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در محلول زدایشگر ،می توان از ماسک سخت نازکتری برای زدایدش
سیلیکون استفاده نمود اهمیت این موضوع در زدایش هایی با عمد
زیاد نمایان تر است
در زدایش آبی ،ویفر سیلیکون در حالل غوطه ور شده و با واکنش
با زدایشگر ،به تدریج از سطح آن الیه برداری میشود این فرآیند سه
مرحله دارد ،نشستن واکنش دهندده بدر روی سدطح( ،)2واکدنش بدا
ویفر( )9و جددا شددن محصدول واکدنش( )Si(OH)4از روی سدطح
ویفر( )0هر یک از این مراحل میتوانند کنترل کننده سرعت زدایش
باشند نرخ زدایش سیلیکون عالوه بر میزان و ندوع ناخالصدی تزرید
شده در آن ،به درجه حرارت و غلظت حالل نیز بستگی دارد[]2
با افزودن برخی مواد از جملده سدورفکتانت هدا مدیتدوان فرآیندد
زدایدش را کنتدرل نمدود  Surfactantمخفد کلمدات surface
 active agentمی باشد سورفکتانت ها ترکیباتی آلی هسدتند کده
دارای گددروه هددای هیدددروفوبیک( 6آب گریددز) و هیدددروفیلیک( 7آب
دوست) می باشند[ ]9و به طور ناچیز در آب و حاللهدای آلدی حدل
می شوند با انحالل این مواد در محلول مورد نظدر ،کشدش سدطحی
بین فاز مایع و جامد کداهش مدی یابدد بده ایدن ترتیدب ،بده کمدک
سورفکتانت ها می توان سرعت مراحل مختل زدایش آبی را باال برد
در منابع [ ]0و [ ] 4بدر روی عوامدل مدوثر بدر روی ندرخ زدایدش
سددیلیکون بحددش شددده اسددت امددا در ایددن مطالعددات تدداثیر افددزودن
سورفکتانت ها به محلول زدایشگر ،بر نرخ زدایش مورد بررسدی قدرار
نگرفته است به طور مثال میزان تاثیرگذاری غلظدت  KOHبدر روی
نرخ زدایش در منبدع [ ]0بررسدی و رابطده زیدر بدرای ندرخ زدایدش
سیلیکون در دمای  79درجه سانتیگراد پیشدنهاد شدده اسدت(نمودار
:)2

چکیده
2

زدایش در میکروماشینکاری  ،فرآیندی است که به وسیله آن الیه ای
از سطح ویفر در طی یک فرآیندد شدیمیایی برداشدته مدی شدود در
بعضی از موارد طول مدت زدایش بیش از  94ساعت است با افزایش
نرخ زدایش می توان این مدت را کاهش داد و متعاقبا سدرعت تولیدد
محصوالت را باال برد با افزودن برخی مواد از جمله سدورفکتانت 9هدا
میتوان فرآیند زدایش را کنترل نمود با انحالل این مواد در محلدول
مورد نظر ،کشش سطحی بین فاز مایع و جامد کاهش مدی یابدد بده
این ترتیب ،به کمک سورفکتانت ها می توان نرخ زدایش آبدی را بداال
برد
در این مطالعه قصد داریم تا تاثیر افزودن سورفکتانت به محلدول
زدایشگر 0را ،بر روی نرخ زدایش سیلیکون بررسی کنیم
واژه های کلیدی
زدایش آبی ،نرخ زدایش سیلیکون ،سورفکتانت
مقدمه
در روند ساخت یک قطعه  MEMSچنددین بدار از پروسده زدایدش
برای ایجاد الگوهدای مدورد نظدر بدر روی ویفدر اسدتفاده مدی شدود
زدایشگرهای سیلیکون ،فاز مایع یا پالسما دارند به فرآیند زدایش بدا
استفاده از زدایشگرهای مایع "زدایش آبی "4و نوع دیگدر را "زدایدش
خشک "5می نامند زدایش خشک علی رغدم داشدتن دقدت بداال ،بده
تجهیزات خاص و گرانبهایی احتیاج دارد که هزینه تولیدد قطعدات را
باال می برد به عالوه پروسه زدایش آبی معموال سریع تر بوده و در آن
درجه آزادی بیش تری برای انتخاب نرخ زدایش وجود دارد[]2
در بعضی از موارد طول مدت زدایش بیش از  94ساعت اسدت بدا
افزایش نرخ زدایش می توان این مدت را کاهش داد و متعاقباً سرعت
تولید محصوالت را باال برد به عالوه با افزایش نرخ زدایش سدیلیکون

همان طور که در باال اشاره شد ،سورفکتانت هدا سدرعت واکدنش
کلی را افزایش می دهند اما این اثر در رابطه باال لحاظ نشده است

micro fabrication 1
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hydrophobic 6
hydrophilic 7
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بیشتر شود ،فعالیت سطحی سورفکتانت کاهش می یابد قابلیت
انحالل نیز ،با افزایش تعداد کربن های زنجیره کربنی ،کاهش و با
کاهش تعدا کربن ها ،افزایش مییابد[]9
سورفکتانتها را براساس نوع گروه آبدوست آنها دسته بندی
میکنند این سر آبدوست می تواند یونی و یا غیر یونی باشد در
صورتی که سر آبدوست یونی باشد ،اگر بار آن منفی باشد،
سورفکتانت آنیونی و اگر مثبت باشد ،سورفکتانت کاتیونی نامیده می
شود اگر گروه آبدوست هر دو بار مثبت و منفی را داشته باشد،
آمفوتریک 8خواهد بود[]9
با توجه به این که دنباله سورفکتانت ها آب گریز می باشند ،پس
از افزودن این مواد به محلول آبی ،به سمت مرزهای محلول آبی با
محیط های غیر آبی حرکت خواهند کرد در صورتی که غلظت
سورفکتانت در محلول آبی کم باشد ،این مواد به صورت افقی و یا با
یک زاویه معین نسبت به مرز میان دو ماده ،بر روی سطح پخش
خواهند شد با افزایش غلظت سورفکتانت در محلول ،چگالی آن ها
در سطح محلول آبی نیز بیشتر شده و متعاقبا فضای کم تری برای
قرارگیری سورفکتانت ها وجود خواهد داشت لذا تدریجاً ساختار
قرارگیری آن ها در مرز محلول تغییر خواهد کرد بدین ترتیب که
سر آب دوست به سمت محلول آبی کشیده شده و دنباله آب گریز از
محلول آبی دور می شود و نهایتاً سورفکتانت ها به صورت عمود بر
مرز دو محیط قرار خواهند گرفت
پس از اشباع شدن سطح ،سورفکتانت های اضافه شده با توجه به
دارا بودن بخش های آب دوست و آب گریز در کنار یک دیگر جمع
شده و تشکیل میسل2ها را می دهند به غلظتی از سورفکتانت ها که
سطوح محلول ،از آن ها اشباع شده و میسل ها شروع به تشکیل
شدن می کنند ،غلظت بحرانی میسل( )CMC23گفته می شود[]9
با توجه به اندازه سر و طول دنباله سورفکتانت ها ،غلظت آن ها در
محلول و نوع محلول شکل میسل ها متفاوت خواهد بود[ ]9نمونه
ای از ساختارهای متفاوت میسل ها در شکل  9نشان داده شده است

نمودار  : 2تاثیر تغییر غلظت  KOHبر نرخ زدایش سیلیکون ) (100در
دمای  79درجه سانتیگراد[.]0

در برخی مطالعات نیز تاثیر افزودن سورفکتانت ها بدر روی زبدری
سطوح بررسی شده است[ ،]8-5اما در این مقاله ها توضدیح کامدل و
قانع کننده ای در مورد تاثیر اضدافه کدردن سدورفکتانت هدا بدر ندرخ
زدایش داده نشده است
در این مطالعه قصد داریم تا تاثیر افزودن سورفکتانت بده محلدول
زدایشگر را ،بر روی نرخ زدایش سیلیکون بررسدی کندیم در قسدمت
های بعدی در ابتدا توضیحاتی تکمیلی در مورد سورفکتانت هدا اراهده
خواهد شد و سپس با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی ایدن مدواد،
تاثیر سورفکتانت ها بر روی نرخ زدایدش سدیلیکون در محلدول آبدی
پتاسیم هیدروکسید بررسی خواهد شد
پس از اراهه نتایج به دست آمده نیز ،نتیجه گیدری و جمدع بنددی
نهایی آورده شده است
سورفکتانت
سورفکتانت ها مواد آلی هستند که ساختار آنهدا در شدکل شدماره 2
نشان داده شده است

شکل  : 9ساختارهای متفاوت میسل ها[.]9

شکل  : 2ساختار ساده شده سورفکتانت ها [.]2

با افزودن سورفکتانت ها به محلول مورد نظر و تجمع آنها در مرز
میان محلول و ماده حل شونده کشش سطحی کاهش می یابد اما
پس از غلظت بحرانی تغییری در غلظت سورفکتانت ها در سطح به
وجود نخواهد آمد و لذا تغییری در کشش سطحی بین فاز جامد و
مایع نیز مشاهده نخواهد شد بنابراین میسل ها نقشی در کاهش

همان طور که در شکل  2دیده می شود این مواد از یک سر آب
دوست و یک دنباله آب گریز تشکیل می شوند این دنبالهی آبگریز
معموال از یک زنجیره کربنی تشکیل شده است تعداد کربن های این
زنجیره بر روی قابلیت انحالل و فعالیت های سطحی سورفکتانت
تاثیرگذار می باشد بیشینه فعالیت سطحی برای سورفکتانتهایی با
دنباله ای شامل ده تا هجده کربن ،می باشد میزان قابلیت انحالل با
این تعداد کربن خوب اما محدود است اگر تعداد کربن ها کمتر و یا

amphoteric 8
micelle 9
Critical micelle concentration 10
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کشش سطحی نخواهند داشت و تنها سورفکتانت های مستقر در مرز
میان دو ماده تاثیرگذار خواهند بود[ ]9نمودار  9کشش سطحی را بر
حسب غلظت سورفکتانت در محلول آبی نشان می دهد در صورتی
که سورفکتانت ها دارای ناخالصی باشند ،پس از غلظت بحرانی
میسل ،کشش سطحی مقداری افزایش خواهد یافت(نمودار -9ب)
ال  -خیلی قبل از غلظت بحراتی میسل

نمودار  : 9کشش سطحی میان فاز مایع و جامد( )γبر حسب غلظت
سورفکتانت(]9[)C

ب -قبل از غلظت بحراتی میسل

با توجه به نمودار شماره  9و خواص سورفکتانت ها ،می توان با
انتخاب درست سورفکتانت(نوع و اندازه دنباله و نوع سر سورفکتانت)
کشش سطحی میان دو فاز مایع و جامد را در یک محلول آبی کاهش
داد در بخش بعدی این ویژگی را منحصراً برای محلول آبی پتاسیم
هیدروکسید و سیلیکون بررسی خواهیم کرد
تاثیر سورفکتانت در فرآیند زدایش آبی
با انحالل پتاسیم هیدروکسید( )KOHدر آب و تهیه محلول آبی
پتاسیم هیدروکسید ،یون های  OH-در محلول ایجاد می شوند
همان طور که در بخش مقدمه نیز اشاره شد این یون ها با ویفر
واکنش داده و با سیلیکون پیوند ایجاد می کنند بدین ترتیب در
سطح ویفر عامل های  OHخواهیم داشت که این عامل ها سطح
ویفر را آبدوست می کنند
به همین دلیل با افزودن سورفکتانت به محلول آبی پتاسیم
هیدروکسید ،سر آبدوست آن ها جذب سطح ویفر می شوند(شکل
 0ال ) با افزایش غلظت سورفکتانت در محلول ،غلظت آن ها در
سطح ویفر نیز زیاد شده تا به اشباع برسد در این حالت اصطالحاً
یک الیه  hemimicelleدر سطح ویفر تشکیل شده است با توجه
به این که دنباله سورفکتانت ها آبگریز می باشند ،با افزودن
سورفکتانت ،یک الیه دیگر نیز از سورفکتانت شکل می
گیرد(-admicelleشکل  0ب) با تشکیل کامل الیه دوم به غلظت
بحرانی میسل خواهیم رسید
حال اگر باز هم به محلول سورفکتانت اضافه کنیم ،هیچ تغییری
در چگالی سورفکتانت ها در سطح ویفر به وجود نخواهد آمد و
سورفکتانت های اضافه شده به شکل میسل درخواهند آمد(شکل 0
ج)

ج -بعد از غلظت بحراتی میسل
شکل  0مراحل جذب سورفکتانت ها در سطح ویفر[]9

با تشکیل  admicelleدر سطح ویفر کشش سطحی در سطح
ویفر کاهش یافته و قابلیت ترشوندگی 22آن افزایش می یابد به عالوه
سر آبدوست سورفکتانتها با عاملهای  OHموجود در سطح ویفر
که با اتمهای سیلیکون پیوند دادهاند ،پیوند واندروالس ایجاد کرده و
سبب می شوند تا مولکولهای  Si(OH)4راحتتر از سطح ویفر جدا
شوند بدین ترتیب نرخ زدایش سیلیکون در محلول آبی پتاسیم
هیدروکسید افزایش می یابد
نتیجهگیری و جمعبندی
همان طور که در قسمت های قبلی به طور کامل توضیح داده شد ،بدا
قرار گرفتن ویفر در محلول آبدی پتاسدیم هیدروکسدید ،عامدل هدای
 OHدر سطح ویفر جمع شده و سطح ویفر را آب دوست می کننددحال با اضافه کردن سورفکتانت ها در محلول ،یک الیه admicelle
در سطح ویفر تشکیل می شود که موجب کاهش کشش سطحی ویفر
و افزایش قابلیت ترشوندگی آن میگدردد بده عدالوه سدر آبدوسدت
سورفکتانتها با ایجاد پیوند با عاملهای  OHموجود در سطح ویفدر
که با اتمهای سیلیکون پیوند دادهاند ،موجب می شوند تا مولکولهای
 Si(OH)4راحتتر از سطح ویفر جدا شوند بدین ترتیب مدی تدوان
wettability 11
0
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نرخ زدایش سیلیکون را در محلول آبی پتاسیم هیدروکسید به کمک
سورفکتانت ها باال برد
 در آزمایشددگاه میکروفندداوری دانشددگاه صددنعتی،در حددال حاضددر
) سعی ما بر این است که با انتخابAUT MEMS Lab.(امیرکبیر
 بدرای،سورفکتانت های مناسب به محلولی آبی بدا ندرخ زدایدش بداال
زدایش سیلیکون دست یابیم به عالوه در کنار افدزایش ندرخ زدایدش
باید به زبری سطوح نیز توجه شود
تشکر و قدردانی
 کارکنددان و دانشددجویان شدداغل در، مس د ولین،از سرپرسددت محتددرم
آزمایشگاه میکروفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر که مدا را در انجدام
 صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نماییم،این تحقی یاری کرده اند
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