
               

Silīcija izejvielas iegūšanas pieeju dažadība

Mēs izmantojam koncentrētas uzsildīšanas tehnoloģijas ka alternatīvu pierastiem

prettistības un induktīvās uzsildīšanas procesiem

Mūsu  uzņēmuma  darbības  mērķis  ir  konkurētspējīga  silīcija  iegūšana  dažāda

pielietojuma monokristālu audzēšanai. Pasaulē visizplatītākais monokrostāliskajam silīcijam

ir izejvielas (polikritstāliska silīcija) ražošana, kura iekļauj sevī :

1) metalurģiskas kvalitātes silīcija hlorēšana 

2) hlorisilānu rektifikācija 

3) turpmāka tīra silīcija iegūšana  ūdeņraža atjaunošanas procesā tīros hlorisilānos vai

veicot tā disproporcionēšanu, iegūstot monosilānu un tā sadalīšanos. 

Minētie procesi ir ļoti energoietilpīgi un paredz hlora izmantošanu. 

Augstas  tīrības  silīcijs,  kurš  ražošanas  procesā  ir  stipri  leģēts  ar  dažādiem

piemaisījumiem,  nav tālāk  izmantojams elektronikas vajadzībām, bet tiek izmantots tāpat kā

metalurģijas silīcijs, kas kalpo kā hlorēšanas procesa izejviela. Mums ir izdevies tādu silīciju

attīrīt  no  arsēna  un  antimona  piemaisījumiem,  neradot  papildus  piemaisījumus,  un

izmantot  to saules bateriju monokristālu audzēšanai.

Cita izstrāde - silīcija seržu ieguves process turpmākai izmantošanai FZ procesā.

FZ-metode,  kas  ņemot  vērā  izņemot  savus  tehnoloģiskos  ierobežojumus,  saskaras  ar

iegūstamo  seržu  diametra  ierobežojumiem  procesa,  kas  derīgas  tā  veikšanai.  Spriegumu

rezultātā,  diametra  ierobežojumu.  Spriegumu,  kas  rodas  polikristāliskā  silīcija  serdēs,

rezultātā,  tiem nogulsnējoties jot  no gāzes  fāzēzes,  serdes  nekontrolējami sabrūk dažādos

turpmākas apstrādes etapos. Tostarp līdz pat šim brīdim nav informācijas par polikristālisko

seržu ar diametru 200 un vairāk milimetru pieejamību. Mūsu iegūtie laboratoriskie paraugi

parādīja,  ka  mūsu izvilktās  serdes  derīgas  FZ procesam,  bet  nepieciešams  turpināt  šīs

tehnoloģijas attīstību.

Uzņēmuma zinātniski-pētnieciskās darbības rezultāti, kas iegūti 2013.-2014. g., tika

prezentēti  vairākās  starptautiskās   konferencēs  virknē  starptautisku  konferenču  [1-5]  un

zemāk ir īsi izklāstīti.
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Katodstaru sasilums silīcija tehnoloģijā

Mēs iegūstam konkurēntspējīgu materiālu dažāda pielietojuma silīcija

monokristālu adzēšanai

Silīcija  attīrīšana  CZ  &DSS
procesiem

Seržu iegūšana FZ procesiem

Izstrādāts  process,  kura  gaitā  silīcijam,  to

attīrot  no  leģējošiem  piemaisījumiem,  tiek

minimāli pievienoti papildu piemaisījumi arsēna,

antimona  un  fosfora  tipa.  Tada  silīcija  tirība

zemāka  par  polikristaliskā  silīcija  tirības,  kurš

iegūts  hlorislānu attirīšanas  un  apstrādes  gaitā,

bet  tomēr  atbilst  kvalitates   nosacījumiem

silīcijam izmantojamām saules enerģetikā.  

Elektro-kūļu silīcija attīrīsanas procesu rezultāti

NN
Iekrauša
nas svars

(kg)

Kausējuma
platība (cm2)

Procesa
ilgums (min)

Prettistība(Ω*cm) 

Sākuma Beigu

1 1 172 60 N0.005 N0.1-0.16

7 15 539 120 N0.02 N0.4-0.5

10 25 794 180 N0.02 N0.84-1.4

15 35 911 300  N<0.01 N0.2-4

16 50 1486 300 N<0.01 N0.2-6

Kontroles  procesi,  kuri  tika  veikti  ar

polikristaliska  silīcija  izmantosanu  tādos  pašos

apstākļos, liecina par piesarņojumu zemo līmeni,

iegūstamo tehnoloģiska procesa laikā.

Piemaisījumu sastāvs polisilīcijā pēc parauga apstarošanas ar
elektronu staru kūli

Sākuma
polisilīcijs(REC)

Silīcijs pēc
procesa

Materiala tīrības
prasības

fotoelementiem

Donor
piemaisījumi

(ppba)
0.1 <3 <3000

Akceptējošie
piemaisījumi

(ppba)
0.03 - <5000

Prettistība
(Ω*cm)

500 80 >1

Pirmās paaudzes iekārtā tika iegūtas serdes ar

diametru līdz 130 mm un masu līdz 23 kg, no

kuriem  tika  izaudzēti  zemāk  parādītie

monokristāli  ar  raksturojumiem,  kuri  piestādīti

tabulā.

B-3-10 B-3-20

Aizmetnis
Augšējais

gals
Aizmetnis

Augšējais
gals

Vadītspējas tips P P P N

Prettistība
(Ω*cm)

2.1 2.2 180 17

Dzīves ilgums
(μs)

1780 1254 2279 300

Rezultāti  motivēja  tehnoloģjas  attistību  un

iekārtu tai realizācijai.

Contacts: Carnikavas iela 5, Rīga                                                                                   Phone: +371 67394989

Web: http://www.keppeu.lv                                                                                             Email: info@keppeu.lv

Activity overview 2013-14

http://www.keppeu.lv/


               

Izvēlēta virziena attistības perspektīvas

Iegūto preču testēsana parāda tos praktisko pielietojumu

Silīcija  attīrīšana  CZ  &DSS
procesiem

Seržu iegūšana FZ procesiem

Attīrīta silīcija testēšana dažādās kompānijās

Topsil  Semiconductor  Materials  A/S  (Polija),

PCMP (Krievija)  un Prolog-Semicor  (Ukraina)

parādīja  vienādus  rezultātus  –  bez  grūtībām

iegūti  silīcija  monokristāli  bez  dislokācijām,

tāpat  kā  procesos,  kuros  tiek  izmantotas

standarta izejvielas.

Iegūto   monokristālu

elektriskās  īpašības  (ka

piemērs ir pārādīts tabulā)

atbilst  prasībām,  kas

izvirzītas  silīcijam,  kas

paredzēts  „saules

baterijām”,  bet  tās

efektivitātes  salīdzināmo

analīzi  ir  planots  novērtēt

2015.  gadā  plākšņu

156x156 mm pamatā.

Parametru nosaukums Stienis 1 Stienis 2

Garums (mm) 184 223

Svars (kg) 14.9 17.3

Diametrs (mm) 210.2 204-205

Vadītspējas tips P P

Prettistība augša
(Ω*cm)

3.6-4.0 2.7-3.0

Prettistība leja (Ω*cm) 2.8-3.0 2.6-2.7

Dzīves laiks (μs) 27-30

Ir veiksmīgi uzsāktas pētniecīski-rūpniecīskās

attirīta silīcija piegādes

Manuāli vadot tehnoloģisko procesu, parādīta

kristālu  ar  diametru  līdz  240  mm  audzēšanas

iespējamība.  Pie  tām,  process  nesatur

principiālus  ierobežojumus  tādu  pašu  kristālu

lielāka izmēra iegūšanai.

Parādītas  audzējamo  kristālu  diametra

stabilizācijas  iespējas  ar  PID   regulēšanas

metodi,  kas  balstīta  uz  audzējamo  kristālu

diametru salīdzināšanu ar nepieciešamo kristāla

diametru,  to  nosakot,

izmantojot  novēroto

videokamerā.

Tas ļauj atgriezt FZ procesā neizmantojamās

monokristālu daļas.
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Izmeiģinājuma iekārtas izveide

Silīcijam, kurš apstrādāts mūsu iekārtā, ir virkne tehniskās un ekonomiskās

priekšrocības

Silīcija  attīrīšana  CZ  &DSS
procesiem

Seržu iegūšana FZ procesiem

  Kopā  ar  tehnoloģijam,  mēs  uzlabojam

iekārtas, un katra iekārtu paaudze ļauj iegūt vel

tirāko produktu.

Paaudze Cr Mn Fe Ni Mg Al Ca

1 0.5 0.06 30 0.3 0.4 0.2 3

2 0.06 0.02 0.2 0.02 0.04 0.06 0.5

Paaudze Sn Pb Sb Zn Cu Ti

1 0.04 0.06 0.02 0.1 0.03 0.2

2 0.02 0.02 0.02 0.07 0.01 0.06

Viens  no  galvenajiem  elektronu-staru

kausēšanas  pozitīvajiem  momentiem  ir  tiešā

iedarbība uz uzsildāmo objektu un, kā rezultāts,

zema  energoietilpība.  Grafikā  redzams:  ar

sarkanu (tumšie) stabiņi rāda laiku, kas patērēts

materiāla attīrīšanai (minūtes uz kilogramu)  un

zaļie  (gaišie) stabiņi – enerģijas  patēriņu (kWt

stundas uz kilogramu).

Izgatavota  otrās  paaudzes  iekārta,  lai  no

sakausējuma  izvilktu  FZ procesā  monokristālu

audzēšanai paredzētās serdes.

      

Izaudzēto  kristālu  tirība,  ir  atbilstoša
standarta polikristaliska silīcija tirībai.

Piemaisījumu satura
puskvantitatīva analīze

Neleģēti paraugi
standarta polisilīcija

(ppmw)

Paraugs no izaudzēta
kristāla gala (ppmw)

B 0.002 0.272

Al 0.0007 0.0018

Ti 0 0

Fe 0.0004 0.0007

Ni 0.0052 0.0007

Cu 0.024 0.01

As 0.001 0.0018

Sb 0.0005 0.0014
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Jaunie rezultāti

Funkcionālais seržu pielietojums, monokristālu izaudzēšanai FZ procesā

Kristālu Institūtā Berlīnē no paraugiem, kas  izgriezti  no serdes apakšējās daļas,  iegūti  testa

monokristāli bez dislokācijām (zemāk  fotogrāfija). Pilnvērtīga izaudzēto seržu testēšana ieplānota

2015. gadā.

Paraugs Testu rezultāti

Kepp-03_2V3534
dislocation  free
full length

Kepp-04_2V3536
dislocation free 
15 mm

Kepp-05_2V3537
dislocation  free
full length

Kepp-05_2V3537
resistivity, type
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