
 مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد  30 ، العدد 8 ،2012 
 
 

212 
 

Using Anisotropic Silicon Etch for Change the Crystal 
Orientation of Silicon Wafer 

 
Dr.Saria D.mohammed 
Applied Science Department, University of Technology/Baghdad 
Arrej Rlyadh Saeed 
Applied Science Department, University of Technology/ Baghdad 
Email: Areej_ahmeed2007@yahoo.com 

    Atheer  Ibraheem Bbd 
Applied Science Department, University of Technology/ Baghdad 

 
Received on: 6/9/2011   & Accepted on: 5/1/2012 

ABSTRACT 
   In this work، anisotropic silicon etch using KOH ، optical microscopic and X-ray 
diffraction testing، were used to determine the crystal orientation of the silicon 
wafer(100) plane , where the mechanical polishing and wet etching described the 
geometric dislocations pits which refers to the crystallographic and the level of 
(100). 

   Microscopic examination have been described the geometric dislocations pits 
which reflected from plane (100) in the forms of four fold flat symmetry which 
refers to that plane in Silicon wafer, as the distribution of Miller Indices in the 
cubic system, by the impact chemical wet KOH  with concentration 30 wt%, and 
an etching temperature of 70°C.  

  The crystal orientation of silicon wafer   has been changed from (100) to (111) 
plane, by chemical wet KOH through cutting 54,7°, the dislocations pits appear in 
geometric forms in conical shape   which refers to the direction [111] for silicon 
wafer،   by the impact chemical wet KOH  with concentration 44 wt%, and an 
etching temperature of 120°C for 20-30min  

 
ير التوجبه البلوري لسطوح شرائح السلكون  باستخدام تقنية االظهار الكيميائي تغ

 االيزتروبكالرطب 
  

 الخالصة
والفحوصـات    KOH لمحلـول  الرطـب  تضمن البحث اعتماد تقنية االظهار الكيميـائي       
حيـث  ، )(100لتحديد التوجيه البلوري لشرائح السليكون  وللمستوي  واالشعة السينية هريةجالم

أدت المعامالت الميكانيكية ومحاليل االظهار المفضلة الى احداث تشويهات ذات هيئات هندسـية  
 .مميزة  تشير الى المستويات البلورية لشرائح السليكون 

في شرائح السليكون ) 100(بينت الفحوصات المجهرية  هيئات ندب االنخالعات  للسطوح       
ولـدرجات  (%30)  و لنسـب وزنيـة  )   (KOHيـة الرطبـة    بتأثير تقنيات المحاليل الكيميائ

شير الى تلك المستويات ، حيث كانت على هيئة مربعات حادة الحافات مسطحة ت) (°80Cحرارية
  .ملر في النظام المكعب  معامل وحسب توزي 

لبعض السـطوح البلوريـة     االحادي البلورات  للسليكون لشرائح  تم تغير التوجيه البلوري    
،وذلك باعتمـاد  °54,7وبزاوية قطع بين المستويين )  111(الى المستويات ) 100(مستويات ولل

 (C° 120)ولدرجات حرارية  %44عند نسب وزنية   KOHتقنيات االظهار الكميائي الرطب 
 .min 50-30)   (مختلفة من وخالل فترات  تعرض

  ن  تغير التوجبه البلوري لسطوح شرائح السلكو: المرشدةالكلمات 
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