Activity overview 2015
Sagatavošanās rūpnieciskajai ražošanai:
galvenās iekārtas
Veicām ražošanas reorganizāciju
2015. gadā turpinājās zinātniski-pētnieciskie darbi pie silīcija elektronu staru
apstrādes tehnoloģijas un šo procesu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma izstrādes. Martā
tika pabeigta pirmās rūpnieciskās iekārtas, kas paredzēta FZ procesam paredzēto 250
mm diametra stieņu ražošanai, montāža un uzsākta ekspluatācija.
Šīs
iekārtas
montāžai
tika
nostiprinātas ēkas pārsedzes 3,5 m
augstuma atzīmē, kur tika pārvietoti
elektronu staru barošanas avoti:

Tehnoloģiskās
attīstības
ziņā
visvairāk uzmanības tika veltīts stieņu
audzēšanai. 2015. gada septembrī tika
pabeigti darbi saistībā ar projektu, kas tika
uzsākts 2014. gadā kopā ar Elektroniskas
un datorzinātņu institūtu. Darba rezultātā
tika pilnveidota iekārtu vadības sistēma un
uzlabota iegūstamo stieņu ģeometrija. Aprīlī, kopā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas
institūtu tika uzskats darbs pie projekta "Energoefektīvu tehnoloģiju izstrāde polikristāliskā
silīcija ražošanai". Projekta ietvaros no mūsu stieņa Kristālu institūtā (Berlīne) tika izaudzēts
bezdislokācijas monokristāls ar 65-70 mm diametru un pretestību, kas pārsniedz 1000
Om*cm. Izvērsts zinātniski-tehnoloģisko rezultātu apraksts ir pieejams zemāk.
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Sagatavošanās rūpnieciskajai ražošanai:
pētniecības aprīkojums
Mēs veiksmīgi realizējam mūsu aprīkojumu un iepērkam jaunu
Jūlijā ir nopirkta un izstādīta
iepriekš
īrētā
laboratorijas
iekārta
elektronu staru procesu pētniecībai, kas
ļaus paātrināt specifisku pētniecisko darbu
kompleksa izpildi
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Pabeigts darbs pie izmēģinājuma
iekārtas, kas tika izveidota pēc partnera no
Eiropas pasūtījuma, un ir paredzēta 150
mm diametra stieņu, kas paredzēti FZ
procesam, audzēšanai. Novembrī iekārta
tika demontēta un sagatavota nosūtīšanai
pie Pasūtītāja.
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Silīcija attīrīšanas no N-veida piejaukumiem pētījumi
Otrreizējā silīcija attīrīšanas procesi kļūst skaidrāki.
Konferencē Vācijā prezentēti silīcija attīrīšanas no N-veida piejaukumiem pētījumu
rezultāti.
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Silīcija attīrīšanas no fosfora laikā
tika atklāta nelineāra attīrīšanas ātruma
atkarība (gala piejaukuma apjoma
attiecībā pret sākotnējo apjomu) no laika.
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Tāpat
tika
atklāta
lineāra
attīrīšanas ātruma atkarība no sākotnējās
fosfora koncentrācijas.
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Tā rezultātā tika izvirzīta hipotēze par fosfora iztvaikošanas molekulārā formā
(piemēram, P2 fosfora molekulas) ietekmi un aprēķinātas ātruma konstantes, kas ir
pielīdzināmas citu autoru aprēķiniem.
Author
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kP, m/s
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Our results

1.5x10-5

kP2, m*at-1/s*cm-3
Ref.
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K. Suzuki, et. al., J. Japan Inst.
Metals, vol. 54, 1990, pp. 161–167.
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4.1x10-23

Noteikt to, vai novēroto efektu izraisa piejaukumu difūzijas ierobežojums pie
kausēšanas virsmas, fona uzkrāšanās iekārtā procesa laikā vai biomolekulārais izgarojums
tiek plānots nākamo eksperimentu laikā.
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Stieņu formas un iekārtu kontroles pilnveidošana
Izaudzēto stieņu diametra svārstības ir samazinājušās līdz +/-3 mm.
Lai optimizētu audzēšanas procesu un uzlabotu augoša kristāla diametra kontroli ar
PID regulēšanu sadarbībā ar Rīgas Elektronikas un datrozinātņu institūtu tika ieviestas
būtiskas izmaiņas attēla apstrādes procesā.
Meniska noteikšana tiek veikta
automātiski nosakāmajā kadra segmentā,
pats menisks tiek izdalīts ar līnijveida
filtra palīdzību:

Lai nodrošinātu siltuma lauka
vienmērību tiek kontrolēta elektronu staru
kustības trajektorija. Šim mērķim no
blakus esošajiem kadriem tiek aprēķināta
to vidējā vērtība, kā rezultātā paliek tikai
dati par tiem stariem, kas ir pārvietojušies
savu trajektoriju garumā. Informācijas
uzkrāšana pa kadriem ļauj atveidot staru
trajektoriju.

Jaunu algoritmu izmantošanas
rezultātā izdevās paaugstināt stieņa
diametra kontroles kvalitāti.
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Procesa tīrība
Stieņu elektrības pretestība ir pieaugusi līdz simtiem Om*cm
Lai izpētītu procesa sterilitāti tika izaudzēti stieņi no dažādām izejvielām ar dažādu
piejaukumu saturu: no attīrīta silīcija ar arsēna piejaukumiem Kepp 7-2V3539, no ar boru
leģēta polisilīcija Kepp 8-2V3450, no tīra polisilīcija Kepp 9-2V3541. Paraugi tika izgriezti
no stieņu gala daļām un pārkristalizēti ar FZ metodi:
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Turpmākā siltuma zonas pilnveidošana un audzēšanas tehnoloģijas modifikācijas ļaus
iegūt no polisilīcija izaudzētu stieņu klāstu ar pretestību, kas pārsniedz 450 Om*cm.
Pārkristalizējot vienu no stieņiem Berlīnes Kristālu institūtā, tika izaudzēt bezdislokācijas
monokristāls, 65-70 mm diametrā, ar pretestību, kas pārsniedz 2000 Om*cm. Kristāls ir
nodots papildu apstrādei, lai izveidotu lielas jaudas elektroierīces.
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