
Resumo 

 

Na indústria de semicondutores o processo de limpeza por plasma é fundamental por 

questões de fiabilidade do produto. Por vezes, durante o processo de PlasmaPreSBA, 

aparecem umas manchas no topo das unidades de memória, ou seja, na superfície do 

mold compound. Esta falha, sendo um defeito puramente estético e que provocava 

elevadas taxas de não conformidade, está na base desta tese de mestrado. 

Este trabalho consistiu na caracterização do defeito, na análise das causas mais 

prováveis para a ocorrência do problema e, por fim, na enumeração e implementação 

de medidas que permitissem minimizar e/ou eliminar o seu aparecimento. 

A nível da caracterização do defeito, efectuou-se um estudo comparativo entre 

unidades afectadas e não afectadas. Este baseou-se na medição da espessura de mold 

compound acima do die, não se tendo verificado diferenças significativas, e na análise 

da superfície em Microscopia Electrónica de Varrimento, que mostrou ter havido 

remoção de alguns constituintes do mold compound nas unidades que apresentavam 

defeito. 

Na identificação das causas começou-se por verificar se existia algum tipo de relação 

com o equipamento, com o produto, com o mold compound e com o número 

consecutivo de shots das tools de moldação, apenas se verificando um tipo de mold 

compound mais afectado. 

A fase seguinte consistiu na redução do caudal de injecção de O2, que resultou em 

melhorias significativas na redução do número de ocorrências de unidades com defeito. 

Por último, avaliou-se o impacto da introdução de uma base cerâmica por cima da 

ground shelf, o que veio a manifestar-se como a solução mais expedita para eliminar o 

aparecimento das manchas de plasma. Com base nestes resultados procedeu-se à 

implementação destas duas medidas. 
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Abstract 

 

On semiconductors industry, the plasma cleaning process is very important due to 

product reliability issues. Sometimes, during the PlasmaPreSBA process, some stains 

appear on top of the unit memories, on the mold compound surface. This fail, being a 

esthetic defect and that causes high values of yield loss, is on the base of this master 

thesis. 

This work consisted on the defect characterization, in the analysis of the most probable 

causes for the occurrence of the problem and, finally, in the enumeration and 

implementation of measures that allowed to minimize and/or to eliminate its appearance. 

Related with the characterization of the defect, a comparative study between affected 

and not affected units was done. This was based on the measurement of the thickness 

of mold compound above the die, not having been verified significant differences, and in 

the analysis of the surface on Scanning Electron Microscope, that showed that there 

was removal of some constituent of mold compound in the units that have the defect. 

The identification of the causes began by verifying if there are any relation with the 

equipment, with the product, mold compound and the number of shots of molding tools, 

only one type of mold compound was identified with higher fail rate. 

The following step consisted on the reduction of the O2 flow into the chamber, which 

resulted in significant improvements in the reduction of the number of occurrences of 

units with defect. Finally, the impact of the introduction of a ceramic peace over the 

ground shelf was evaluated, what it came to disclose itself as the solution to eliminate 

the appearance of the plasma stains. Based on these results these two actions were 

implemented. 

 

Keywords: plasma, mold compound, semiconductors. 


