
Szelettechnológia és 
kristálynövesztés



Alapanyag: félvezető öntecsből kivágott félvezető szelet 
(többnyire egykristály) 

Folyamatok: 

• Additív: rétegleválasztás - epitaxiális, PVD, CVD 

• Módosító: réteg adalékolás, oxidáció, litográfia 

• Szubtraktív: réteg vagy terület eltávolítása marással, 
lézeres ablációval vagy mechanikai úton 

Mikrotechnológia



Szelettechnológia
Kötegelt (batch) eljárások, 20-40 szelet egy "parti"-ban



Szelet és chip
Az eltérő oxidvastagságok eltérő színekhez vezetnek

Csíkszélesség: ma 22nm



Tiszta-szoba rendszerek

US Federal Standard 209E-t felváltotta az ISO Standard 
14644-1 

Az új, meghatározó részecske-méret 0,1 μm!



Fémes Si előállítása
A kiinduló 
anyagok a 
viszonylag tiszta 
SiO2 (kvarc) és a 
szén különböző 
formái (kőszén, 
koksz, faszén).

2C(szilárd)+SiO2(szilárd) Si(szilárd)+2CO(gáz)
2000°C

Fémtisztaságú, 
98%-os Si az 
eredmény.



Elektronikai tisztaságú Si előállítása
A szilíciumot porítják és HCl-al reagáltatják trikloroszilánt képezve:
Si(szilárd)+3HCl(gáz) SiHCl3(gáz)+H2(gáz)300°C

A trikloroszilán szobahőmérsékleten 
folyadék (forráspont 32°C). A 
nemkívánatos szennyezéseket 
frakcionális desztillációval eltávolítják.  
A tisztított SiHCl3 ezután hidrogénnel 
redukálják elektronikai tisztaságú 
szilíciummá (EGS):

SiHCl3(gáz)+H2 Si(sz)+3HCl(g)

Ez a reakció egy ellenállásfűtéses, 
szilíciumrudat tartalmazó reaktorban 
megy végbe, ahol a fűtött rúd szolgál 
a leválasztás nukleációs pontjaként.

1000°C



GaAs előállítás
Az arzén túlnyomása  

(a) az arzéngáznak a 
galliumolvadékba való 
diffúzióját okozza, azt 
galliumarzeniddé alakítva, és  

(b)megakadályozza a kialakuló 
galliumarzenid elbomlását a 
kályhában. 

Amint az olvadék lehűl, 
nagytisztaságú, polikristályos 
GaAs az eredmény.  
Ez szolgál az egykristály-
növesztés alapjául.



Polikristályos Si előállítása



450 kg-os tömb, feldarabolt blokkok, a polikristályos szelet felülete 
 

Polikristályos Si előállítása



Czochralski 
eljárás  

GaAs esetén a 
megolvasztott GaAs-et kb. 
1 cm vastag bórtrioxiddal 
(B2O3) borítják, hogy 
megakadályozzák az As 
kipárolgását.



Kristályhúzó berendezések



Kristályhúzás

A húzási sebesség néhány mm/perc.



Egykristály-tömbök



Egykristály-tömbök



Adalékolás
Az adalékanyagot az olvadékhoz adjuk : 

Si - B (akceptor), P (donor),  
GaAs - Cd,  Zn (akceptor), Se, Si, Te (donor), Cr  (kompenzálás). 

Amint a kristályt kihúzzuk az olvadékból, a megszilárdult anyagban 
kialakult adalékkoncentráció (Cs) általában eltér az olvadékban, annak 
határfelületénél fennálló koncentrációtól (Cl). A fenti két koncentráció 
arányát nevezzük egyensúlyi szegregációs tényezőnek: k0=Cs/Cl(0)

Adalékok 
egyensúlyi 

szegregációs 
tényezője Si-

ban



Adalékok egyensúlyi 
szegregációs tényezője GaAs-ben



A megszilárdult anyag adalékkoncentrációja 
a megszilárdult mennyiség függvényében



p=1016 cm-3 lyukkoncentrációjú Si egykristály előállításához mekkora B  
koncentrációjú Si olvadékot kell előállítani, ha a bór szegregációs tényezője  
szilíciumban k0=0,8. Hány gramm bórt kell 60 kg szilíciumhoz adalékolni? Az  olvadt 
szilícium sűrűsége 2,53 g/cm3, a bór atomsúlya MB=10,8 g/mol.  
Megoldás:  

A szükséges koncentráció az oldatban:  
k0=Cs/Cl → Cl=Cs/k0=1016 cm-3/0,8=1,25x1016 cm-3   

A szilícium olvadék térfogata:  
ρ=m/V → VSi=mSi/ρSi=60x103 g/2,53 gcm-3=2,37x104 cm3   

A bór atomok száma az olvadékban:  
NB=ClxVSi=1,25x1016 cm-3x2,37x104 cm3=2,96x1020  

A bór szükséges mennyisége:  
mB=NBxMB/A=2,96x1020x10,8 g/mol/6,02x1023 mol-1=5,31 mg  

Adalékmennyiség számítása



Bridgman módszer



Olvadék-zónás módszer
Az effektív szegregációs tényező: 
ke=Cs/Cl



Neutron transzmutációs adalékolás
Si14

30 + neutron → Si14
31 + γ  sugárzás 2,62 óra⎯ →⎯⎯ P15

31 +β sugárzás



Szelet kialakítása
• A magkristály és a másik vég 

eltávolítása 

• A felület leköszörülése, hogy 
állandó átmérőt kapjunk 

• Egy vagy több sík felület 
köszörülése a tömb 
hosszában a típus és 
orientáció jelölésére



Minőségellenőrzés
• Ellenállásmérés - adalékkoncentráció, 

tömbi hibák 

• Röntgen-diffrakció - kristályorientáció

Szeletelés
• A felület orientációja 

• Vastagság 

• Egyenletesség 

• Görbület



Perem köszörülése

Felület-csiszolás
Al2O3 és glicerin 
keverékével, jellegzetes 
egyenletesség 2 μm-en 
belül



Polírozás

Mechanikai - kémiai 
eljárás, sima, tükrös 
felület a litográfia 
számára



Szelet-jellemzők mérése
Az érintésmentes módszereket részesítik előnyben: optikai, mikrohullámú, 
kapacitív, Röntgen- és elektron-diffrakció, optikai és elektron mikroszkópia 

A cél minél több jellemző meghatározása, úgy, mint: 

• Töltéshordozó élettartam, diffúziós hossz 

• Adalékolás típusa, mértéke, fajlagos ellenállás 

• Orientáció, kristályhibák 



Polírozott, egykristályos Si szelet jellemzői 



Si szeletek

300 mm 450 mm





Ponthibák

Szubsztitúciós 
szennyezés

Interszticiális 
szennyezés

Rácspont 
hiánya

Frenkel-
típusú hiba



Él és csavar-diszlokáció



Stacking faults

Intrinsic Extrinsic



Különböző 
anyagok szilárd 

oldékonysága Si-
ban



Intrinszik getterezés a beépült oxigén 
segítségével

Az oxigén elősegíti a 
stacking fault-ok 
kialakulását, ezek viszont 
magukhoz vonzzák a 
fémionokat. Ezt nevezzük 
intrinszik getterezésnek. 

Amikor a szeletet magas 
hőmérsékletű kezelésnek 
vetik alá, pl. 1050°C N2 -
ben, az oxigén kipárolog 
a felszíni rétegből. Így 
csökken a felszíni réteg 
oxigén-koncentrációja és 
hibamentes (ú.n. 
denuded) réteg alakul ki.



A Si alapanyagok jellemzőinek és az 
ULSI követelményeinek összehasonlítása


