dmon bekend is, dan kan 

mon 

de dikte van de laag die gesputterd is, ds(t), worden geschreven als 

t tYI 
ds(t) = dmon-- = dmon A = Vsputi, 

lmon Nmone 

waarin Vsput de sputtersnelheid is, gedefinieerd als 

1 dN 
Vsput = dmon -N d · 

mon t 

(A.4) 

(A.5) 



Appendix B 

Effektieve buislengte density control 

Het is niet mogelijk de weerstand van het buizenstelsel van de density control nauwkeurig te 
berekenen, aangezien de configuratie vrij uitzonderlijk is (zie figuur B.l). Door het bepalen 
van de lengtes ll, 12, 13en14 is het echter mogelijk een afschatting te maken van de effektieve 
buislengte. In paragraaf 2.3.2 is immers vermeld dat de geleidbaarheid van twee parallel 
aangebrachte buizen kan worden bepaald door de geleidbaarheid van de buizen afzonderlijk 
bij elkaar op te tellen. De stromingsweerstand van 2 in serie geschakelde buizen kan worden 
bepaald door de stromingsweerstanden van de buizen afzonderlijk bij elkaar op te tellen. 

Onder de veronderstelling dat de bochten in het buizenstelsel de stromingsweerstand 
niet beïnvloeden en de druk in het systeem overal gelijk is, is de totale geleidbaarheid voor 
deell van de density control, (zie figuur B.l), wat de viskeuze stroming betreft te schrijven 
als: 

(B.l) 

waarin L1 een effektieve lengte is. Vervolgens kan voor de stromingsweerstand van het 
totale buizenstelsel de uitdrukking 

Sry (L + 1 ) = SryLetrektier 
4 1 1 4 

1rr Pgem 1rr Pgem 
(B.2) 

worden opgesteld, waarin Letrektier een effektieve buislengte is voor de beschrijving van 
de viskeuze stromingsweerstand van het totale buizenstelsel van de density controL Met 
11 = 5.5 cm, 12 = 6.0 cm, 13 = 13.8 cm en 14 = 15.5 cm, wordt Letrektier ongeveer 16 cm. 
Voor de beschrijving van de molekulaire stromingsweersta.nd wordt op eenzelfde manier 
dezelfde effektieve lengte afgeschat. 
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13 

deel I 

11 deel2 

! 
Figuur B.l: Schematische weergave van het buizenstelsel van de density controL 



Appendix C 

Maximale diffusiecoëfficiënt in de 
reaktor 

De formules 2. 7 en 2.9 gecombineerd, leveren een uitdrukking voor het deeltjestransport 
door een buis in het geval van molekulaire stroming 

Q _ C( . _ . ) _ 27rr
3 

fgkT (nin- nuit) 
- nm nUit -

3 
L . 7rm 

De wet van Fick {formule 2.23) kan in dezelfde vorm worden geschreven 

waarin 0 het buisoppervlak is, zodat 

Q dn 
F=-=D-, 

0 dx 

Q =DO (nin- nuit) 
L ' 

in het geval dat de dichtheid in de buis lineair afneemt. 

(C.l) 

(C.2) 

(C.3) 

In het geval van molekulaire stroming is de beweging van een gasmolekuul onafhan
kelijk van andere gasmolekulen en daardoor bepaald door de thermische snelheid en de 
afmetingen van het volume waar het gas doorheen stroomt. Hetzelfde mechanisme gaat op 
voor diffusie van gasmolekulen bij lage drukken. Ook de diffusiecoëfficiënt voor een gas bij 
lage druk wordt uiteindelijk begrensd door de thermische snelheid en de afmetingen van 
het volume waar het gas doorheen diffundeert. Combinatie van C.l en C.3 levert, voor het 
geval dat de buisafmetingen beperkend worden 

D = 21rr
3 {8kf = 2r /skf. 

3 o V -:;;;; 3 V -:;;;; (CA) 

De diffusiecoëfficiënt van SiF4 gas (m = 104u) in de reaktor (r= 3,4 x 10-3 m) bij een 
temperatuur van 237 oe heeft dan een maximale waarde van 0. 73 m2s- 1

. 
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