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ЗНЕШКОДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІОННОГО ЗАБРУДНЕННЯ, ЯК ОДИН З ШЛЯХІВ 
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ                 

                           
В статті розглядаються шляхи підвищення стійкості напівпровідникових 
виробів до зарядової нестабільності на основі фізичного аналізу 
електродифузійного механізму деградації. Обговорюється один з підходів до 
забезпечення надійності планарних ІС на етапі виробництва, який полягає в 
усуванні усіх можливих джерел іонного забруднення. 

Сучасні літальні апарати оснащені високоінтелектуальними системами керування, 
основу яких складають спеціальні електронні прилади і пристрої. Елементи цих приладів і 
пристроїв мають відповідати цілому ряду вимог, зокрема, надійності. Забезпечення 
надійності передбачає аналіз фізичних причин деградацій та відмов конкретного виробу в 
конкретних умовах функціювання з наступним регулюванням технології його виробництва. 

Відомо, що близько однієї третини всіх відмов напівпровідникових інтегральних схем 
(ІС) зумовлені поверхневими явищами [1]. Головну роль у появі деградацій та поступових 
відмов грають процеси на межі розділу Si-SiO2, які пов′язані з міграцією високорухомих 
іонів лужних металів [1,2]. Основним механізмом деградації в цьому випадку є 
електродифузія в окиcі та по його поверхні. 

Електродифузійний механізм деградації 
Для розв′язання задач, пов′язаних з дифузією у твердих тілах, користуються другим 

законом Фіка, який для одномірної вимушеної  дифузії в ізотропному середовищі має вигляд 
[3]: 

∂C/∂t = D ⋅ ∂2C/∂x2 - Uϕ ⋅ ∂C/∂x ,    (1) 

де C - концентрація рухомих іонів; t - час; D - коефіцієнт дифузії; x - координата; Uϕ -                   
швидкість іонів, отримана під дією зовнішнього (електричного) поля. 
Рівняння (1) описує характер розподілу концентрації часток як функцію часу, тобто 

кинетику електродифузійного процесу. Коефіцієнт дифузії подкорюється закону 

D(T) = Do ⋅ exp(-Ea/kT) ,     (2) 

де Do - коефіцієнт, залежний від структури речовини; Еа - енергія активації дифузійного 
процесу; k - стала Больцмана; T - температура. 
Розглянемо метал - діелектрик - напівпровідник (МДН) - структуру, в якій рухомі іони 

накопичуються на межі розділу Si-SiO2. Концентрацію іонів в кожній точці підзатворного 
окису в будь-який момент часу можливо визначити з рівняння вимушеної дифузії для тіла 
кінцевих розмірів з відбиваючими гранями. Загальне рішення цього рівняння наведене в [3]. 
Стала часу електродифузійного процесу визначається  [4]: 

τ = 4D /(4D2π2/d2 + Uϕ
2) ,     (3) 

де d - товщина окису. 
З урахуванням співвідношення Ейнштейну µ=(qZ/kT)⋅D, вираз для дрейфової швидкості 

приймає вигляд: 

Uϕ = (qZ/kT)⋅DЕ ,     (4) 



де q - заряд електрону; Z - валентність рухомого іону; Е - напруженість електричного 
поля в окисі. 

Враховуючи вирази (2), (3) і (4), сталу часу можливо записати у вигляді: 

4 ⋅ exp(Ea/kT) 
τ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ .    (5) 

[4⋅(π/d)2 +(qZ/kT)2⋅E2]⋅Do

В залежності від величини прикладеного електричного поля можливо два випадки: 
вільна та вимушена дифузія. Для вимушеної дифузії стала часу визначається як 

4⋅exp(Ea/kT) 
τ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ .     (6) 

(qZ/kT)2⋅E2⋅Do

З виразу (6) видно, що при фіксованій температурі навколишнього середовища та 
заданій рабочій напрузі надійність напівпровідникових виробів можливо підвищити трьома 
шляхами. По-перше, електродифузійні процеси в окису та на його поверхні можливо 
мінімізувати, якщо  значно зменшити кількість активних іонів в об′ємі окису та на його 
поверхні. По-друге, можливо зменшити рухливість іонів, використовуючи матеріали з 
більшими енергіями активації дифузії. По-третє, стала часу зростає при використанні в ІС 
меньших робочих напруг. 

Шляхи зменьшення кількості активних іонів 
Одним з головних джерел забруднення різних типів у чистих приміщеннях раніше був 

персонал. Але частка забруднення, яка вноситься персоналом, безперервно зменьшується і, 
наприклад, на 1995 рік досягла рівня меньше 2% [1]. 

Окрім персоналу, джерелами іоного забрудненя окисної плівки є типові технологічні 
розчини, якими обробляються поверхня кремнію та його окису. Зменьшити іонне 
забруднення в цьому випадку можливо, якщо використовувати розчини, які не вміщують 
лугів. Крім того, доцільним вважається перехід на безлужні методи травлення, наприклад, 
іонно-плазменне травлення. 

Активні іони можуть міститися у склі та кварці, з яких виготовлений посуд та інше 
обладання для технологічних процесів мікроелектроніки [2]. Одним з варіантів рішення цієї 
задачі є використання попередньо очищених матеріалів. Але це також дуже дороге рішення.  

Іонне забруднення можливо зменьшити шляхом гетерування рухливих іонів, що 
особливо актуально при високотемпературних операціях [6]. Гетерування являє собою 
очистку оксиду шляхом створення стоку для активних іонів, зовнішнього по відношенню до 
окису. Гетерування можливо проводити в процесі вирощування окисних плівок, а також 
після отримання готових структур. При вирощуванні окису можливі такі види гетерування: в 
хлорному середовищі, в електричному полі та гетерування стеклами. Для готових структур в 
більшості випадків використовують гетерування в електричному полі. 

Хлорне гетерування є гарним способом очищення окисної плівки від рухливих іонів [7]. 
Це зумовлено тим, що енергія створення зв′язку між негативно зарядженими іонами хлору та  
позитивно зарядженими іонами відносно мала. Таким чином, утворюється хімічний зв′язок 
іонного забруднення в хлорному середовищі з наступним виведенням утворившихся 
комплексів з зони реакції. При виборі цього метода гетерування треба враховувати, що хлор 
- небезпечна речовина, яка може привести до забруднення навколишного середовища та 
спричинити різні захворювання у персонала. Крім того, під впливом хлору прискорюється 
корозія технологічного устаткування. 

Альтернативою є гетерування в електричному полі [6]. В цьому випадку до пластинки, 
що оброблюється, прикладують високу електричну напругу («+» на пластинці), яке створює 
тянуче електричне поле. Високорухливі іони лужних металів під дією цього поля 
видаляються з окису через що й відбувається його очищення. Для такого метода характерні 
робочі напруги більше 3 кВ. 



Гетерування за допомогою стекол можливо розглянути на прикладі 
фосфорносилікатного стекла (ФСС). Шар ФСС утворюється на поверхні термічного окису 
під час такої технологічної операції, як дифузія фосфору. Встановлено [5], що катіони натрія 
захоплюються тонким шаром ФСС під дією негативно заряджених іонів кисню в шарі скла та 
гублять можливість мігрувати через шар окису або по поверхні транзисторної структури. 

Під час виготовлення планарних ІС можливо забруднення під час нанесення металізації. 
Це пов′язано з тим, що при напиленні спочатку випаровуються більш літючі елементи, 
наприклад іони натрію, а тільки потім - атоми основного матеріалу. Щоб уникнути іонного 
забруднення окису, необхідно проводити напилення в електричному полі, яке відхилює 
траєкторію руху позитивних іонів так, що вони не долітають до пластинки. Також, можливо 
використовування не напилення, а розпилення. В цьому випадку немає нагріву метала, а 
тому також немає й іонного забруднення. Але, перехід на розпиленнея потребує додаткових 
капітальних витрат, що призводить до подорожчання виробництва. 

Для уникнення забруднення вже виготовленого виробу, необхідна його надійна 
герметизація. Але, необхідно враховувати можливість того, що іони лужних металів можуть 
знаходитися в герметизуючих полімерах, остаточних газах та влазі у корпусі після 
герметизації [8]. Тому вимога відсутності активних іонів в повній мірі стосується й 
герметизуючих матеріалів. Вирішити цю проблему можливо шляхом використання 
сверхчистих полімерів або шляхом очищення готових полімерів (наприклад, електролітичне 
очищення, гетерування в електричному полі). Також можливо вкористовування подвійних 
покриттів, тобто комбінацій надчистих полімерів зі звичайними. 

Висновки 
1. Основним механізмом деградації, пов′язаним з іонним забрудненням напівпровідникових 

виробів є електродифузія рухливих іонів лужних металів. 
2.  Зменшити швидкість деградації, тобто загальмувати електродифузійні процеси можливо 

зменьшуючи кількість активних іонів, їхню рухливість та зменьшуючи напруженість 
електричного поля  в окису. 

3. Кількість активних іонів можливо зменшити шляхом отримання чистого середовища в 
межах технологічного процесу виготовлення виробу, використанням надчистих 
матеріалів та реактивів, очищенням забруднених матеріалів, реактивів та обладнання, 
переходом на технологічні операції, що не вносять іонного забруднення, гетеруванням 
рухомих іонів з окису при його вирощуванні, гетеруванням рухливих іонів з готових 
структур, надійною герметизацією готових виробів. 
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