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RCA Corporation 
Uev York, 
Registratiemedium yoor elektronenstralen. 

Be uitvinding heeft betrekking op nieuwe registratiemedia 
voor elektronenstralen en in het bijzonder op media bestemd om inlich-
tingen vast te leggen met een elektronenstraal, welke media een uit-
stekend oplossend vermogen en een grote gevoeligheid hebben, 

5 Fotoresisten, dat zijn registratiemedia, welke gevoelig 
zijn voor licht, zijn algemeen bekend. Wanneer dergelijke media 
beeldsgewijs worden belicht, veranderen hun oplosbaarheidseigen-
schappen op de belichte gedeelten, Wanneer ze na belichten in aanra-
king worden gebracht met een geschikt oplosmiddel lossen de meer op-

70 losbare gedeelten op, terwijl de minder oplosbare achterblijven als 
een relief patroon. Een negatieve fotoresist is aanvankelijk, dus voor 
het belichten, oplosbaar in de ontwikkelaar -en de belichte gedeelten 
woT&en minder oplosbaar. Een positieve fotoresist is aanvankelijk niet 
oplosbaar in de ontwikkelaar en de belichte gedeelten worden meer op~ 

15 losbaar. 
Onlangs zijn ook doelmatig gemoduleerde elektronenstralen 

toegepast om reliefpatronen vast te leggen. Omdat elektronenstralen 
beter kunnen worden gefocusseerd, kunnen ze inlichten vastleggen bij 
een groter oplossend vermogen en bij een groter opslagdichtheid dan 

20 mogelijk is met lichtstralen. Terwijl sommige fotoresisten tevens ge-
bruikt kunnen worden als elektronenstraalresist, zijn dé meeste foto-
resisten tamelijk ongevoelig voor elektronenstralen. In het laatste 
geval moet het vastleggen worden uitgevoerd met een geringe aftast-
snelheid en daardoor veel langzamer, dan met de beschikbare appara-

25 .tuur overigens mogelijk is» Het is daarom gewenst te kunnen beschik-
ken over betere materialen met grote gevoeligheid voor elektronen-
stralen, welke in staat zijn reliefpatronen te leveren met goed op-
lossend vermogen. -

Gevonden is, dat films op basis van een copolymeer van SO^ 
30 en alkenische monomeren uitstekende resisten zijn voor elektronen-

stralen en een grote gevoeligheid hebben. Films van deze copolymeren 
op een geschikte drager vormen een verbeterd medium voor beschrijving 
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met elektronenstralen» Bij enkele van deze polymeren is het niet no-

dig ze te ontwikkelen met een- oplosmiddel. 

De copolymeren» welke volgens de uitvinding bruikbaar zijn 

gebleken als elektronenstraal resist zijn de, copolymeren van alke-

5 nisch onverzadigde monomeren met SO,,. Dergelijke copolymeren zijn be-

kend en ze bevatten -SC>2-C groepen» De copolymeran kunnen op bekende 

wijze gemakkelijk als volgt worden bereid: S02 wordt gecondenseerd in 

een bad vloeibare stikstof en overgebracht naar een geschikt reactie-

vat. Aan het vloeibare SO^ wordt een werkzame hoeveelheid vrije radi» 

10 calen vormende initiator toegevoegd» het comonomeer wordt toegevoegd 

en het reactievat» bij voorbeeld een buis, wordt afgesloten. De 

polymerisatie wordt op gang gebracht door de buis bloot te stellen 

aan ultraviolet licht, bij voorbèeld afkomstig uit een kwikdamplamp 

bij -10 tot -60°C gedurende 50 minuten tot 10 uur» Bij de bereiding 

15 van het copolymeer kan men een overmaat SO^ gebruiken tot ongeveer 

4 mol S02 per mol ethenisch onverzadigd monomeer.' 

Geschikte monomeren, welke de hier beschreven film vormende 

resisten leveren zijn onder andere alkenen met rechte keten» zoals 

buteen-.1, buteen-2, dodeceen-1 en dergelijkes alkenen met vertakte 

20 keten, zoals 2-methylpenteen-1» cycloalkenen» zoals cyclopenteen» 

cyclohexeen» alkenylaryleen» zoals allylbenzeen, hydroxyverbindingen, 

zoals 2-butenol-1» 2-propenol»1» bicyclo 2.2<,1-hepteen~2~yl"5-^etha~ 

nol, allyl-glycidylether en heterocyclische onverzadigde verbindin-

gen» zoals 2-isopropylthiofeen. Bij voorkeur gebruikt men'verbindin-

25 gen, welke een vinylgroep bevatten» 

Initiatoren, welke vrije radicalen kunnen vormen», zijn al-

gemeen bekend» Voorbeelden zijn peroxyden, zoals lauroylperoxyde, 

'benzoylperoxyde» tert.butylperbenzoaat» tertobutylperacetaat, text,--. 

^ butylhydroperoxyde en azoverbindingen» zoals azobisisobu.tyronitril» 

JO De initiators worden gewoonlijk gebruikt in een hoeveelheid van 0,1- : 

0,3 gram per mol comonomeer. 

Het verkregen copolymeer kan worden gezuiverd door neer-

slaan uit een alcohol, zoals methanol» ethanol» isopropanol» butanol 

en dergelijke» waarna men het opnieuw oplost 'in een oplosmiddel, zo-

35 als methylethylketon, chloroform, of ethylacetaat en het opnieuw neer-
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.'slaat door toevoegen van een vloeistof, waarin het niet oplost, waar-

•na men het neerslag afscheidt en droogt, 

\ • Om het registratiemedium te vervaardigen wordt het gezui-

ïverde polymeer vanuit een oplossing Op de gewenste drager gegoten of 

;gesponnen. De aard van de drager is conventioneel. De drager kan 

•buigzaam zijn, zoals een polyesterfilm, of onbuigzaam, zoals een gla-

'zen plaat en transparant of ondoorzichtig, afhankelijk van het type 

;registratieapparatuur, waarvoor het bestemd is. De concentratie van 

jhet öopolymeer in het oplosmiddel, bij voorbeeld dimethylformamide 

•en/of tolueen, wordt zo gekozen, dat men een laag met de gewenste dik-

'te op de drager vormt. Daarna wordt het oplosmiddel op gebruikelijke 

wijze verwijderd, bij voorbeeld door verdampen, drogen en dergelijke. 

J. Bovendien is een elektrisch geleidende laag nodig'om de la-

nding af te voeren na de blootstelling van de elektronenstraal. Van-

• neer de drager niet geleidend is wordt een dunne geleidende laag aan-

gebracht, hetzij op de drager voor die wordt bekleed met de resist 

of op het 'buitenvlak van het gerede registratiemedium.'Deze geleiden-

de laag kan bestaan uit glas met een geleidende laag, zoals glas be-

:kleed met tinoxyae of indiumoxyde of met een geleidende metaalfilm 

erop. Ook kan men bovenop het copolymeer een voor elektronen door-

sdringbare geleidende laag opdampen, zoals een laag koper, nikkel, 

. aluminium, chroom of een ander metaal of legering. De geleidende laag 

is doelmatig 50 - 10.000 en bij voorkeur 100 - 1000 Angstrom dik. 

¥anneer het registratiemedium is voorzien van een copoly-

meerlaag en een geleidende laag is het gereed voor gebruik. 

De gewenste informatie kan op bekende wijze in de laag co-

polymeer worden geregistreerd met elektronenmicroscoop van instelba-

re aftastsnelheid. Hoewel het exacte mechanisme van de registratie 

niet bekend is, wordt aangenomen, dat de elektronenstraal de SO^-

binding verbreekt. Dit verandert de oplosbaarheid van het copoly-

meer, zodat voor positief werkende copolymeren bij aanraking met een 

oplosmiddel de bestraalde gedeelten sneller worden opgelost dan de 

niet bestraalde. In enkele gevallen leidt de afbraak tot vorming van 

vluchtige bijprodukten,' welke verdampen, in welk geval geen ontwikke-

laar nodig is. Dergelijke gas ontwikkelende resisten, welke niet ont-
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wikkeld behoeven te worden,.zijn van belang, omdat dan de gehele ont-
•wikkelingstrap kan worden weggelaten. 
! ' Hoewel in deze beschrijving•tot dusver steeds is gesproken 
,over een elektronenstraal worden onder deze term tevens verstaan stra 

5 len van andere geladen deeltjes met grote energie evenals elektro-
magnetische stralen, met inbegrip van roentgenst-ralen, gammastralen 
en dergelijke. 

Desgewenst wordt na het bestralen het registratiemedium ont-
wikkeld door onderdompelen in of besproeien met een geschikt oplos-

10 middel of met een mengsel van een oplosmiddel en een niet~oplosiniddel 
Zeer snel werkende oplosmiddelen worden bij voorkeur verdund met een 
fliet-oplosmiddel om oplossen van niet bestraald materiaal te vermij-
den. De combinatie van oplosmiddel en niet-oplosmiddel wordt gewoon-
lijk voor elk copolymeer empirisch bepaald en deze combinatie is ge-

15 woonlijk niet kritisch. Ook de ontwikkelduur is gewoonlijk niet kri-
tisch en deze kan varieren tot 30 minuten, afhankelijk van het ge-

• bruikte copolymeer, oplosmiddel, niet-oplosmiddel en de gewenste re-
lief diepte. In de regel worden copolymeerlagen gebruikt met een dik-
te van ongeveer 350 millimicron en het ontwikkelen wordt voortgezet 

20 tot ongeveer 50 millimicron van het copolymeer is verwijderd op de 
niet bestraalde plaatsen. In dat stadium is meestal op de wel be-
.straalde plaatsen het copolymeer geheel opgelost tot op de drager 
toe. Optimale ontwikkelaars met de bijbehorende optimale ontwikkel-
duur, welke voor elk copolymeer de beste oplosbaarheidsverhouding ge-

25 ven voor de wel en de niet bestraalde gedeelten, kunnen gemakkelijk 
worden' gevonden door een reeks eenvoudige proeven. 

De uitvinding wordt toegelicht door cle volgende voorbeelden. 
Voorbeeld I 

Een reeks copolymeren van SO^ met alkenisch onverzadigde 00-
30 monomeren werd bereid door ongeveer 1 mol comonomeer toe te voegen 

aan ongeveer 1 mol koud vloeibaar S0o, dat ongeveer 0,1 g azobisiso-
butyronitril bevatte en het mengsel bij -10 C 4 uur te belichten met 
een kwikdamplamp van 200 watt. De copolymeren werden neergeslagen uit 
methanol.' 

35 Het gezuiverde copolymeer werd opgelost in een oplosmiddel 
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onder vorming van een 2-6 gew.Ja's oplossing en deze werd gegoten op 

.glazen platen van 1,25 x 1,25 cm, welke tevoren waren bekleed met een 
:laag chroom met een dikte van 200 Angstrom en een laag nikkel met een 

'dikte van 2000 Angstrom. Be verkregen lagen werden-bestraald onder 

5-een aftastende elektronenmieriscoop met een versnellend potentiaal-

verschil van 5 kilovolt en een straalstroomsterkte van 5 nanoampère. 

Onder toepassen van een straal, waarvan de intensiteit, uit-

;gezet als functie van de afstand tot de hartlijn,: bij benadering va-

rieerde als een Gass functie, welke straal een wijdte, gemeten tussen 

10'punten met de helft van de maximale intensiteit, had van ongeveer 

0,5 micron, werd gebruikt om onder aftasten van het oppervlak ras-

ters te beschrijven met verschillende snelheid, waardoor de totale 

bestralingsduur van de filmgedeelten met de straal varieerden. 

Be bestraalde monsters werden ontwikkeld in verschillende 

15 oplossingen door de film er ten hoogste J0 seconden in onder te dom-

pelen. Deze oplossingen, de aard van de gebruikte copolymeren en de 

resultaten zijn hieronder vermeld. 

A. Comonomeer dodeceen-1. 

Bit copolymeer werd op de. drager aangebracht vanuit een 

20 3^'s oplossing in tolueen. Bij bestralen werden reeds zonder ontwik-

kelen rasters waargenomen bij zeer grote aftastsnelheden (tot 5400 

cm/sec) maar zonder ontwikkelen reikte dit raster niet tot op de dra-

, ger. 

Wanneer de groef, verkregen door aftasten met een snelheid : 

25 van 50 cm/sec in aceton werd ontwikkeld gedurende JQ seconden werd 

de groefbreedte 0,8 micron en deze reikte tot op de drager. 

'B. Comonomeer 2-methylpenteen-1. 

Dit copolymeer werd op de ondergrond aangebracht vanuit een 

:5 gew.^'s oplossing in chloorbenzeen. Zonder ontwikkelen werden ras-

JO-ters waargenomen bij aftastsnelheden tot 125 cm/sec, welke reikten 

tot aan de drager, terwijl de groef een breedte had van ongeveer 0,5 

micron. 

C. Comonomeer buteen-2. 

Dit copolymeer werd op de drager aangebracht vanuit een 5 

35 gew.^'s oplossing in "chloroform. Zonder ontwikkeling werden slechts 
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zwakke rasters waargenomen, maar bij een aftastsnelheid van ongeveer 
125 cm/sec gevolgd door ontwikkelen in een mengsel van chloroform en 
isopropanol gedurende 12 seconden werden scherp begrensde groe-
ven verkregen met een breedte van 1,1 micron, welke tot op de drager 

5 reikten, Ontwikkelen met methylethylketon of met een mengsel van ace- ; 
ton en ethanol was eveneens doelmatig. 
Voorbeeld II 

Een aantal verdere copolymeren van S02 werden bereid en ver-
werkt tot registratiemedia, zoals in voorbeeld I» 

10 De onderstaande tabel vermeldt de gebruikte comonomeren, 
de gebruikte ontwikkelvloeistoffen en de resultaten verkregen zonder 
en met ontwikkelen. 
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T A B E L | 
Qomonomeer Patroon 

zonder 
ontwikkelen 

Ontwikkelaar Ontwikkeld patroon \ 
i < 

2-traten«ol-1 matig isopropanol slecht ' ] 

cyclohexeen matig roe thylethyIketon 
aceton 
diiso'butylketon 

goed i 

buteen-1 matig cyolohexanon 
tetrachloorethaan 

matig ' j 

2-isopropenylthiofeen geen hexaan slecht | 

•bicyolo^2,2.1 
2~y1-5-methanöl 

zwak dimethyIformamide 
acetonitrile 

slecht . | • 

cyclopen-teen geen aceton 
raethylethylketon 
diisobutylketon 

goed , ï i 

l • . i 

allylalcohol 
(2~propen-ol-l) 

geen cyclohexanon goed - | 
» 

allylbenzeen geen methylethylketon/metha-
nol, 
2-methoxyethylacetaat/ 
isopropanol 

slecht ' 

allylglycidylether geen aceton/methanol slecht34 

M negatief werkend. 
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C O N C L U S I E S 

1, Registratiemateriaal, dat gevoelig is voor een elektronen-
straal, dat is voorzien van een drager en voor elektronen gevoelige 
laag, met het kenmerk, dat de gevoelige laag bestaat uit een copoly-
meer van SO^ met een alkenisch onverzadigd comonomeer, 

5 2. Registratiemateriaal volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat het ethylenisch onverzadigde comonomeer een vinylgroep bevat. 
3. Registratiemateriaal volgens conclusie 1 of 2, met het ken-
merk, dat het comonomeer 2-methylpenteen-1 is. 
4. Registratiemateriaal volgens conclusie 1 of '2, met het ken-

10 merk, dat het comonomeer dodeceen-1 is. 
5. Registratiemateriaal volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat het comonomeer cyclopenteen is. 
6» Registratiemateriaal volgens conclusie 1 of 2,.met het ken-
merk, dat het comonomeer allylalcohol is. 

15 7. • Registratiemateriaal volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat het comonomeer cyclohexeen is. 
8. Registratiemateriaal volgens conclusies .1 - 7, met het ken-
merk, dat het tevens is voorzien .van een elektrisch geleidende laag 
in aanraking met de gevoelige laag. 

— o — 
Extra conclusie 9-
9. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, 'met het kenmerk,, dat het co- , 
monomeer buteen-2 is. ' i 
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