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Materiais conjugados, tais como Au/Ti, Au/Pd/Ti, etc.
são empregados nos dispositivos de semicondutores a fia de
obter adequadas propriedades de contato. Essas proprieda-
des são modificadas se houver variações na composição pela
interdifusão nas interfaces. 0 método de retro-espalhaaen
to de Ions permite a obtenção do^perfil da composição do e r

1emento ao longo da espessura até uns microns. Descreve-se
a aplicação dessa técnica aos conjugados constituídos de.um
filme fino (-1000 A) de ouro depositado a vácuo sobre um
substrato de titânio. Os dados mostram o desenvolvimento
da inter-difusão Ti-Au desde os primeiros estágios até a
formação de compostos.
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1. Introdução

Modernos sistemas de contatos para dispositivos de es>
tado solido consistem de camadas múltiplas de filmes finos
de Au/Pd/Ti, Au/Ti, etc. (j-2j|. Tais estruturas conjuga-
das permitem o ajuste das propriedades de contato como ade-
são, condutividade elétrica, altura de barreira e estabili-
dade por longos períodos. Interações,como interdifusão e
formação de fases intermetãlicas.afetam as características
dos contatos. Tais interações podem ser estudadas de um
modo relativamente não-destrutivo pelo retro-espalhamento
iônico de Rutherford (j5-s] • Este trabalho apresenta um e£
tudo da interdifusão no sistema Au/Ti por retro-espalhamen-
to de íons.

i

2. Técnica Experimental

Pequenos pedaços ( 6-8mm) de titânio foram cortados
de bastões de alta pureza (99.971), de diâmetro -10mm. Poli
dos mecânica e eletroliticamente em uma das faces, foram, a
seguir, encapsulados sob alto vácuo (-6 x 10~ Pa) em tubos
de quartzo, e recozidos a 8509C por 50 horas. A face plana
dos pedaços de titânio foi repolida eletroliticamente e os
pedaços,limpos ultra-sonicamente em água desionizada, desti^
lada e em álcool isopropílico. Após a secagem, foram ime -
diatamente colocados em uma unidade automática de deposição
a vácuo (Edwards E19A3). As faces planas do titânio servi-
ram como substratos para a deposição de filmes de ouro de
espessura de 1000 - 1500 A sob alto-vácuo (-1 x 10 Pa). A
espessura foi controlada durante a deposição com um monitor
de cristal de quartzo e verificada,após,com um interferôme-
tro. As amostras foram estudadas por retro-espalhamento de
íons antes e depois de sofrerem um tratamento térmico em
cápsulas de quartzo sob alto vácuo a temperaturas de 250-
650°C e tempos de 90 minutos a 80 horas.

A teoria, a técnica e o arranjo para o retro-espalha-
mento de íons foram descritas anteriormente ]JS\• C arranjo
é mostrado na Fig.l e será explicado aqui apenas brevemen-
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Figura 1 - Arranjo experimental para o retro-espalhamento
de Ions; B-feixe de ions do acelerador Van de
Graaff, S-Fendas, I-imã analisador de ener -
gia, T-alvo, D-detetor, P-preamplificador, AMP-
amplificador, SCA-analisador de monocanal, T-S-
contador e marcador de tempo, STB-"strobe",
MCA-analisador de muiticanal.

te. Um feixe de partículas alfa (He ) de 2 MeV do acelara
dor Van de Graaff, passa através de fendas colimadoras e ê
feito incidir normalmente (90°) no alvo de Au/Ti, postado
a aproximadamente S cm da fenda final, cujo diâmetro era
de -1.5 mm. Os ions He retro-espalhados foram detectados
com um detetor de barreira superficial, de resolução de
12 keV, colocado a 135 com respeito ao feixe incidente. A
câmara de espalhamentç foi mantida em um vácuo de 2 x 10
Pa. Os pulsos eletrônicos do detetor passaram por um pre-
amplificador e um amplificador, sendo o espectro de ener -
gia dos tons retro-espalhados armazenado cm um analisador
de 4096 canais. A energia dos íons incidentes foi pré-
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ajustada com una sonda NMR num imã analisador de ener-
gia. O analisador multicanaJ foi calibrado em energia u-
sando o retro-espalhamento de alvos finos de Au, Ag, Cu e
Al puros sobre substratos de "mylar" e também com o padrão

A l *

das energias de raios-a de uma fonte radioativa de Am .

3. Resultados e Discussão

O recozimento inicial dos substratos de titânio au-
mentou o tamanho de grão até -200 um, conforme foi medido
por microscopia ótica e eletrônica de varredura. Neste
tamanho, pode-se assumir que a difusão em volume domina so_
bre a difusão em contornos de grão no substrato de titâ-
nio.

Uma interdifusao mensurarei foi observada para tra-
tamentos térmicos acima de 350°C/5 horas. A Fig.2 mostra
os espectros de He retro-espalhado, antes e depois de um
tratamento térmico nessas condições. Os picos no lado de
alta energia nesta figura são devidos ao filme fino de ou-
ro na superfície e a região do patamar de aclive suave e
do substrato de titânio. Os dois espectros foram superpôs^
tos um sobre o outro, normalizando-se em um ponto de baixa
energia. As duas regiões correspondentes ao Au e Ti, vê-
se claramente que são bem separadas em energia. As largu
ras das regiões na escala de energia correspondem a es-
pessuras de uma camada. Portanto, da comparação dos dois
espectros, pode-se obter o perfil de composição em diver-
sas espessuras L3-4J . O diagrama de fases do sistema Au-
Ti contém diversos compostos Íntermetalicos, desde TiAu,
até Ti,Au. Se um pequeno grau de solubilidade destes for
admitido, então,relações de difusão mais simples se torna-
rão validas. Ouando se desenham aqueles perfis em um gra-
fico de erfe, uma região linear indica difusão volumétrica
a concentração superficial constante, e as constantes de
difusão podem ser calculadas da inclinação da região li-
near L7J« Cálculos preliminares indicaram que, a 3S0°C, a
constante de difusão 5 D (350°C) • 3.7 x 10 cm s ,cor
respondendo a uma região linear sobre as concentrações de
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Figura 2 - Espectro de energia dos Ions retro-espalhados
de conjugado Au/Ti, antes, ++, e depois do tra,
tamento térmico a 3S0°C, 5 horas,

Au de 1 a 40t. 0 arredondamento da margem frontal do pi-
co de Au 5 devido â acumulação de titânio na superfície
que age como um sorvedouro. ,

A extensão da interdifusão ê maior para tratamentos
térmicos a 450°C/6 horas, como pode ser visto do espectro
retro-espalhado antes e após o tratamento térmico na Fig.
3. Aqui, também, as regiões de ouro e titânio estão bem
separadas. 0 titânio difundiu-se diretamente até a super
fíci-e e formou uma camada acumulada,como se pode ver do
pequeno pico no vale. A concentra-ção da camada de Au es-
tá abaixo de 100Í, indicando uma fração3de titânio na cama
da de ouro.

Com o aumento do tratamento térmico há, proporcional_
mente, uma interdifusão cada vez mais alta. No tratamento
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Figura 3 - Espectro de energia dos Ions retro-espalhados

do conjugado Au/Ti, antes, ++, e depois

tratamento térmico a 4 50°C, 6 horas, *'.
do

térmico mais alto realizado {650 C/80 horas), a concentra-

ção de ouro caiu uniformemente a um quarto, o restante sen

do titânio. Assim foi indicada a formação de um composto

TijAu.

4. Conclusões

Observou-se, por retro-espalhamento de íons, conside

rãvel interdifusão nos conjugados Au/Ti, úteis nos sistc

mas de contatos para semicondutores, ocorrendo a partir de

tratamento térmico de 350QC/ S horas. A constante de difu

são obtida a 350°C foi D (350°C) « 3.7 x IO"16 cm2 s"1.

A extensão da interdifusão aumenta com temperaturas

mais altas e tempos mais longos. No tratamento térmico
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mais alto, 650°C, 80 horas, observou-se a formação de uma
fase intermetálica TijAu.
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