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Prefaţă 

Prezentul Ghid metodologic pentru lucrările de laborator 

la cursul special ,,Tehnologia materialelor semiconductoare” 

cuprinde problemele generale ce vizează tehnologia 

semiconductoarelor şi este destinat studenţilor de la facultăţile 

de fizică şi celor de la instituţiile tehnice, specializate în acest 

domeniu. 

La baza acestui Ghid stau lucrările de laborator efectuate 

de către studenţii–fizicieni, care se specializează în Inginerie şi 

Fizica semiconductoarelor. În lucrare sunt descrise elementele 

de bază din diferite domenii ale tehnologiei materialelor, de 

exemplu: metode de obţinere a vidului înalt, metode de 

purificare a semiconductoarelor, metode de creştere a 

monocristalelor şi a straturilor subţiri. De rând cu aspectele 

teoretice, în lucrare este prezentată şi partea tehnică: schemele 

instalaţiilor de vid, de purificare, de creştere a monocristalelor, 

de obţinere a straturilor subţiri.  

Ghidul este destinat, de asemenea, inginerilor şi 

studenţilor de la diferite specialităţi de profil, care sunt interesaţi 

de metodele şi mijloacele de tehnologie a materialelor. 

       Autorii
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L U C R A R E A   nr.  1 

 

Studierea  sistemelor de vid  

 

Scopul lucrării: Însuşirea schemei şi a principiilor de 

funcţionare a elementelor principale ale instalaţiei de vid pentru 

obţinerea straturilor subţiri.  

 
CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII 

 

1. Studiaţi instalaţia de vid.  

2. Studiaţi  principiul de funcţionare a pompei mecanice şi  a 

pompei de difuziune.  

3. Studiaţi principiul de funcţionare a manometrului 

termoelectric şi a manometrului de ionizare. 

4. Introduceţi în incinta de lucru suportul pentru depunerea 

stratului şi sursa de evaporare. 

5. Închideţi supapele 5, 6, 15 (Fig. 1) şi porniţi pompa mecanică. 

Iniţial, aerul se pompează numai din volumul pompei. 

6. Peste 30-60 s deschideţi supapa 5 şi vidaţi incinta de lucru. 

7. Deschideţi supapele 6 şi 7, iar supapa 5 închideţi pentru a 

pompa aerul prin pompa de difuziune. 

8. Conectaţi vacuummetrul, fixaţi curentul de lucru prin 

încălzitorul manometrului cu termocuplu şi treceţi în regimul 

de măsurare a presiunii. 

9. La atingerea presiunii ~ 5·10–2 mm Hg porniţi mai întâi 

sistemul de răcire a pompei de difuziune, apoi – reşoul 

acestuia.  

10. După atingerea presiunii ~ 10–5 mm Hg efectuaţi depunerea 

stratului.  

 Punctele a)-e) se efectuează în cazul în care este necesară 

depunerea altui strat. 



 

 

5 

a) După  răcirea  sursei şi a  suportului  închideţi supapele 6 

şi 7. Deschideţi valva de scurgere 13 pentru a introduce aer 

în incinta de lucru.  

b) Schimbaţi suportul şi sursa pentru evaporare. 

c) Deschideţi supapa 5 şi vidaţi incinta de lucru mai întâi cu 

pompa mecanică. 

d) La atingerea presiunii ~ 5·10–2 mm Hg  închideţi supapa 5 

şi deschideţi supapele 6 şi 7.  

e) La atingerea presiunii ~ 10–5 mm Hg repetaţi procesul de 

depunere a stratului. 

11. Deconectaţi reşoul pompei de difuziune şi aşteptaţi până 

când pompa de difuziune se va răci (~ 45...60 min). 

12. Închideţi supapele 6, 7 şi deconectaţi pompa mecanică.  

13. Deschideţi supapa 15 pentru a introduce aer în pompa 

mecanică. 

14. Deschideţi valva de scurgere 13 pentru a introduce aer în 

incinta de lucru şi scoateţi suportul cu stratul obţinut.  

 

Excurs  teoretic 

 

Conceptul de vid. Conform teoriei cinetico-moleculare a 

gazelor, moleculele unui gaz se află într-o mişcare termică 

permanentă, care are un caracter haotic. Datorită acestei mişcări 

haotice, moleculele se ciocnesc între ele sau cu pereţii vasului în 

care se află gazul. Distanţa parcursă de moleculă între două 

ciocniri consecutive se numeşte lungimea parcursului liber, care 

se determină ca raportul dintre viteza medie a moleculelor vmed şi 

numărul de ciocniri ale acestora într-o unitate de timp. 

Lungimea parcursului liber mediu este egală cu: 

 
2

02

1

dn
  , (1) 
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în care:   n0 este  numărul  de  molecule într-o unitate de volum; 

d – diametrul moleculei (se consideră că moleculele au formă 

sferică).  

Dacă presiunea gazului în vas scade, numărul de molecule de 

asemenea se micşorează  şi lungimea parcursului liber creşte. 

Vidul se caracterizează prin raportul dintre lungimea parcursului 

liber mediu λ al moleculelor şi dimensiunea D, care este o 

caracteristică concretă pentru fiecare dispozitiv (de exemplu, 

dimensiunile liniare ale incintei de vid). Acest raport se numeşte 

criteriul Knudsen 

 
D

Kn


 , (2) 

a cărui valoare numerică determină gradul de rarefiere a fluxului 

de gaz. Deoarece măsurarea indirectă a lungimii parcursului 

liber al moleculelor este o operaţie dificilă, pentru caracterizarea 

gradului de rarefiere a gazului se foloseşte o altă mărime fizică – 

presiunea. Acest lucru se poate face datorită expresiei pentru 

presiunea unui gaz ideal: 

 kTnp 0 , (3) 

şi, respectiv, 

 
22 dp

kT


  . (4) 

     Pornind  de  la  presupunerea  că  în condiţii  obişnuite D ≈ 

10 cm, se deosebesc trei cazuri de rarefiere a gazului: 

a) vid jos, dacă Kn << 1, când predomină ciocnirile între 

molecule şi presiunea gazului corespunde intervalului  

1 ≤ p ≤ 750 mm Hg; 

b) vid înalt, dacă Kn >>1, când predomină ciocnirile 

moleculelor cu pereţii camerei de vid şi  

10–7 ≤ p ≤ 10–3 mm Hg; 
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c) vid intermediar, dacă  Kn ≈ 1 şi presiunea gazului 

corespunde intervalului  

10–3 ≤ p ≤ 1 mm Hg. 

Conceptul de vid supraînalt nu este legat de valoarea 

raportului λ/D, ci de timpul necesar pentru formarea unui strat 

monomolecular de gaz pe suprafaţa unui corp solid în vid, care 

se determină cu expresia  

 p/10 6 , (5) 

în care: η este coeficientul de adsorbţie a moleculelor de către 

suprafaţa solidă.  

Instalaţia pentru obţinerea vidului. Orice instalaţie de vid 

cuprinde următoarele elemente: 

a) pompă pentru obţinerea vidului preliminar (previd); 

b) pompă pentru obţinerea vidului înalt; 

c) aparate pentru controlul şi măsurarea vidului; 

d) supape de vid; 

e) capcane cu aer sau cu azot lichid pentru menţinerea şi 

îmbunătăţirea vidului (după caz). 

În Figura 1 este prezentată schema-bloc a instalaţiei pentru  

obţinerea straturilor în vid. Depunerea stratului 1 pe suportul 2 

are loc în incinta de lucru 3, care trebuie să fie vidată până la 

presiunea ~ 10–6 mm Hg. Iniţial, cu ajutorul pompei mecanice 4, 

aerul se pompează prin supapa 5 (supapele 6 şi 7 sunt închise). 

Apoi, supapă 5 se închide, iar supapele 6 şi 7 se deschid şi aerul 

se  pompează  din  pompa  de difuziune 8 prin rezervorul 

tampon 9. Presiunea în sistemul de vid se măsoară cu ajutorul 

manometrului 10, care este conectat la vacuummetrul 11. La 

atingerea vidului ~ 5·10–2 mm Hg se porneşte pompa de 

difuziune, care pompează până la atingerea în incintă a presiunii 

10–5... 10–6 mm Hg. La această presiune se efectuează 

pulverizarea materialului şi depunerea stratului.  
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Dacă este necesar de a repeta ciclul de obţinere a stratului, 

atunci, după răcirea sursei de evaporare 12 şi a stratului depus 1 

până la temperatura mediului ambiant, supapa 7 se închide şi cu 

ajutorul valvei de scurgere 13 se introduce aer în incinta de 

lucru. Clopotul 14 se 

deschide, se scoate 

suportul cu stratul 

depus, se introduce 

alt suport şi se adaugă 

materialul-sursă de 

evaporare. Apoi, 

procesul de pompare 

se repetă. 

Pompele de vid. 
La baza procesului de 

evacuare a gazului 

din instalaţie stau 

două proprietăţi ale 

gazelor: 

    1. Proprietatea 

gazelor de a ocupa 

întregul volum 

disponibil, aşa-numita 

expansibilitate a  gazelor. 

2. Proprietatea gazelor de interpătrundere (de a pătrunde 

unele în altele), deci de difuziune a gazelor. 

Prima proprietate stă la baza funcţionării pompelor mecanice, 

a doua  – la funcţionarea pompelor de difuziune.  

I. Pompele mecanice pentru obţinerea vidului preliminar 

sunt de diferite tipuri şi construcţii. Cea mai largă răspândire au 

primit pompele rotative cu palete. În Figura 2 este prezentată 

schema unei asemenea pompe. Camera 1 a pompei este 

Fig.1. Schema-bloc a instalaţiei de vid. 
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cufundată într-un rezervor 2 cu ulei, care formează corpul 

pompei. Camera pompei are în 

interior forma unui cilindru, în 

care sunt două orificii prevăzute 

cu supape de absorbţie 3 şi de 

evacuare 4. În camera pompei se 

roteşte rotorul cilindric 5 acţionat 

de un motor electric. În rotor, pe 

diametru, sunt montate două 

palete 6, între care se află un arc 

puternic de oţel 7. Rotorul, care 

este montat excentric în camera 

pompei, o împarte pe aceasta în 

două părţi. Funcţionarea pompei 

rotative poate fi percepută mai 

uşor analizând figura 3.  

La mişcarea rotorului din 

poziţia iniţială I în poziţia  II (sensul mişcării este indicat de 

săgeată), aerul din instalaţie, prin supapa de intrare 3, ,,se 

absoarbe” în spaţiul pompei şi volumul gazului lângă paleta A 

creşte (poziţia III). În acelaşi timp, gazul între paletele A  şi B, 

captat  anterior,  se comprimă  şi  se împinge  spre supapa de 

ieşire 4. Poziţia IV este identică cu poziţia iniţială, numai că 

paletele şi-au schimbat locul. Procesul se repetă periodic, după 

fiecare jumătate de rotaţie a rotorului. Paletele, cu ajutorul 

Fig.3. Etapele de funcţionare a pompei rotative cu palete. 

Fig.2. Pompă rotativă cu 

palete. 
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arcului, separă ermetic spaţiile de absorbţie şi de evacuare, însă, 

datorită diferenţei mari dintre presiunea aerului de la supapa de 

evacuare 4 (presiune atmosferică) şi cea de la supapa de 

absorbţie 3 (p ≤ 10–3 mm Hg), gazul pătrunde prin spaţiul de 

câţiva micrometri dintre rotor şi peretele 8 (Fig. 2). Cu ajutorul 

acestor pompe poate fi obţinut un vid de ordinul ~10–3 mm Hg. 

II. Pompele de difuziune cu ulei se folosesc pentru obţinerea 

vidului înalt, însă ele funcţionează începând cu presiuni de 

maximum ~ 10-2 mm Hg. Principiul de funcţionare a pompelor 

de difuziune are la bază fenomenul de difuziune, prin jetul de 

ulei, a moleculelor gazului de evacuat şi fenomenul de antrenare 

a acestor molecule de către vaporii lichidului de lucru.  

Schema de principiu a pompei de difuziune cu două trepte 

este prezentată în Figura 4. Uleiul 1, aflat la partea inferioară a 

pompei, este adus în stare de vapori prin încălzire cu ajutorul 

unui reşou 2, montat la partea inferioară a corpului pompei. 

Vaporii de ulei se ridică sub forma de jet prin conductele 3. 

Capetele conductelor reprezintă două duze, 4 şi 5, în formă de 

Fig.4.  Construcţia pompei de difuziune (a) şi forma  

„labirintului inelar” (b)  pentru fracţionarea uleiurilor.  
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„umbrelă”, prin care vaporii de ulei ies cu viteză înaltă (mai 

mare decât viteza sunetului) în spaţiul pompei. În timpul 

deplasării vaporilor de la duză spre pereţii pompei, moleculele 

de aer, care intră în pompă prin tubul de racordare la instalaţia 6, 

difuzează în jetul de vapori şi sunt antrenate de aceştia obţinând 

o viteză suplimentară direcţionată spre tubul de ieşire 7. 

Răcitorul 8 (conductă cu apă rece) răceşte pereţii pompei, de 

aceea uleiul se condensează şi se scurge la partea inferioară a 

pompei, iar aerul antrenat de vapori se pompează cu pompa 

mecanică de vid preliminar, unită la tubul de racordare 7.  

Construcţia pompei cu două trepte asigură fracţionarea uleiurilor  

neomogene. Fracţionarea se efectuează cu ajutorul aşa-numitului 

„labirint inelar” (Fig.4, b), care se află la baza conductelor şi 

care lungește drumul uleiurilor în zona centrală a reşoului (baza 

duzei 5). Fracţiile mai uşoare ale uleiului se evaporă în regiunile 

periferice ale reşoului. În acest mod, fracţiile mai grele (cu 

presiunea vaporilor saturaţi joasă) sunt direcţionate spre duza 5 

de vid mai înalt, ceea ce duce la micşorarea presiunii gazelor 

remanente şi la mărirea vitezei de pompare. Fracţiile mai uşoare 

(cu presiunea vaporilor saturaţi înaltă) se deplasează spre duza 4, 

ceea ce asigură presiunea înaltă a vaporilor la ieşire.  

Viteza de pompare a pompei de difuziune este determinată de 

numărul de trepte (până la 3), de volumul pompei şi de natura 

lichidului de lucru. Cele mai răspândite sunt pompele, a căror 

viteză de pompare este de 100 sau 500 l/s. Cerinţele faţă de 

lichidul de lucru sunt următoarele: 

 Presiune minimă a vaporilor la temperatura mediului 

ambiant şi presiune maximă la temperatura de lucru; 

 Rezistenţă de  descompunere la încălzire; 

 Solubilitate minimă a gazelor  în lichidul de lucru; 

 Rezistenţă la acţiunea chimică a gazelor şi a materialului 

pompei; 
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 Căldură specifică minimă de evaporare. 

Măsurarea vidului. O problemă foarte importantă în tehnica 

vidului este măsurarea presiunilor joase. Cea mai mare problemă 

este legată de necesitatea măsurării presiunilor într-un interval 

foarte larg (de la presiuni de 10–2  până la presiuni de 10–9 mm 

Hg). Acest lucru nu poate fi efectuat cu ajutorul doar al unui 

singur manometru. Din această cauză, în funcţie de intervalul 

presiunilor de măsurat, se folosesc diferite tipuri de manometre, 

al căror principiu de funcţionare este bazat pe dependenţa de 

presiune a diferitelor fenomene fizice. 

Manometrul cu termocuplu. Cu 

ajutorul manometrelor termice se poate 

măsura presiunea într-un interval de la 

10–3 pănă la 10 mm Hg. Manometrul 

reprezintă un balon (de sticlă sau de 

metal) cu armătură metalică, prevăzut cu 

un tub pentru racordarea la instalaţia de 

vid 1. În balon sunt montate încălzitorul 

2 (contactele a-a′) şi termocuplul 3 

(contactele b-b'). Sudura termocuplului 

este lipită prin topire pe încălzitor în 

punctul A. Circuitul încălzitorului constă 

din sursa de alimentare 4, 

miliampermetrul 5 şi reostatul 6, care 

permite a regla curentul prin încălzitor. 

Sudura termocuplului, care totdeauna are temperatura 

încălzitorului, este sursa de tensiune termoelectromotoare, a 

cărei valoare este indicată de milivoltmetrul 7. În timpul 

măsurărilor, curentul prin încălzitor trebuie menţinut constant. 

Principiul de măsurare a presiunii cu acest manometru este 

următorul: valoarea tensiunii termoelectromotoare depinde de 

temperatura la care se află sudura A. Temperatura sudurii A 

Fig.5. Manometru cu  

termocuplu.  
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depinde numai de schimbul de căldură dintre încălzitor şi gazul 

din instalaţie, care, la rândul său, depinde  de presiune. Odată cu 

creşterea presiunii, moleculele de gaz se ciocnesc mai des cu 

încălzitorul, termoconductibilitatea gazului creşte şi temperatura 

încălzitorului (respectiv, a termocuplului) scade. Măsurarea 

tensiunii electromotoare se efectuează cu un milivoltmetru (parte 

componentă a vacuummetrului), care este gradat în unităţi de 

presiune. 

 Manometrul de ionizare.  Pentru 

măsurarea presiunii în intervalul 10-3... 

10-10 mm Hg se folosește manometrul 

de ionizare. Funcţionarea lui se 

bazează pe fenomenul de ionizare a 

moleculelor de gaz ca rezultat al 

ciocnirii lor cu electronii, care se  

mişcă cu viteză mare de la catod la 

anod. Acest manometru reprezintă un 

tub din sticlă  cu trei electrozi (Fig.6) 

conectat la instalaţia de vid prin tubul 

de racordare 1. Între catodul 2 şi  

anodul (grila) 3 este aplicată o 

diferenţă de potenţial de ordinul a 200-

250 V. Electronii emişi de catodul încălzit sunt acceleraţi de 

câmpul electric spre grila 3 şi formează curentul electronic de 

grilă I1. Colectorul de ioni 4 (în formă de cilindru) are 

potenţialul negativ ~ 20 V. La deplasarea electronilor acceleraţi 

ei capătă o energie suficientă pentru a ioniza moleculele de aer, 

care se află în spaţiul dintre catod şi grilă. Ionii pozitivi formaţi 

sunt atraşi de colectorul negativ, transmit acestuia sarcina şi în 

circuitul colectorului apare curentul ionic I2. La presiuni 

suficient de mici (de ordinul a 10–3 mm Hg), raportul dintre 

Fig.6. Manometru de 

 ionizare. 
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curentul ionic şi cel electronic este direct proporţional cu 

presiunea:  

 K
I

I


1

2 , (6) 

în care: K este constant pentru manometrul dat, numit 

sensibilitatea manometrului de ionizare. În aşa mod, prin 

măsurarea curenţilor I1 şi I2, se poate determina presiunea din 

instalaţie. În practică, curentul electronic, de regulă, se menţine 

constant. Astfel, pentru presiune avem următoarea expresie: 

 2

1
I

c
p  . (7) 

Mărimea c=KI1 se numeşte constanta manometrului de ionizare.  
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

 

1. Ce determină lungimea parcursului liber al moleculelor? 

2. Care parametru caracterizează gradul de vid? 

3. Explicaţi principiul de funcţionare a instalaţiei de vid. 

4. Descrieţi funcţionarea pompei mecanice rotative cu palete. 

http://www.ebooks.unibuk.ro/Fizica/Sabina/lucr.28.pdf
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5. Explicaţi principiul de funcţionare al unei pompe de 

difuziune. 

6. Ce aparate măsoară presiunea în diferite intervale de vid? 

7. Cum funcţionează manometrul cu termocuplu? 

8. Cum funcţionează manometrul de ionizare? 

9. Ce este sensibilitatea manometrului de ionizare? 
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L U C R A R E A   nr. 2 

 

Corodarea materialelor semiconductoare 

 

Scopul lucrării: Studierea metodei de tratare chimică a 

suprafeţelor materialelor semiconductoare şi determinarea 

grosimii stratului deformat şi a orientării cristalelor conform 

formei gropilor de corodare. 

 
CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII 

 

1. Studiaţi literatura specificată şi alegeţi corodanţii selectivi (de 

structură) şi de poleire chimică pentru Si şi Ge. 

2. Pregătiţi suprafaţa semiconductorului pentru corodare: şlefuiţi 

suprafaţa cu pânză sau cu pulbere abrazivă, cu granulaţia fină, 

apoi ştergeţi bine suprafaţa cu alcool.  

3. Cântăriţi mostra (cu exactitatea ± 10– 4g ) şi determinaţi aria 

suprafeţei ei. 

4. Pregătiţi corodantul de poleire pentru Si. 

5. Determinaţi dependenţa vitezei de corodare (W) de timp. 

Pentru aceasta: 

a) efectuaţi corodarea (timp de 5 - 60 s); 

b) spălaţi mostra în apă distilată şi uscaţi-o bine; 

c) cânbtăriți din nou mostra; 

d) studiaţi suprafaţa semiconductorului după corodare cu 

ajutorul microscopului metalografic MИM 7 (desenaţi 

formele gropilor de corodare în caiet); 

e) conform indicaţiilor profesorului, repetaţi etapele a) – d) 

de câteva ori; 

f) construiţi graficul W(t). 

6. Construiţi graficul dependenţei masei mostrei de timpul 

total de corodare şi determinaţi grosimea stratului defectat. 
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7. După forma gropilor de corodare determinaţi planul 

cristalografic al suprafeţei mostrei. 

8. Întocmiţi darea de seamă.  

 

Excurs  teoretic 
 

În producţia de dispozitive semiconductoare şi de 

microcircuite integrate, procesele chimice se utilizează practic la 

toate etapele: de la pregătirea cristalelor pentru cercetările 

cristalografice până la depunerea straturilor protectoare–

anticorozive.  

Există mai multe metode de corodare, printre care:  

1. Corodarea chimică  bazată pe diferenţa dintre activitatea 

chimică a componenților cristalului sau a regiunilor acestuia  

faţă de agenţii chimici. Corodarea chimică se efectuează atât 

într-un mediu lichid (în soluţii apoase, neapoase, în topituri de 

săruri sau metale), cât şi în fază gazoasă. Unica condiţie care 

trebuie îndeplinită este simplitatea formării şi  înlăturării de pe 

suprafaţă a produselor de interacţiune (reacţie chimică); 

2. Corodarea electrochimică bazată pe descompunerea 

(dizolvarea) anodică a materialelor sub acţiunea curentului ce 

trece prin sistem; 

3.  Corodarea ionica bazată pe descărcarea luminescentă în 

vid, pe suprafaţa cristalului care serveşte drept catod. În acest 

proces ionii de energie înaltă (de exemplu, ionii de argon) 

bombardează suprafaţa cristalului şi, ca rezultat al acestui 

proces, are loc înlăturarea substanţei de pe suprafaţă. În primul 

rând se corodează regiunile cu defecte sau cu legături chimice 

slabe.  

Pentru corodarea metalelor sunt eficiente toate metodele 

specificate. Pentru corodarea semiconductoarelor bombardarea 

ionilor se utilizează mai rar, deoarece efectul necesar poate fi 
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atins folosind alte metode, mai simple. În plus, în procesul  

descărcării luminescente pot fi înrăutăţite proprietăţile cristalului 

şi în urma încălzirii cristalul poate fi defectat. 

De obicei, prioritate se dă corodării chimice. Aceasta se 

datorează simplicităţii de aplicare a metodei, vitezei tolerante de 

corodare, temperaturilor mici şi echipamentului simplu. Totuşi, 

la corodarea chimică, puritatea suprafeţei nu întotdeauna este 

satisfăcătoare; suprafaţa conţine impurităţi, gaze absorbite, 

molecule ale solventului sau un strat subţire de oxid. De aceea, 

în cazul în care este necesară o cercetare mai calitativă şi exactă, 

mostrele se supun unei purificări suplimentare, în condiţii de vid 

înalt.  

Corodarea se întrebuinţează pentru: 

a) înlăturarea stratului superficial deteriorat ce apare după  

prelucrarea abrazivă;  

b) micşorarea grosimii cristalelor; 

c) obţinerea reliefului necesar al suprafeţei cristalului; 

d) curăţarea suprafeţei; 

e) pregătirea suprafeţei mostrelor pentru cercetări 

metalografice ulterioare (la microscop), evidenţierea 

dislocaţiilor sau joncţiunilor p-n. 

Cu toate acestea, în procesul de corodare se măreşte 

contrastul dintre regiunile neomogene ale suprafeţei, ceea ce 

permite a determina compoziţia fazică a lingoului, gradul lui de 

omogenitate şi a identifica macro- şi microdefectele. 

Cinetica procesului de corodare. Procesul de corodare 

este un proces care cuprinde următoarele cinci etape: 

1) difuzia reactivului din volumul corodantului spre  

suprafaţa cristalului; 

2) absorbţia reactivului;  

3) reacţia chimică superficială;  

4) desorbţia produselor de reacţie de la suprafaţa cristalului;  
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5) difuzia produselor de reacţie  de la suprafaţa cristalului. 

Viteza totală a întregului proces de corodare este determinată 

de etapa cea mai lentă (etapa de control). Deoarece întreg 

procesul de corodare constă din două procese de difuzie, două de 

sorbţie şi o etapă cinetică de reacţie chimică de pe suprafaţă, 

fiecare din aceste procese poate limita viteza de corodare. Viteza 

proceselor de sorbţie rareori limitează procesul de corodare. La 

temperaturi medii, viteza de corodare este condiţionată de etapa 

de reacţii chimice şi, mai rar, de etape de difuzie. La temperaturi 

înalte, ca etapă de control serveşte procesul de difuzie.  

Vom analiza mai detailat etapele specificate.  

Absorbţia şi desorbţia se caracterizează prin energii mici de 

activare şi decurg (în comparaţie cu alte etape) destul de repede, 

de aceea aceste procese foarte rar limitează procesul de 

corodare. 

Viteza de difuzie, conform legii Fick, este determinată de 

relaţia: 

 vdif = -


)( 0 CCDS 
, (1) 

în care: D este coeficientul de difuzie,  S – aria frontului de 

difuziune; δ – grosimea stratului de difuziune; C0 şi C – 

concentraţiile de reactiv în volumul corodantului şi, respectiv, pe 

suprafaţa cristalului. 

În momentul iniţial concentraţiile C0 şi C sunt egale şi 

difuzia nu are loc (Fig.1). În urma reacţiei chimice pe suprafaţa 

mostrei concentraţia C se micşorează, iar viteza de difuzie 

creşte. După un timp oarecare se stabileşte un proces staţionar, 

viteza de difuzie atinge o valoare anumită, care rămâne 

constantă. De regulă, corodarea sub controlul etapei de difuziune 
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se observă pentru 

corodanţii cu concentraţia 

mică de reactiv, la 

temperaturi înalte sau în 

timpul proceselor, care 

sunt însoţite de formarea 

produselor de reacţia 

chimică cu solubilitate 

joasă. În acest caz, viteza 

procesului de corodare 

depinde de intensitatea 

amestecării, de 

viscozitatea soluţiei şi 

mai puţin de structura 

suprafeţei. Corodanţii sub controlul vitezei de difuzie se numesc 

corodanţi de poleire. Specificul acţiunii lor constă în netezirea 

suprafeţei deformate, insensibilitatea la neomogenităţile fizice şi 

chimice ale suprafeţei. 

Reacţie chimică superficială se consideră o interacţiune 

neeterogenă, a cărei viteză se determină cu relaţia: 

 






 


TR

E
Ckv a

reac exp , (2) 

în care:  k este-  constanta ce caracterizează viteza reacţiei; T  – 

temperatura; ∆Ea   – energia de activare. 

Energia de activare a reacţiei chimice pe suprafaţa mostrei 

depinde de structura şi starea suprafeţei. Pe suprafeţele rău 

prelucrate corodarea decurge cu o energie de activare mai mică 

(conform (2), viteza este mai mare). Atomii impurităţilor, 

dislocaţiile şi alte defecte structurale pot mări sau micşora 

energia de activare a dizolvării. 

Fig.1. Gradientul de concentraţie: 

a) a reactivului (spre suprafaţă); 

b) a produselor reacţiei (de la 

suprafaţă). 
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Suprafaţa acoperită cu soluţie de corodant poate fi 

considerată ca un element galvanic cu mai mulţi electrozi, care 

sunt uniţi între ei. Regiunile suprafeţei cu cel mai mare număr de 

ruperi ale legăturilor chimice (limitele granulelor, blocurilor, 

dislocaţiilor etc.) au o energie de activare mică şi joacă rolul de 

anozi ai microelementelor, care se dizolvă în corodant. 

Regiunile cu o structură mai puţin deformată, care au un 

potenţial electric mai mare (∆Ea este mai înaltă), sunt catozi. 

Catozii nu se distrug, ei doar transmit electronii anodului, 

moleculelor sau ionilor corodantului. 

Daca reacţia chimică este cea mai lentă fază a procesului 

de corodare, atunci procesul de corodare se află sub controlul 

reacţiei chimice, iar corodanţii de acest fel  se numesc selectivi 

sau structurali. Pe lângă aceasta, viteza de corodare depinde de 

temperatura, structura suprafeţei, orientarea ei şi puţin este 

determinată de intensitatea de amestecare și de viscozitatea 

soluţiei. Cu corodanţii selectivi pot fi puse în evidenţă 

neomogenităţile suprafeţei şi gropile de corodare, ceea ce 

permite a analiza planurile cristalografice. 

Comparând expresiile (1) şi (2), observăm că în cazul în 

care corodarea se află sub controlul procesului de difuzie 

calitatea suprafeţei nu influenţează viteza de corodare, deci 

orişice loc al suprafeţei se dizolvă cu una şi aceeaşi viteza (are 

loc nivelarea suprafeţei). În cazul corodării sub controlul reacţiei 

chimice, anume starea suprafeţei determină energia de activare a 

reacţiei, deci diferite locuri ale suprafeţei (cu energia ∆Ea 

diferită) se dizolvă cu viteză diferită, ceea ce duce la apariţia 

gropilor de corodare; deci, corodarea este selectivă. Datorită 

dependenţei exponenţiale (formula (2)),  corodarea sub controlul 

reacţiei chimice depinde cu mult mai mult de temperatură decât 

corodarea sub controlul procesului de difuzie. În acelaşi timp, 

energia de activare a difuziei nu este prea mare, constituind doar 
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câţiva kJ/mol, iar în cazul reacţiei chimice această energie atinge 

valori mai mari, de zeci de kJ/mol. 

Compoziţia corodanţilor influenţează foarte mult 

procesul de corodare. Corodarea chimică a semiconductoarelor 

se bazează mai întâi pe oxidarea suprafeţei şi apoi pe înlăturarea 

produselor formate. Corodanţii fără proces de oxidare nu 

acţionează asupra majorităţii materialelor semiconductoare.  

Astfel, corodantul trebuie să includă: 

1) oxidanţi care formează unii oxizi sau alte produse 

oxidante pe suprafaţa semiconductorului; 

2) solvenţi pentru produsele oxidării, ceea ce permite 

înlăturarea lor de pe suprafaţă (procesul se produce cu formarea 

unor compuşi chimici complecşi). 

În afară de aceşti doi componenţi, corodantul poate 

include: 

a) solvent (mediu pentru crearea unui sistem omogen); 

b) catalizatori sau atenuatori pentru primele două reacţii, dacă 

acestea decurg cu viteze greu controlabile; 

c) adaosuri speciale, care imprimă corodantului proprietăţile 

selective. 

În calitate de oxidant, cel mai des, în soluţiile pentru 

corodare se introduce: HNO3, NaOCl, H2O2, Br2,  K3[Fe(CN)6], 

Na2S2O8. Sub acţiunea acestor substanţe semiconductoarele tip 

germaniu şi siliciu trec în soluţii sau formează straturi 

superficiale oxidate. 

De exemplu: 

 Si + 4 HNO3  = SiO2 + 4 NO2  + 2 H2O (3) 

 Si + 4 K3 [Fe(CN)6] =Si[Fe(CN)6] + 3  K4 [Fe(CN)6] (4) 

 Si +  3 H2O2 + Br2  = 2 HBr + H2SiO5 + H2O (5) 

Rolul de solvent al oxidului cel mai des îl joacă ionii de 

fluor, hidroxil sau anionii de diferiţi acizi organici. În aşa mod se 

formează complexuri anionice solubile: 
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 SiO2 + 6HF = H2 [SiF6] + 2 H2O (6) 

 SiO2 + 2KOH + 2H2O = K2[Si(OH)6]  (7) 

În calitate de solvent al corodantului se folosesc apa sau 

unii alcooli (metilic, etilic), sau etilenglicol, glicerină, acid 

acetic etc. Acest solvent, pe de o parte, reglează viteza 

procesului de difuzie, iar pe de altă parte, acţionează asupra 

puterii electroliţilor dizolvaţi şi asupra proprietăţilor lor de 

oxidare; cu alte cuvinte, joacă rolul de catalizator sau de 

atenuator al procesului de corodare. Acelaşi rol îl joacă şi 

adaosurile speciale.  

De regulă, compoziţia corodantului se alege empiric, în 

funcţie de scopul corodării şi de cerinţele pentru starea 

suprafeţei. Variind nu doar compoziţia corodantului, dar şi 

condiţiile de corodare (durata, temperatura, amestecarea), este 

posibil de a alege, pentru fiecare caz, condiţii optime. 

În Tabelul 1 sunt prezentaţi cei mai utilizaţi corodanţi 

pentru siliciu. 

  Tabelul 1 

Corodant Compoziţie, ml Caracteristici  

CP-8 
HNO3 - 3, 

HF - 1 

Corodant pentru 

poleire 

CP-8 cu acid acetic HNO3 - 3,  

HF - 1,  

CH3COOH - 1 

Viteza de corodare 

scade în comparaţie cu 

CP-8 

Corodant Dash HNO3 – 3,  

HF-1,  

CH3COOH - 

8...12 

Corodare selectivă 

rapidă pentru toate 

suprafeţele 

cristalografice 

Corodant iodat A HNO3 - 100,  

HF - 50,  

CH3COOH - 100,   

I2 - 1 

Corodare de poleire cu 

viteză medie 
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СД-1 HNO3 - 18, 

HF - 25, 

CH3COOH - 5, 

H2O - 10, 

Br2 - 0,1 

Corodant selectiv 

pentru determinarea 

dislocaţiilor  

 Corodant cromat CrO3 - 15(g), 

HF - 15,  

H2O - 35 

Identificarea 

dislocaţiilor pe 

suprafaţă (111) 

 

La realizarea dispozitivelor, de regulă, are loc tăierea 

lingourilor semiconductoare în plachete şi prelucrarea mecanică 

a suprafeţelor acestora. 

După prelucrare mecanică, pe suprafaţă semiconductorului 

apare un strat deformat care poate fi înlăturat, cel mai simplu, 

prin corodarea chimică. Grosimea stratului deformat poate fi 

evaluată pornind de la determinarea variaţiei vitezei de corodare 

în timpul corodării. Pentru aceasta, plachetele de Si se corodează 

timp de 30...60 s şi după fiecare proces de corodare se determină 

masa mostrei. Procesul se repetă (se efectuează corodarea 

ciclică) până când masa mostrei devine constantă.  

Experimental, viteza procesului de corodare poate fi 

determinată cu expresia: 

 
St

m
v

2


 , (8) 

în care:  Δm este masa înlăturată în timpul t;  S – aria mostrei 

(pentru calcule se ia în considerare că mostra se corodează de 

ambele părţi). 

Curba cinetică tipică a dependenţei masei înlăturate, într-

un singur proces, de timp este prezentată în Figura 2. Curba 

cinetică are două porţiuni: descendentă şi dreaptă. Deci, cu 

creşterea timpului de corodare masa înlăturată scade şi apoi 

devine constantă. Într-adevăr, cu cât mai deformată este 
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suprafaţa mostrei, cu atît este mai 

mică energia de activare ∆Ea. 

Conform (2), viteza de corodare este 

mai mare şi, corespunzător, într-o 

unitate de timp se dizolvă masa Δm 

mai mare. Apoi, cu nivelarea 

suprafeţei mostrei, energia de activare 

creşte, Δm se micşorează pînă cînd 

devine constantă. Aceasta înseamnă 

că suprafaţa deja este poleită şi tot stratul deformat este înlăturat 

(aceasta corespunde vitezei de corodare constante). Ştiind 

punctul de inflexiune, se determină Σ(Δmi) şi apoi se calculează 

grosimea stratului deformat cu formula: 

 






S

m
d

i

2
, (9) 

în care: d este grosimea stratului deformat, ρ – densitatea 

materialului. 

Luînd în considerare, că în locurile dislocaţiilor energia de 

legătură a atomilor considerabil scade, dizolvarea suprafeţei 

începe anume din locurile de ieşire ale dislocaţiilor pe suprafaţă. 

Viteza de corodare în aceste locuri este mai mare, decît în restul 

mostrei, de aceea în locurile dislocaţiilor apar nişte gropiţe, care 

se numesc figuri de corodare. Forma figurilor de corodare 

depinde de orientarea cristalografică a suprafeţei şi prezintă o 

Fig.2. Curba cineticii 

corodării  ciclice.  

Fig.3. Figuri de corodare siliciului: 

a) plan cristalografic (111); 

b) plan cristalografic (100). 

a b 
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piramidă cu vîrful orientat spre interiorul plăcii. 

Siliciul are structura cubică cu feţe centrate şi în funcţie de 

planul cristalografic se obţin următoarele figuri (fig.3): 

– pătrate pentru planul (100); 

– dreptunghiuri (piramide) pentru planul (110); 

– triunghiuri (tetraedre) pentru planul (111).  
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INTREBĂRI DE CONTROL 

 

1. Numiţi metodele de corodare. 

2. Care este scopul corodării? 

3. Din ce etape constă procesul de corodare? 

4. Cum se efectuează difuzia corodantului spre suprafaţa   

materialului? 

5. Ce este energia de activare în procesul de reacţie chimică? 

6. Cum influenţează valoarea vitezelor vdif şi vreac asupra tipului 

de corodare: de poleire sau selectivă? 
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7. Din ce componenţi constă corodantul chimic? 

8. Cum se schimbă masa materialului în timpul corodării? 

9. Explicaţi expresia pentru viteza experimentală de corodare. 

10. Explicaţi metoda de determinarea grosimii stratului 

deformat. 

11. Explicaţi forma figurilor de corodare. 
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L U C R A R E A          Nr. 3 

 

Purificarea materialelor semiconductoare 

prin metoda de sublimare în vid 

 

Scopul lucrării: Însuşirea metodei de  purificare a 

materialelor prin sublimarea in vid. 

 

CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII  

 

1. Studiaţi literatura şi luaţi cunoştinţă de modul de 

funcţionare al instalaţiei. 

2. Pregătiţi o fiolă (diametru ~ 24...28 mm, lungimea ~ 45...50 

cm) pentru executarea experienţei, spălaţi–o şi uscaţi–o. 

Determinaţi aria secţiunii transversale interioare a fiolei.  

3. Cântăriţi materialul pentru purificare (13...17 g) şi 

introduceţi-l în fiolă.  

4. Puneţi fiola în instalaţia de purificare şi etanşaţi bine 

sistemul de vid. 

5. Conectaţi pompa de vidare prealabilă, sistemul de răcire şi 

după atingerea vidului de 5·10–2 mm Hg conectaţi pompa de 

difuzie. 

6. Calculaţi viteza de sublimare a materialului pentru durata de 

purificare, propusă de profesor. Din tabel (anexa pentru 

lucrarea Nr. 5) determinaţi temperatura de lucru. 

7. După obţinerea unui vid înalt, conectaţi încălzitorul şi 

menţineţi regimul ales. 

8. După terminarea sublimării, deconectaţi cuptorul, răciţi 

fiola, apoi deconectaţi pompa de difuzie. După răcirea 

pompei, închideţi apa. 
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9. Determinaţi masa substanţei rămase pe fundul fiolei şi 

calculaţi viteza reală de sublimare. Scoateţi materialul 

purificat din fiola.  

10. Întocmiţi darea de seamă şi analizaţi influenţa purificării 

asupra celor 10 impurităţi care se găsesc în materialul de 

bază (după indicaţia profesorului).  

 

 

Excurs  teoretic 

 

Procesul tehnologic ce constă în evaporarea materialului 

iniţial, urmată de condensarea vaporilor şi separarea 

condensatului la diferite etape ale procesului se numeşte 

distilare.  

Se deosebesc trei modificaţii ale acestui proces: distilare, 

sublimare şi rectificare. 

Distilarea este o metodă de separare a componenţilor unei 

soluţii, care se află în stare lichidă, prin  evaporare singulară, 

urmată de condensarea vaporilor obţinuţi. 

Sublimarea este o metodă de separare a componenţilor 

unui solid prin evaporare singulară, urmată de condensarea 

vaporilor obţinuţi. 

Rectificarea se efectuează într-o instalaţie specială, care se 

numeşte coloana de rectificare. Rectificarea reprezintă o metodă 

de separare substanţei lichide (topiturii) prin evaporarea multiplă 

şi spălarea  multiplă a vaporilor ascendenţi în coloana de 

rectificare, în contracurentul condensatului, care se formează în 

zonele superioare cu temperatura mai joasă. În aşa mod, între 

vaporii ascendenţi şi condensatul descendent are loc un schimb 

atît de căldură, cît şi de masă (o parte din vapori se condensează 

şi, concomitent, o parte din condensat se evaporă din nou). 
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Această metodă permite de a separa substanţe, a căror 

temperatură de fierbere diferă doar cu 0,5oC. 

În diferite modificaţii, distilarea se foloseşte pe larg în 

chimie pentru a descompune diferite soluţii şi amestecuri în 

componenţii săi. Însă, folosirea distilării pentru obţinerea unor 

elemente deosebit de pure, impune rezolvarea unor probleme. 

Una dintre cele mai importante probleme este legată de 

excluderea interacţiunii substanţei distilate (topiturii) cu 

materialul creuzetului al instalaţiei. Această problema poate fi 

rezolvată, dacă procesul de distilare se va efectua la temperaturi 

pe cît posibil de joase. Acestor cerinţe cel mai bine le 

corespunde metoda de sublimare, care se foloseşte cu succes 

pentru purificarea fină a semiconductoarelor. 

 În funcţie de natura fizică şi chimică a substanţei supuse 

purificării, metoda de distilare se utilizează  în următoarele 

condiţii: 

a) Temperatura de fierbere a substanţei este înaltă, însă cea 

de topire este destul de joasă. În acest caz mărirea purităţii poate 

fi atinsă prin distilarea unei părţi nu prea mare din material la 

temperatura care corespunde  evaporării intense a impurităţilor 

(de exemplu, pentru elementele Ga, In, Sn). 

b) Temperatura de topire şi cea de fierbere a substanţei 

elementare este joasă (mai mică de 10000C). Pentru purificarea 

eficientă se foloseşte distilarea sau rectificarea, iar pentru 

înlăturarea impurităţilor – separarea condensatului (de exemplu, 

pentru elementele Zn, Cd, Ga, Hg, Te). 

c) La temperaturi medii presiunea vaporilor deasupra 

substanţei solide este destul de înaltă. Puritatea materialului 

poate fi ridicată prin sublimări multiple preluînd selectiv unii 

componenţi ale condensatului (de exemplu, pentru elementele 

As, P, Sb, Mg, Zn). 
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d) Proprietăţile substanţei elementare, supuse purificării, 

nu corespund condiţiilor specificate mai sus sau activitatea 

chimică a acesteia este  atît de mare, încît nu este posibil de a 

alege materialul creuzetului pentru a exclude interacţiunea 

chimică. În acest caz, distilării se supune nu însuşi elementul, ci 

un compus chimic cu presiunea vaporilor saturaţi PS  

(volatilitatea) înaltă (de exemplu SiCl4, GeCl4). 

În orice caz, este rezonabil de a efectua distilarea în vid 

înalt (10-5 -10-8 mm Hg), deoarece aceasta permite  de a micşora 

temperatura procesului de purificare şi de a mări eficienţa 

separării componenţilor. Totodată, distilarea în vid contribuie la 

degazarea substanţei. 

Purificare prin sublimare 

Metoda de sublimare se utilizează pentru purificarea fină a 

semiconductoarelor, însă succesul  acestui proces depinde de 

natura fizică şi chimică a substanţei supuse purificării. 

Teoria soluţiilor ideale arată că compoziţia fazei de vapori 

deasupra soluţiei solide sau lichide se deosebeşte de compoziţia 

însăşi a soluţiei. Soluţiile reale nu se supun legilor soluţiilor 

ideale şi procesul de distilare nu poate fi analizat cantitativ în 

baza formulelor pentru soluţiile ideale. Însă, separarea 

componenţilor soluţiilor are loc practic în toate cazurile şi este 

posibil de a evalua calitativ procesul de purificare.  

    Trecerea substanţei din stare solidă sau lichidă în cea 

gazoasă (evaporarea) are loc la orice temperatură. Cu creşterea 

temperaturii energia termică a atomilor creşte şi, prin urmare, 

probabilitatea ruperii atomilor de pe suprafaţa  se măreşte. La 

sublimare procesul de evaporare se efectuează de pe suprafaţa 

cristalului începînd de la regiunile cu legăturile chimice rupte şi 

de la muchiile reţelei cristaline. În aşa mod se efectuează  

eliminarea în straturi a reţelei cristaline. Anume acest fapt 

îngreunează sublimarea în cazul în care în substanţa pentru 
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purificare există impurităţi cu volatilitatea joasă (PS mică). 

Atomii acestor impurităţi nu se evaporă, ci rămîn pe suprafaţă 

topiturii formînd un strat care împiedică evaporarea ulterioară. 

În acest caz, este preferabil de a efectua distilarea din starea 

lichidă, deoarece este posibilă difuzia componenţilor şi 

amestecarea intensă a topiturii, ceea ce contribuie la evaporarea 

impurităţilor volatile, în timp ce impurităţile mai puţin volatile 

rămîn în topitură.  

Procesul de purificare trebuie efectuat într-un vid, pe cît 

posibil, mai înalt. În timpul procesului de evaporare în vid, 

parcursul liber λ al atomilor evaporaţi  depinde atît de presiunea 

gazelorremanente, cît şi de presiunea vaporilor:  

 
pd

Tk
2

0

2
   (1) 

în care:  d este diametrul efectiv (suma razelor a două particule 

ce se ciocnesc); p – presiunea în instalaţia pentru sublimare. 

 Începînd cu presiunea p ~ 10-4…10-5 mm Hg (10-2…10-3 

Pa), parcursul liber devine considerabil mai mare, decît distanţa l 

dintre suprafaţa de evaporare şi cea de condensare, iar 

probabilitatea de ciocnire a vaporilor cu gazeleremanente, în 

acest spaţiu, devine foarte mică. În aceste condiţii este posibil de 

a considera că vaporii se deplasează practic rectiliniu pînă la 

suprafaţa de condensare. Numărul atomilor ce pot parcurge 

distanţa l, fără a se ciocni cu alţi atomi, este: 

 ),/(exp0 lNN   (2) 

în care: N0 este numărul total de atomi evaporaţi. 

Cu creşterea presiunii vaporilor deasupra suprafeţei de 

evaporare, numărul de ciocniri între atomii evaporaţi creşte şi ca 

rezultat o parte din atomi se întorc (recondensează) pe suprafaţa 

de evaporare. Într-un sistem închis, în stare staţionară, vitezele 

de evaporare şi de recondensare sunt egale. În aceste condiţii de 
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echilibru, viteza de evaporare (şi de condensare) de pe o 

suprafaţă unitară:  

 
evap

SM
TR

M
PW

2
 . (3) 

în care:  M este masa molară; Tevap – temperatura de evaporare a 

substanţei.  

Faptul că în formula (3) figurează masa molară ne 

mărturiseşte posibilitatea de separare a componenţilor cu masa 

molară diferită, folosind metodele de distilare. 

Însă pentru efectuarea procesului de separare a 

componenţilor în regim dinamic, numărul de atomi care se 

evaporă trebuie să fie mai mare decît numărul de atomi care se 

recondensează, cu alte cuvinte presiunea vaporilor deasupra 

suprafeţei de evaporare trebuie să fie mai mică decît presiunea 

vaporilor saturaţi. În formula (3) apare un coeficient  < 1, 

produsul SP  reprezintă presiunea reală deasupra suprafeţei de 

evaporare, viteza  de evaporare este egală cu 

 
evap

SM
TR

M
PW




2
 . (4) 

În condiţiile specificate mai sus, presiunea vaporilor nu 

depăşeşte presiunea  ~ 10–4 mm Hg.  

La  efectuarea experimentului mai întîi trebuie calculată 

viteza experimentală necesară pentru evaporarea integrală a 

masei m de pe aria S. Dacă sublimarea se efectuează  în timpul 

Δt, atunci viteza de evaporare experimentală este  

 scmg
tS

m
W 


 2

exp /,  (5) 

 Alegerea temperaturii de sublimare se efectuează conform 

tabelului anexat la lucrare. Pentru aceasta, valoarea de calcul a 

vitezei se compară cu datele pentru viteza de evaporarea subs - 
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 tanţei. Se găseşte valoarea 

vitezei cea mai apropiată şi se 

determină temperatura ce 

corespunde acestei viteze.  

Sublimarea se efectuează în 

vid, la respectarea condiţiei λ 

>> l, ce duce la depunerea 

regulată a substanţei purificate 

şi a impurităţilor pe pereţii 

fiolei (fig. 1). Alegerea corectă 

a temperaturii de sublimare 

permite de a obţine stratul 

substanţei pure aproximativ la 

mijlocul stratului de condensat. 

Aceasta simplifică posibilitatea 

evidenţierii substanţei purificate.  

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1.   Anexa pentru lucrarea Nr. 3. 

2. Медведев С. А. Введение в технологию 

полупроводниковых материалов. М., 1970, с. 386-393. 

3. Дж. Дэшман. Научные основы вакуумной техники. М., 

1964, с. 608-653. 

4. Ключников И. Г. Руководство по неорганическому 

синтезу. М.: Химия, 1965, с. 63-77. 

5. Нашельский А.Я. Технология полупроводниковых 

материалов. М.: Металлургия, 1972, с. 172-242. 

 

INTREBĂRI DE CONTROL 

 

1. Ce este procesul de distilare? 

Fig. 1. Distribuţia substanţei 

purificate şi a impurităţilor în 

fiolă. 
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2. Numiţi tipurile de distilare. 

3. În ce cazuri pentru purificare se aplică metoda de sublimare? 

4. Ce este presiunea vaporilor saturaţi? 

5. Pe ce principiu se bazează metoda de purificare prin 

sublimare?  

6. De ce procesul de sublimare se efectuează în vid? 

7. Descrieţi procesul de evaporare a substanţei. 

8. Ce parametri determină parcurs liber? 

9. Pentru care impurităţi eficienţa de purificare este mai mare? 

10. Cum se determină viteza de evaporare teoretică şi 

experimentală? 

11. Cum se determină temperatura de efectuare a purificării? 

12. Descrieţi distribuţia substanţelor pe pereţii fiolei, la 

condensare (cu ajutorul anexei). 

13. Ce greutăţi apar la sublimarea substanţelor cu conţinut de  

impurităţi cu volatilitatea joasă? 
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L U C R A R E A   Nr. 4 

 

Purificarea  zonală  a semiconductoarelor  

şi determinarea coeficientului de segregare  

 

Scopul lucrării: Să se însuşească metodele metalurgice 

de purificare  şi metoda de purificare zonală a materialelor 

semiconductoare. Să se determine concentraţia impurităţilor pînă 

şi după purificare, precum şi valoarea  coeficientul de segregare. 

 

CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII 

 

1. Studiaţi literatura referitoare la această problemă şi însuşiţi 

modul de funcţionare a instalaţiei de purificare zonală. 

Partea 1a 

2. Introduceţi bucăţile de telur în fiolă, evacuaţi aerul din ea  şi 

sudaţi-o. 

3. Obţineţi un lingou cu lungimea ~ 10 cm. 

4. Determinaţi (peste 1...2 cm) distribuţia concentraţiei 

purtătorilor de sarcină (impurităţilor) de-a lungul lingoului, 

aplicînd metoda efectul Hall. 

Partea 1b 

5. Introduceţi lingoul în fiolă, apoi vidaţi-o şi sudaţi-o. 

6. Introduceţi fiolă în instalaţia de recristalizare zonală. 

Efectuaţi o recristalizare zonală şi evaluaţi cu aproximaţie  

lăţimea zonei topite. Determinaţi viteza de deplasare a zonei. 

7. Micşoraţi viteza de deplasare a zonei şi efectuaţi două 

purificări zonale. Determinaţi din nou viteza de deplasare a 

zonei. 

8. Spargeţi atent fiola, scoateţi lingoul obţinut şi măsuraţi din 

nou repartizarea concentraţiei de-a lungul lingoului (peste ~1 

cm). 
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9. Construiţi graficele pentru repartizarea concentraţiei 

purtătorilor de  sarcină de-a lungul lingoului pînă şi după 

purificare. 

10. Determinaţi coeficientul de segregare a impurităţilor. 

11. Întocmiţi darea de seamă. 

 

Excurs teoretic 

 

Metodele metalurgice de purificare se bazează pe faptul 

că solubilitatea impurităţilor în faza lichidă diferă de 

solubilitatea impurităţilor în faza solidă. Dacă concentraţia 

impurităţilor în faza solidă este mai mică decît concentraţia 

impurităţilor în faza lichidă, atunci faza solidă este mai pură şi 

invers.  

Coeficient de segregare.  Pentru caracterizarea acestui fapt 

se introduce noţiunea de coeficient de segregare, care se 

defineşte ca raportul dintre concentraţia impurităţilor în  faza 

solidă CS  şi concentraţia impurităţilor în faza lichidă CL,  în 

vecinătatea imediată a frontierei de cristalizare: 

 
L

S

C

C
k   (1) 

Fie că substanţa A, cu temperatura de topire TA, conţine o 

cantitate de substanţă B, cu temperatura de topire TB, fapt ce 

duce la formarea unui compus binar (compus chimic,  soluţie 

solidă sau un amestec mecanic) AXB1-X care, în dependenţa de 

compoziţia x, va avea temperatura de topire diferită de 

temperaturile de topire ale substanţelor A şi B. Mai mult chiar,  

noţiunea de temperatură de topire devine incorectă, deoarece 

acest aliaj se va topi nu la o temperatură constantă, ci într-un 

interval de temperaturi, limitat de valorile TL  şi  TS  – 

temperatura lichidus şi, respectiv, solidus. Diagrama, care 

determină temperaturile TL  şi  TS  pentru fiecare compoziţie x se 
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numeşte diagrama de fază sau diagrama de stare. Menţionăm 

că substanţa B se consideră o impuritate în substanţa A, dacă 

concentraţia ei în A nu depăşeşte   ~ 10–5 %, de aceea pentru 

analiza influenţei impurităţilor asupra temperaturii de topire se 

analizează o regiune foarte îngustă a diagramei de fază în jurul 

temperaturii de topire a substanţei A. 

În fig.1 sunt prezentate dependenţele temperaturilor TL şi 

TS  de concentraţia impurităţii B. Spaţiul pe diagrama, ce se află 

mai sus de linia TL corespunde stării lichide, mai jos de linia TS – 

stării solide, iar  între aceste două linii vom avea un amestec 

mecanic ce consta din două faze: solidă şi lichidă.  

Să analizăm, mai întîi, cazul cel mai răspîndit cînd  

solubilitatea  impurităţii în starea lichidă este mai mare decît în 

stare solidă şi introducerea impurităţii B în substanţa A 

micşorează  temperatura de topire (fig.1, a). Atunci liniile TA M  

(TS)  şi TA N (TL)  vor fi situate mai jos de punctul TA. Fie că 

    Fig. 1. Diagrama de fază: 

a) Impuritatea coboară temperatura de topire; 

b) Impuritatea ridică  temperatura de topire 
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avem un compus cu concentraţia C0 la temperatura T1 > TA 

(punctul 1), deci substanţa se află în stare lichidă.   

 La răcirea lentă, în 

punctul 2, ce corespunde 

temperaturii T2  (linia  TL ), 
începe cristalizarea substanţei. 

Însă izoterma T2  intersectează 

şi linia solidus TS  ( punctul 2), 

de aceea, în primul rînd, se va 

cristaliza substanţa care 

corespunde  liniei solidus  şi 

concentraţiei  CS a 

impurităţilor. Luînd în 

considerare că C0 = CL 

obţinem că după topire, la 

frontiera de cristalizare, concentraţia impurităţilor în stare solidă 

devine mai mică, decît în stare lichidă, deci CS < CL  şi, conform 

(1), coeficientul de segregare k < 1.  

Dacă vom coborî temperatura pînă cînd valoarea acesteia va 

atinge punctul „3”, atunci vom obţine un aliaj neomogen după 

conţinut, în care concentraţia impurităţilor se va schimba de la 

CS pînă la C0. În cazul în care impuritatea ridică temperatura de 

topire (fig.1, b), concentraţia impurităţilor la frontiera de 

cristalizare, după purificare, devine mai mare (punctul 2I, 

concentraţia CS), decît în starea iniţială (punctul 2, concentraţia 

C0). Corespunzător, coeficientul de segregare k > 1. 

Analizînd forma curbelor TS  şi TL conchidem că cu cît 

este mai mare distanţa dintre aceste linii, cu atît va fi mai 

efecient procesul de purificare. 

Tehnologia proceselor de purificare metalurgică. Cele mai 

răspîndite metode metalurgice de purificare sunt: 

1. Metoda de tragere din topitură; 

Fig.2. Metoda de tragere 

din topitură 
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2. Metoda de cristalizare orientată; 

3. Metoda  de recristalizare zonală. 

Metoda de tragere din topitură. Într-un creuzet 1 se 

topeşte materialul supus purificării (fig.2). În  topitură se 

scufundă un germene (cristal) din acelaşi material ca şi topitura. 

La atingerea echilibrului termodinamic dintre topitură şi 

germene, cu ajutorul clemei de fixare 3, se începe ridicarea 

germenului din topitură, cu o anumită viteză. Datorită forţelor de 

interacţiune moleculară şi tensiunii superficiale, lichidul se 

ridică după germene, cristalizîndu-se deasupra topiturii. La 

frontiera de cristalizare 4  va avea loc redistribuţia impurităţilor. 

Dacă k<1 lingoul cristalizat 5 va fi mai pur decît topitura, iar 

concentraţia impurităţilor în restul topiturii va creşte. Dacă k>1 

atunci impurităţile din topitură trec în faza solidă, concentraţia 

impurităţilor în topitură scade. Subliniem că gradientul de 

concentraţie a impurităţilor în topitură este cel mai mare lîngă 

frontiera de cristalizare. Pentru a micşora acest dezavantaj se 

utilizează rotirea creuzetului şi lingoului în direcţii opuse. Luînd 

în considerare că concentraţia impurităţilor în restul topiturii 

permanent variază, distribuţia impurităţilor în lingoul cristalizat, 

de asemenea, nu va fi omogenă. Pentru repetarea procesului de 

purificare, lingoul trebuie scos din instalaţie, partea cea mai 

impurificată trebuie îndepărtată şi numai apoi procesul poate fi 

repetat. 

Metoda de cristalizare orientată (fig. 3). Fiola cu 

material se introduce orizontal sau vertical într-un cuptor 1 şi 

iniţial toată substanţa 2 este topită (poziţia a). Apoi, se începe 

deplasarea lentă a cuptorului (sau fiolei) astfel încît unul dintre 

capetele fiolei se răceşte (poziţia b), substanţa 3 se cristalizează 

şi frontiera de cristalizare 4 se deplasează de la stânga la dreapta, 

deci avem cazul cristalizării orientate. La frontiera de 

cristalizare, ca şi în cazul precedent, va avea loc redistribuţia  
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impurităţilor şi ceea ce s-a 

vorbit mai sus pentru metoda 

de tragere din topitură este 

valabil şi pentru acest caz. 

Metoda de 

recristalizare zonală este cea 

mai eficientă  şi se foloseşte 

pe larg pentru purificarea 

fină a materialelor se-

miconductoare. În acest caz 

(fig.4), cuptorul este îngust, 

de regulă reprezintă o zecime 

din lungimea lingoului 

prevăzut pentru purificare. 

Iniţial cuptorul 1 se plasează 

la unul din capetele 

lingoului, substanţa se topeşte numai în zona cuptorului şi apoi 

se începe deplasarea lentă a zonei topite 2 de-a lungul lingoului. 

Cînd zona topită 2 atinge capătul al doilea, procesul poate fi 

repetat fără pregătirea prealabilă, ceea ce este unul dintre 

avantajele principiale ale acestei metode. Dacă cuptorul se mişcă 

în dreapta, atunci în partea dreaptă a zonei topite avem 

concentraţia iniţială a impurităţilor C0, iar în partea stîngă – 

concentraţia impurităţilor în starea solidă după purificare CS. 

Menţionăm că metoda de recristalizare zonală este eficientă 

pentru impurităţile cu coeficientul de segregare k < 1, atunci  CS 

< C0. În acest mod, după purificarea multiplă, majoritatea 

impurităţilor se acumulează la capătul din dreapta al lingoului şi 

distribuţia impurităţilor de-a lungul lingoului nu este omogenă. 

Distribuţia impurităţilor de-a lungul lingoului după 

purificare prin metoda de recristalizare zonală. La calculul 

distribuţiei impurităţilor de-a lungul lingoului după purificare 

Fig.4. Reprezentarea sche 

matică  a metodei de recris- 

talizare zonală 

Fig.3. Reprezentarea schematică  

a metodei de cristalizare 

orientată 
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trebuie luat în considerare faptul cum se distribuie impurităţile  

în zona lichidă: distribuţia impurităţilor este omogenă sau 

impurităţile practic nu se deplasează în interiorul zonei şi se 

acumulează la frontiera de cristalizare. 

a) Fie că are loc amestecarea completă a  impurităţilor în 

zona lichidă, la deplasarea acesteia de-a lungul lingoului. Fie că 

S este aria secţiunii transversale a lingoului, b – lăţimea zonei 

topite, atunci  S·b este volumul zonei topite. Considerăm că zona 

topită, care se află la distanţa x de la  începutul lingoului, s-a 

deplasat spre dreapta cu dx. Atunci în partea dreaptă a zonei 

lichide se topeşte un strat cu grosimea dx şi cu concentraţia 

impurităţilor C0, iar în partea stîngă a zonei topite se 

cristalizează un strat cu aceeaşi grosimea dx şi cu concentraţia 

impurităţilor CS.  

Atunci: 

C0 S dx  – cantitatea impurităţilor ce intră în zona lichidă; 

CS S dx – cantitatea impurităţilor ce ies din zonă; 

dCL – variaţia concentraţiei impurităţilor în zona lichidă 

 
Sb

dxSCdxSC
dC S

L



 0 , (2) 

însă LS CkC  , (3) 

de aceea obţinem 

 ,0 dxCkdxCdCb LL   (4) 

 dxCkCdCb LL )( 0  . (5) 

Rezolvăm ecuaţia diferenţială, luînd în considerare că 

atunci cînd x= 0, concentraţia este C0, iar la distanţa x de la 

începutul lingoului – CL.  
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şi la sfîrşit 
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Formula (8) descrie distribuţia impurităţilor de-a lungul 

lingoului, după procesul de purificare prin recristalizarea zonală, 

în cazul distribuţiei omogene a impurităţilor în zona lichidă (fig. 

5 – prezentarea grafică). Cu linii întrerupte este evidenţiată 

regiunea cu concentraţia impurităţilor relativ omogenă şi această 

partea a lingoului poate fi folosită ulterior pentru creşterea 

monocristalelor.  

La purificarea metalurgică trebuie ţinut cont de faptul că 

datorită   difuziei  mici   impurităţile  ce  trec peste  frontiera de 

cristalizare nu se distribuie uniform în faza lichidă. De aceea, în 

Fig. 5. Distribuţia impurităţilor de-a lungul  

lingoului după recristalizarea zonală: 

     1 – k = 0,1; 2 – k = 0,01; 3 – k = 10; 
     4 – amestecarea în zona lichidă lipseşte. 
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instalaţia de recristalizare zonală se foloseşte amestecarea 

forţată. În realitate, expresia (1) pentru coeficientul de segregare 

nu este exactă şi pentru evaluarea purificării se foloseşte formula 

pentru coeficientul efectiv de segregare:  

 

)exp()1( 00

0

D

v
kk

k
kef 



  (9) 

în care: k0 este coeficientul de segregare de echilibru, care 

corespunde efectului de separare a impurităţilor în fiecare 

moment de timp, la echilibru între topitură şi lichid; v – viteza de 

cristalizare; D – coeficientul de difuzie a impurităţilor; δ – 

stratul de difuzie. 

Recristalizarea zonală se foloseşte frecvent în industrie, 

deoarece are următoarele avantaje: într-un singur proces pot fi 

utilizate mai multe zone; nu este nevoie de a înlătura o parte 

contaminată din lingou, aşa cum procedăm în cazul tragerii din 

topitură; topitura mai puţin timp se află în contact cu creuzetul, 

ceea ce micşorează impurificarea ei. Însă, prin aceasta metoda 

nu este posibil de a purifica substanţa de impurităţile cu 

coeficientul de segregare k > 1. 

b) Toate cele spuse mai sus sunt valabile numai în cazul în 

care impurităţile sunt distribuite uniform în faza lichidă. Putem 

avea cazul în care transportul impurităţilor de la  frontul de 

cristalizare în zona lichidă are loc numai datorită difuziei. 

Deoarece, viteza de difuzie în faza lichidă este mai mică decît 

viteza de deplasare a zonei lichide  (10-4 ÷ 10-3 cm2/s contra 6 

mm/min), impurităţile nu reuşesc să difundeze departe de frontul 

de cristalizare. Aceasta duce la creşterea concentraţiei  

impurităţilor în faţa frontului de cristalizare. Să analizăm cum se 

va schimba concentraţia impurităţilor în faza solidă şi cea lichidă 

în dependenţă de x. Concentraţia iniţială a impurităţilor în faza 

lichidă este C0. Atunci, în momentul iniţial (la începutul 
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cristalizării) concentraţia în faza solidă va fi kC0. Spre deosebire 

de cazul amestecării totale, variaţia concentraţiei impurităţilor 

nuare loc în tot volumul topiturii, ci numai în apropierea 

frontului de cristalizare. Este clar că la început concentraţia 

impurităţilor în această regiune va creşte, apoi cînd cantitatea de 

impurităţi ce părăsesc frontiera de cristalizare, în urma difuziei, 

devine egală cu cantitatea de impurităţi ce se segreghează la 

solidificare, se stabileşte un echilibru dinamic. Începînd cu 

momentul acesta,  concentraţia impurităţilor în faza solidă va fi 

o mărime constantă (fig. 5, curba 4). Cînd zona cu concentraţie 

sporită a impurităţilor va ocupa volumul întreg al zonei, atunci 

va creşte şi concentraţia în faza solidă. Deci, dacă amestecarea 

lipseşte, procesul de purificare se produce foarte prost, iar 

regiunea cu CS < C0 este foarte mică. Din această cauză este 

necesar să se asigure o distribuţie uniformă a impurităţilor în 

faza lichidă, de aceea frecvent se recurge la rotirea creuzetului. 

In practică, cel mai frecvent se foloseşte metoda de 

purificare zonală orizontală (pentru 

Ge) şi metoda de purificare zonală 

verticală pentru Si (fără creuzet).  

O atenţie deosebită se acordă 

naturii creuzetului, care trebuie să 

satisfacă următoarele cerinţe: 

 să nu între în reacţie cu 

materialul; 

 să fie de o puritate înaltă 

pentru a nu contamina 

materialul cu impurităţi 

extrase din creuzet. 

Cel mai frecvent, în calitate de 

creuzet, se foloseşte cuarţul. Pentru 

a evita intrarea în reacţie a   Fig. 6. Recristalizare  

  zonală  fără creuzet  
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materialului cu creuzetul, acesta se grafitizează (se acoperă cu 

un strat subţire de carbon (grafit), obţinut prin piroliză). 

Totodată, se foloseşte încălzirea prin inducţie (cu ajutorul 

curenţilor de frecvenţă supraînaltă), la care doar lingoul se 

încălzeşte şi nu creuzetul, deci se micşorează procesul de 

contaminare a materialului cu impurităţi din creuzet. La 

încălzirea cu curenţi supraînalţi, procesul de amestecare este 

foarte bun în urma turbulenţilor din faza lichidă. 

Pentru purificarea siliciului, frecvent se utilizează metoda de 

purificare zonală fără creuzet (fig. 6). Mai întâi, se obţine un 

lingou 1 de Si, care se fixează vertical între două suporturi 2. 

Toate acestea se introduc într-un tub de cuarţ 3 care se umple cu 

gaz inert. Apoi, prin metoda de inducţie (inductor 4), se 

formează zona topită 5, care se deplasează de-a lungul lingoului 

cu o viteză anumită. O importanţă deosebită o are stabilizarea 

regimului, deoarece zona lichidă are o lungime critică la care 

aceasta încă nu se varsă. Pentru a determina dacă zona este 

topită în întregime se roteşte unul dintre suporturi. Lungimea 

zonei topite se evaluează vizual, după formă suprafeţei. 
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INTREBĂRI DE CONTROL 

 

 1. Ce este coeficientul de segregare? 

 2. Explicaţi diagrama de fază pentru k > 1  şi  k < 1. 

 3. Descrieţi metoda de tragere din topitură. 

 4. Descrieţi metoda de cristalizare orientată.  

 5. Descrieţi metoda de recristalizare zonală. 

 6. Care este distribuţia impurităţilor de-a lungul lingoului după  

purificare zonală ? 

 7. Care este rolul amestecării impurităţilor în zona lichidă? 

 8. Numiţi avantajele metodei de recristalizare zonală. 

 9. Ce este coeficientul de segregare efectiv? 

10. Descrieţi metoda de recristalizare zonală fără creuzet şi 

avantajele ei? 

11. Numiţi cerinţele necesare de alegere a materialului pentru 

creuzet. 
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L U C R A R E A       Nr. 5 

 

Alegerea regimului de sinteză a compuşilor binari 

 

Scopul lucrării: Să se însuşească metodele de sinteză a 

materialelor semiconductoare. Să se determine masa fiecărui 

component pentru sinteza compusului binar şi să se stabilească 

regimul de sinteză conform diagramei de fază.  

 

CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII  

 

1. Studiaţi literatura referitoare la diagrama de fază. 

2. Pregătiţi 2 fiole pentru procesul de sinteză: prima fiola – cu 

diametrul ~ 7...9 mm, a doua – cu diametrul ~ 14…16 mm. 

Spălaţi–le şi uscaţi–le.  

3. Calculaţi masa fiecărui component al compusului binar 

(masa lingoului se propune de către profesor). Cîntăriţi 

componenţii cu precizia de pînă la 0,0001 g, cu ajutorul 

unei balanţe analitice. 

4. Introduceţi în fiolă mai întâi materialul cu temperatura de 

topire mai înaltă, apoi – mai joasă. Evacuaţi aerul din fiolă 

şi sudaţi–o. 

5. Conform diagramei de fază a sistemului binar alegeţi 

regimul de sinteză a compusului respectiv.  

6. Instalaţi fiolă în cuptor şi sintetizaţi materialul binar. 

7. Evaluaţi gradul de neomogenitate al lingoului cu ajutorul 

unei „sonde termice”. Determinaţi tipul de conductibilitate. 

8. Acest punct se îndeplineşte, dacă în continuare nu se 

prevede efectuarea lucrării de laborator Nr. 6. Determinaţi 

concentraţia purtătorilor de sarcină (cu ajutorul efectului 

Hall) şi conductibilitatea materialului obţinut. 

9. Întocmiţi darea de seamă. 
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Excurs  teoretic 

 

Sinteza este o operaţie tehnologică care are ca rezultat 

formarea unei substanţe noi (unui compus chimic, aliaj) pornind 

de la elemente chimice componente sau de la compuşi mai 

simpli. Aliajul este un amestec omogen de două sau mai multe 

elemente chimice cu proprietăţi fizice şi chimice (temperatura de 

topire, densitatea, conductibilitatea) diferite de cele ale 

substanţelor componente. 

    Aliajele pot fi obţinute prin topirea concomitentă a 

componentilor sau prin condensarea simultană din fază gazoasă. 

În stare topită componenţii aliajului se amestecă în orice 

proporţie, dar la solidificare pot apărea cîteva faze solide. 

Aliajele se clasifică în: 

 Aliaje omogene care în stare solidă conţin o singură fază şi 

formează soluţii solide. 

 Aliaje eterogene care în stare solidă conţin două sau mai 

multe faze, deci după solidificare componenţii nu se mai 

dizolvă unul în altul şi formează amestecuri mecanice. 

 Aliaje omogene-eterogene care în stare solidă componenţii se 

dizolvă parţial unul în altul, dînd naştere atît la compuşi 

chimici, soluţii solide, cît şi la amestecuri mecanice.  

Starea de echilibru a unui sistem binar, care constă din doi 

componenţi se descrie cu diagrama de fază, care reprezintă 

dependenţa stării de agregare a acestui sistem de temperatură şi 

concentraţie. Orice diagramă constă dintr-un şir de linii (liniile S 

– solidus  şi L – lichidus), care o împarte în regiuni cu diferite 

faze stabile.  

Energia liberă a substanţei elementare. Mărimea care 

descrie energia sistemului în timpul cristalizării se numeşte 

energie liberă G. Conform teoriei Gibbs, variaţia energiei libere 
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a unei substanţe elementare sau a unui compus chimic, care se 

topeşte la o temperatură constantă, este egală cu:  

 dG=dU+pdV-TdS, (1)  

în care: U este energia  interioară;  V –  volumul; p – presiunea; 

S – entropia. Dacă se consideră că  pentru fazele solide şi 

lichide, variaţia volumului nu este semnificativă, ecuaţia (1) se 

transformă în expresia pentru energia liberă Helmholtz    

 dF = dU - TdS.          (2) 

Analiza grafică a variaţiei U, S şi F cu schimbarea temperaturii 

este prezentată în fig.1.  

Se observă: 

a) Cu creşterea temperaturii 

energia interioară U a sistemului 

creşte. In momentul topirii (Ttop), 

temperatura nu se schimbă, dar 

energia continuă să crească şi pe 

grafic se observă creşterea bruscă 

a mărimii U. După topirea 

completă a substanţei, creşterea 

energiei continuă. 

b). Entropia S este o mărime 

fizică care caracterizează gradul 

de dezordonare a sistemului şi cu 

cît este mai mare dezordinea, cu atît este mai mare şi entropia. 

Comportarea entropiei este asemănătoare cu cea a energiei 

interioare.  

3. Dependenţa F(T) este dictată de dependenţele U(T) şi S(T). 

Curba F(T) constă din două componente  FS   şi  FL, ce descriu 

starea solidă şi cea lichidă. Aceste două curbe se intersectează 

într-un punct la temperatura de topire. Se ştie că, în stare de 

echilibru, energia sistemului atinge valoarea minimă, de aceea 

este evident că pentru starea solidă FS< FL , iar pentru cea 

Fig. 1. Dependenţa U, S 

 şi F de temperatură 
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lichidă FL < FS, adică la temperaturi mai joase de Ttop,  starea 

sistemului va fi descrisă de curba FS, iar la temperaturi mai 

înalte de Ttop – de curba FL. 

Energia liberă a substanţei compuse.  În cazul unui sistem 

binar ce constă din atomi ai diferitor elemente A şi B, în 

expresia (2) se introduce încă un termen, care se numeşte 

energia de miscibilitate (amestecare): 

 Umis = UAB – 1/2(UAA+UBB),  (3) 

în care: UAA, UBB şi UAB sunt energiile de interacţiune dintre 

atomii de acelaşi tip sau de tip diferit. Valoarea Umis determină 

forma curbei de energie liberă în dependenţă de compoziţia 

sistemului. Cum se vede din (3), mărimea Umis poate fi pozitivă 

sau negativă, în dependenţă de gradul de interacţiune dintre 

atomii respectivi. 

a) Dacă 

Umis < 0, atunci 

forma curbelor 

de energie liberă 

F în dependenţa 

de compoziţia 

compusului AB 

are formă de 

literă U, atît în 

faza solidă, cît 

şi în faza lichidă (fig. 2, a). In acest caz, componenţii se vor 

dizolva reciproc formînd un şir continuu de soluţii solide cu 

solubilitate nelimitată.  

b) Dacă Umis > 0, atunci curba de energie FL are forma de 

literă U, iar curba FS va avea forma de literă W (fig. 2, b). 

Componenţii se dizolva unul în altul sau parţial, sau nu se 

dizolvă de loc şi diagrama de fază este destul de complexă.  

Fig. 2. Dependenţa energiei libere de concentraţia 

 componenţilor A şi B: a) Umis < 0, b) Umis > 0. 
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Diagrama de echilibru fazic a unui sistem cu solubilitate 

nelimitată a componenţilor în stare lichida şi solidă. 

Solubilitatea reciprocă totală sau nelimitată a 

componenţilor sistemului, atît în stare lichidă, cît şi în stare 

solidă, se realizează cînd toţi factorii de solubilitate (geometric,   

electrochimic, forma curbelor FS şi FL) sunt favorabili şi 

componenţii sunt izomorfi (au aceeaşi reţea cristalină), în acest 

caz, la diverse compoziţii, componenţii formează o serie 

continuă de soluţii izomorfe. 

În figura 3 (a-e) sunt reprezentate curbele de variaţie ale 

energiei libere în funcţie de compoziţie pentru soluţiile 

lichide, respectiv pentru soluţiile solide. Atît pentru starea 

solidă (S), cît şi pentru starea lichida (L) curbele de energie 

liberă au forma de literă U în întregul domeniu de compoziţii 

Fig.3. Curbele de energie liberă într-un sistem cu solubilitate 

nelimitată: a – la temperatura T1 toate aliajele se află în stare 

lichidă; b – la temperatura de topire a componentului A; c, d – 

formarea soluţiilor solide cu compoziţia x  diferită; f – diagrama 

de echilibru fazic. 
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al sistemului, deci starea stabilă a oricărui aliaj (pentru orice 

compoziţie x) va fi starea de soluţie solidă. Din poziţia relativă 

a curbelor de energie liberă din figura 3 rezultă că la 

temperatura T1, la orice compoziţie, starea de soluţie lichidă 

L are energia liberă mai mică decît starea de soluţie solida S şi, 

deci, toate aliajele sistemului se află în stare lichidă. 

Cînd temperatura scade sub T1, curbele de energie liberă 

din figura 3, îşi modifică poziţia relativă astfel încît diferenţa 

de energie liberă între starea lichidă şi starea solidă să se 

micşoreze pentru toate compoziţiile. Aceasta este legat de  

faptul că în stare lichidă entropia se micşorează mai repede 

decît în stare solidă (fig. 3, b) şi conform (3) energia liberă 

creşte mai repede. La o temperatura T2, curbele de energie 

liberă sunt concurente în punctul de compoziţie B=0%; deci 

la temperatura T2, energiile libere ale lichidului FL şi ale 

solidului FS sunt egale şi substanţa A se cristalizează. Scăderea 

temperaturii duce în continuare la deplasarea relativă a curbelor 

de energie liberă, acestea ajungînd să se intersecteze la 

temperatura T3. Aplicînd construcţia tangentei comune la 

curbele de energie liberă (fig. 3, c), se constată că la temperatura 

T3, aliajele cu compoziţia situată în gama de valori A-x1 se 

află în stare de soluţie solidă. Aliajele din gama de compoziţii 

x2-B se află în stare de soluţie lichidă. În fine, aliajele din 

gama de compoziţii x1- x2 au energia liberă minimă, dată de 

tangenta comună, adică starea lor stabilă este cea de amestec 

de faze: soluţie solidă de compoziţie x1 şi soluţie lichidă de 

compoziţie x2. 

Scăderea în continuare a temperaturii modifică poziţia 

relativă a curbelor de energie liberă, în sensul că punctul lor 

de intersecţie x se deplasează spre dreapta, deci spre 

compoziţii bogate în componentul B (fig. 3, d). Ca urmare, 

la temperatura T4, gama de compoziţii a aliajelor care s-au 
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solidificat şi sunt constituite din soluţie solidă, s-a lărgit 

(aliajele de la A la x3) şi corespunzător şirul soluţiilor lichide 

s-a îngustat (aliajele de la x4 la B).  

La temperatura T5, cînd x ajunge în B, toate aliajele sunt 

solidificate, inclusiv componentul B care se cristalizează la 

această temperatură. Sub temperatura de solidificare a 

componentului B, curba de energie liberă a soluţiilor solide s-a 

deplasat sub curba de energie liberă a soluţiilor lichide pentru 

toate compoziţiile sistemului şi starea stabilă a tuturor aliajelor 

din sistem este starea de solutie solidă. 

    Compoziţiile fazei solide şi ale fazei lichide, aflate in 

echilibru la diferite temperaturi, pot fi reprezentate grafic pe o 

diagrama (fig. 3, f) avînd pe ordonată temperatura şi pe abscisă 

compoziţia x. Aceasta este diagramă de echilibru fazic a 

sistemului de aliaje A-B, construită conform informaţiilor 

furnizate de curbele de energie liberă (a-e). Curba superioară 

(curbă lichidus) a diagramei redă compoziţiile de echilibru ale 

fazei lichide la diverse temperaturi. La toate temperaturile şi 

compoziţiile corespunzătoare punctelor situate în aria de 

deasupra curbei lichidus, aliajele sistemului sunt monofazice 

constînd din soluţie lichidă de compozitia aliajului. Curba  

inferioară (curbă solidus) a diagramei redă compoziţiile de 

echilibru ale fazei solide la diverse temperaturi, care sunt 

monofazice constînd din soluţie solidă. La temperaturile şi 

compoziţiile corespunzătoare punctelor situate în aria cuprinsa 

între curba lichidus şi curba solidus, orice aliaj se afla sub forma 

unui amestec de faze, şi anume soluţie lichidă şi cristale de 

soluţie solidă. 

Diagrama de echilibru fazic a sistemelor cu solubilitate 

limitată în stare solidă. În cazul în care diametrele atomice ale 

componenţilor A şi B sunt apropiate ca mărime şi valenţele sunt 

egale sau comparabile, dar reţele cristaline sunt diferite, este de 
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aşteptat ca în stare solidă solubilitatea reciprocă a componenţilor 

va fi limitată. În acest caz, energia liberă, ce corespunde stării 

solide, are forma de literă W.  

În această situaţie există două posibilităţi privind dispoziţia 

relativă a curbelor de energie liberă.  

a) Diagrama de fază de tip eutectic se observă în cazul în care 

minimul curbei de energie liberă pentru starea lichidă (curba L) 

se află între minimurile curbei de energie liberă pentru starea 

solidă (curba S, fig. 4, a), temperaturile de topire ale substanţelor 

A  şi B nu diferă mult.   

Fig. 4. Construirea diagramei de fază de tip eutectic: a – curbele 

de energie liberă la  T1 – temperatura de topire a componentului 

A; b – la T2 – temperatura de topire a componentului B şi 

formarea soluţiilor solide Sα în baza componentului A; c, d – 

formarea soluţiilor solide Sα şi Sβ cu compoziţia x diferită; f – 

diagrama de  fază. 
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Modul de construire a diagramei de fază este acelaşi, ca şi în 

cazul precedent. La scăderea temperaturii, curbele de energie 

liberă S şi L se intersectează şi formează regiunile de echilibru 

fazic, reprezentate în fig.4, e. Se observă că, în regiunea ce se 

află mai sus de linia lichidus, toată gama aliajelor AB  se află în 

stare lichidă. Temperaturile T1 şi T2 sunt temperaturile de 

cristalizare (de topire) ale componenţilor A şi, respectiv, B.  Cu 

scăderea temperaturii apar două intervale de compoziţii stabile în 

stare solidă: gama de compoziţii A-x, constituită din soluţie 

solidă Sα pe baza componentului A, şi gama de compoziţii xβ –B, 

constituită din soluţie solidă Sβ pe baza componentului B. În 

aceste două regiuni, diagrama de fază este asemănătoare cu 

diagrama de fază pentru un sistem cu solubilitatea nelimitată 

(fig. 3, f). Concentraţiile x şi xβ sunt concentraţiile de limită de 

solubilitate a componentului A în B şi, respectiv, B în A. Gama 

de compoziţii între x şi xβ  reprezintă un amestec mecanic de 

cristalele Sα şi Sβ. Cea mai importantă temperatura este 

temperatura eutectică Te la care dispoziţia relativă a curbelor de 

energie liberă este cea din fig. 4, d. La temperatura Te,  tangenta 

este comună la toate cele trei minimuri ale curbelor de energie 

liberă, ceea ce înseamnă că în stare de echilibru se află 

concomitent trei faze: lichidul de compoziţie e este în echilibru 

cu soluţia solidă Sα de compoziţie xα şi cu soluţia solidă Sβ de 

compoziţie xβ. În această diagramă compoziţia care  corespunde 

punctului e se numeşte eutectică, avînd semnificaţia lichidului cu 

cea mai joasă temperatură de solidificare (sau de topire) din 

sistem. 

b) Diagrama de fază de tip peritectic (fig. 5) se observă în 

cazul, în care minimul curbei FL pentru starea lichidă este plasat 

în afara zonei de compoziţii dintre minimurile curbei FS şi 

temperaturile de topire T1 şi T2 ale substanţelor A  şi respectiv, B, 

diferă mult. Limita de solubilitate a componentului A în B 
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corespunde compoziţiei xα, 

iar limita de solubilitate a 

componentului B în A este 

concentraţia xβ. Intervalele 

de compoziţii stabile în 

stare solidă A-x şi xβ –B 

corespund soluţiilor solide 

Sα  (pe baza componentului 

A) şi Sβ (pe baza 

componentului B). Gama de 

compoziţii între x şi xβ  

reprezintă un amestec mecanic de compoziţie p şi soluţii solide 

Sα şi Sβ. 

La temperatura Tp, care se numeşte temperatura peritectică, 

dispoziţia relativă a curbelor de energie liberă este aceeaşi ca şi 

în cazul precedent, prezentat în fig.4, d. La această temperatură, 

în stare de echilibru se află trei faze: lichidul de compoziţie p şi 

soluţiile solide Sα şi Sβ de compoziţie x şi, respectiv, xβ. 

Compoziţia p este compoziţia peritectică, care apare ca 

rezultat al unei reacţii lente peritectice. Faza Sβ obţinută prin 

Fig.5. Diagrama de fază cu 

reacţie peritectică 

   Fig. 6. Diagramele de fază  cu solubilitatea nulă a componenţilor. 
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reacţia peritectică apare sub forma unei pelicule la limita între 

fazele existente anterior (L şi Sα). Grosimea acestei pelicule 

creşte pe măsură ce reacţia peritectică progresează, formînd un 

perete ce separă fazele reactante, de unde şi denumirea de reacţie 

peritectică. Reacţia peritectică este o reacţie lentă întrucît implică 

difuzia prin peretele de fază solidă Sβ. 

Un caz particular al diagramei de echilibru fazic cu reacţie 

eutectică este cazul, cînd în starea solidă solubilitatea pentru 

orice compoziţia este nulă, deci regiunile de soluţii solide Sα şi 

Sβ  lipsesc. În figura 6 sunt prezentate 2 exemple: a – diagrama 

de tip eutectică cu solubilitatea nulă; b – diagrama care constă 

din două diagrame de tip eutectic cu formarea unei faze 

intermediare AB, şi anume, la concentraţia egală a componenţilor 

(50% A + 50% B) are loc formarea unui compus chimic AB. 

Determinarea tipului de conductibilitate cu ajutorul unei 

„sonde termice”. Metoda „sondei termice” se bazează pe efectul 

termoelectric Seebeck, care constă în apariţia unei t.e.m. între 

două sonde metalice (M) cu temperaturi diferite, conectate pe 

suprafaţa semiconductorului (fig. 7).  

Fig. 7. Efectul termoelectric în semiconductoare: 

а – semiconductor de tip n; b – semiconductorul de tip p;  

c – determinarea  tipului de conductibilitate prin metoda 
sondei termice 
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 La capătul cald al semiconductorului concentraţia 

electronilor şi energia lor cinetică este mai mare decît la cel rece. 

Aceasta duce la difuzia preponderentă a electronilor din 

regiunea caldă a semiconductorului în regiunea mai rece. Ca 

rezultat al acestui proces, între capetele semiconductorului apare 

o diferenţa de potenţial. În semiconductorul de tip n (fig. 7, a) 

această difuzie duce la acumularea sarcinii negative la capătul 

rece şi a celei pozitive – la capătul cald. În semiconductorul de 

tip p (fig. 7, b), difuzia purtătorilor de sarcină are un rezultat 

opus: capătul rece se încarcă pozitiv, iar cel cald – negativ. Prin 

urmare, semnul t.e.m. termice este determinat de tipul de 

conductibilitate al semiconductorului (fig.7, с).  

 Polaritatea t.e.m. termice se determină cu ajutorul unui 

galvanometru. Dacă sonda încălzită devine pozitivă (acul 

galvanometrului se abate la dreapta), atunci semiconductorul 

este de tip  n, dacă devine negativă − de tip p. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

 

1. Ce este un aliaj şi numiţi tipurile de aliaje. 

2. Explicaţi dependenţa energiei libere de temperatură. 

3. Cum influenţează valoarea energiei de miscibilitate Umis 

asupra formei curbelor de energie liberă? 

4. Descrieţi construirea diagramei de fază cu solubilitatea 

componenţilor nelimitată. 

5. Care sunt cauzele de formare a diagramelor de fază de tip 

eutectic şi de tip  peritectic ? 

6. Descrieţi construirea diagramei de fază de tip eutectic. 

7. Numiţi deosebirile dintre diagramele de fază de tip eutectic şi 

de tip peritectic. 

8. Explicaţi diagramele de fază din fig. 6. 

9. În ce constă metoda sondei termice de determinare a tipului 

de conductibilitate? 

http://www.pimcopy.ro/editura/Matematica%20si%20stiintele%20naturii/Termodinamica%20sistemelor%20de%20aliaje/Termodinamica%20sistemelor%20de%20aliaje.pdf
http://www.pimcopy.ro/editura/Matematica%20si%20stiintele%20naturii/Termodinamica%20sistemelor%20de%20aliaje/Termodinamica%20sistemelor%20de%20aliaje.pdf
http://www.pimcopy.ro/editura/Matematica%20si%20stiintele%20naturii/Termodinamica%20sistemelor%20de%20aliaje/Termodinamica%20sistemelor%20de%20aliaje.pdf
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L U C R A   R E A    Nr. 6 

 

Determinarea temperaturilor lichidusului şi solidusului ale 

compusului binar 

 

Scopul lucrării: Să se însuşească metodele de efectuare 

a analizei termografice diferenţiale. Să se determine 

temperaturile lichidusului şi ale solidusului. Să se găsească 

compoziţia compusului cercetat pe baza diagramei de fază, de 

exemplu a compusului binar Cd1-XSbX. 

 

CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII 

 

1. Studiaţi literatura specificată şi luaţi cunoştinţa de modul de 

funcţionare a instalaţiei pentru analiza termografică  

Fig. 1. Schema tip a instalaţiei: 

               1 – cuptor; 

               2 – etalon; 

               3 – compus de cercetat;  

               a–b – termocuplu simplu; 

               c–d –  termocuplu diferenţial. 
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2. Instalaţi etalonul (InGa) şi aliajul pentru studiere în cuptorul 

cu două celule. 

3. Conectaţi cuptorul şi încălziţi–l timp de 30 min la I=3A, 

apoi micşoraţi intensitatea curentului electric până la 2A. 

Conectaţi la sursa de curent şi încălziţi aparatele. Instalaţi 

banda de diagramă în înregistrator. 

4. Înregistrarea temperaturii în înregistratorul ПДС – 021 are 

loc pe axa OX. Pentru a determina punctele „de reper” 

trebuie gradată această axă, ţinând cont de faptul că 

temperatura se măsoară cu ajutorul termocuplului cromel–

alumel. Pentru aceasta, trebuie să conectaţi potenţiometrul 

ПП–63 la intrarea „X” a înregistratorului ПДС – 021. 

Stabiliţi pe axa OX punctul iniţial „0” şi apoi, schimbând 

tensiunea cu ajutorul ПП–63, gradaţi scara de temperatură 

peste fiecare  2 mV. 

5. Conectaţi la intrarea „X” a ПДС – 021 termocuplul simplu. 

“Pana” înregistratorului fixaţi–o la mijlocul axei OY. 

6. Măriţi temperatura cuptorului conform tabelului: 

 

t, min 10 10 20 30 30 

I, A 2 2,5 3 3,3 3,6 

 

7. Cînd temperatura cuptorului atinge valoarea 550–6000C 

micşoraţi curentul prin cuptor până la I=2A.  

8. Înregistraţi termograma la încălzirea şi la răcirea aliajului. 

9. Din diagrama să se determine temperaturile lichidusului şi 

solidusului. Din diagrama de fază a compusului Cd1–XSbX 

să se determine compoziţia compusului cercetat, pornind de 

la valorile temperaturilor lichidusului şi solidusului 

obţinute.  

10. Întocmiţi darea de seamă. 
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Excurs  teoretic 

 

 Prin adăugarea la metalele pure a unor anumite substanţe 

(metale sau nemetale) se obţin amestecuri, constituite din două 

sau mai multe elemente, care poartă denumirea de aliaje. 

Majoritatea elementelor în stare topită se amestecă în orice 

proporţie, formînd aliaje omogene atît în stare lichidă, cît şi în 

cea solidă. Aceste aliaje se numesc soluţii solide. În acelaşi timp, 

la proporţii anumite, între elementele acestora din urmă se  pot 

forma aşa-numiţi compuşi chimici. Dacă elementele nu se 

dizolvă integral unul în altul sau se dizolvă parţial,  aliajul 

reprezintă un amestec mecanic.  

 Diagrama de fază sau de stare reflectă  starea de 

agregare a aliajului în funcţie de temperatură, presiune şi 

compoziţie. Pentru simplificarea problemei se consideră că 

presiunea se menţine constantă. Liniile lichidusului L şi 

solidusului S divizează diagrama de fază în regiuni, în care 

diferite faze sunt stabile.  

Se analizează procesul de încălzire sau de răcire a unui aliaj 

bicomponent, înregistrînd variaţia temperaturii materialului 

introdus în calorimetru, în funcţie de timp. În fig. 2 sunt 

prezentate cîteva curbe tip de răcire, obţinute pentru diferite 

materiale policristaline. Forma curbei depinde de natura 

materialului şi de transformările de fază ce pot avea loc în 

intervalul de temperaturi considerat. Dacă nu are loc nici o 

transformare de fază, curba de răcire are forma din fig. 2a. Dacă 

în timpul răcirii materialului au loc transformări de fază, pe 

curba de răcire apar  nişte abateri de la forma iniţială.  La 

solidificarea substanţelor cristaline elementare, a compusului 

chimic şi a sistemelor eutectice şi la unele transformări 

alotropice ale materialelor pure (tranziţie de fază de rangul I), pe 

curba de răcire  apare  un  palier (fig. 2b). În  timpul cristalizării, 
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temperatura rămîne constantă şi corespunde temperaturii de 

topire a substanţei Ttop. În fig. 2c este prezentată curba de răcire 

a unui aliaj binar, care se cristalizează formînd o soluţie solidă. 

În timpul cristalizării, temperatura se schimbă de la TL 

(temperatura lichidusului) pînă la temperatura solidusului TS. 

Dacă prin răcire, din faza lichidă se obţine un aliaj, ce reprezintă 

un amestec mecanic, atunci policristalul are structura formată 

din cristalite ale două substanţe: a) substanţă elementară sau 

compoziţie eutectică a aliajului; b) soluţie solidă. În acest caz, 

curba de răcire are aspectul din fig. 2d, şi anume: între punctele 

1 (TL) şi 2 (TS) are loc cristalizarea unuia dintre componenţii 

aliajului - soluţiei solide, iar între punctele 2  şi 3 se cristalizează 

faza lichidă de substanţă elementară. În punctul 3 se termină 

solidificarea aliajului (la temperatura TS) şi apoi urmează o 

scădere uniformă a temperaturii, în absenţa tranziţiilor de fază.  

Cel mai des,  reprezentarea diagramei de fază se face în 

coordonatele T=f(x) – temperatura în funcţie de concentraţia x a 

componenţilor puri A şi B. Diagrama de fază (fig. 3b) poate fi 

Fig. 2. Curbe de răcire obţinute pentru diferite materiale:  

a) Curbă de răcire fără tranziţie de fază; 

b) Curbă de răcire pentru o substanţă elementară;  

c) Curbă de răcire pentru o soluţie solidă; 

            d) Curbă de răcire pentru un amestec mecanic. 
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T 
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construită prin determinarea curbelor de răcire (fig.3a) pentru 

componenţii puri A  şi B şi pentru o serie de eşantioane din 

amestecuri AB de concentraţii cunoscute (x1, x2, x3, x4). Curbele 

A şi B corespund curbelor de răcire ale substanţelor topite pure 

A şi B cu paliere la temperaturile de topire TA şi TB. Examenînd, 

de exemplu, curba 1 de răcire, care conţine concentraţia x1 din 

componentul B, se constată că, pînă la temperatura ce 

corespunde punctului L1 micşorarea temperaturii decurge 

uniform. Apoi, separarea cristalelor de solid, însoţită de o 

degajare de căldură provoacă variaţia mai lentă a temperaturii şi 

determină o pantă mai mică a curbei, fără a duce însă la 

formarea unui palier. Apoi, curba scade monoton pînă la 

atingerea temperaturii eutectice TE (în punctul S1), cînd are loc 

formarea palierului, deoarece cei doi componenţi se cristalizează 

                   a)                                                    b) 

       Fig. 3. Transformare de fază pentru un sistem bicomponent: 

                 a)  Variaţie în timp a temperaturii la răcire; 

                 b)   Diagrama de fază. 
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simultan, iar temperatura rămîne constantă. Curbele de răcire ale 

topiturilor avînd alte compoziţii (x2, x3, x4) au comportarea 

asemănătoare cu cea prezentată. Excepţie face eutecticul de 

compoziţie xE  (curba E), care cristalizîndu-se la temperatură 

constantă, la fel ca şi componenţii puri, dă o curbă de răcire cu 

un palier la temperatura eutectică. Din curbele de analiză 

termică, numite termograme, se pot extrage o mulţime de date 

foarte utile pentru studiul materialelor. De exemplu, diagrama de 

fază, căldurile latente de tranziţie, căldurile specifice etc.  

 Rezultă că în procesul de topire (cristalizare), 

temperatura substanţei sau rămîne constantă sau viteza de răcire 

se schimbă faţă de regiunile de temperaturi, fără tranziţia de 

fază. 

 Analiza termică diferenţială este o metodă experimentală, 

care constă în măsurarea diferenţei de temperatură ce există între 

două creuzete identice, conţinînd, unul – substanţa de analizat 

(3, fig.1), celălalt – o substanţă etalon (2, fig.1). În calitate de 

etalon poate fi ales un material (în stare solidă sau lichidă), care 

în intervalul cercetat de temperaturi nu are nici o tranziţie de 

fază, iar 

termoconductibilitate

a nu diferă mult de 

cea pentru compusul 

cercetat. În instalaţia 

dată sunt folosite 

două feluri de 

termocupluri. Ter-

mocuplul simplu (a-

b,fig.1) determină 

temperatura etalo-

nului, care se 

încălzeşte sau se răceşte, fără particularităţi, împreună cu 

Fig.4. Variaţia temperaturii în timp a 

       etalonului (e) şi a substanţei (s). 
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cuptorul. Termocuplul diferenţial (c-d, fig.1) reprezintă două 

termocupluri legate în opoziţie şi, dacă temperatura etalonului şi 

a compusului de cercetat nu se deosebeşte, acesta indică zero. 

Cînd începe încălzirea cuptorului, în general urmînd o lege 

liniară, la început compusul de cercetat şi etalonul au una şi 

aceeaşi temperatura. La atingerea temperaturii de topire a 

substanţei de analizat între capetele termocuplului diferenţial 

apare o diferenţă de potenţial. Aceasta este legat de faptul că 

etalonul continuă încălzire (curba e, fig.4), iar substanţa (curba s, 

fig.4) se topeşte şi temperatura ei rămîne constantă pînă la 

topirea completă (punctele 1 - 2).Se observă, că temperatura 

compusului de cercetat (numit probă) este mai mică, decît 

temperatura etalonului şi diferenţa de temperatură ΔT creşte pînă 

la tranziţia de fază completă (punctul 2). Apoi, difuzia termică 

aduce rapid proba înapoi la temperatura de echilibru (punctul 3). 

La răcirea probei, procesul descris mai sus se repetă, însă în 

decursul cristalizării (punctele 4 - 5) temperatura probei este mai 

mare, decît temperatura etalonului.  

 Rezultă că orice transformare de fază a substanţei, 

exotermă (cu degajare căldurii) sau endotermă (cu absorbţie 

căldurii), care duce la încălzirea sau răcirea acesteia în raport 

cu etalonul, se poate pune în evidenţă prin apariţia unei diferenţe 

de temperatură ΔT  (şi, respectiv, unei diferenţe de potenţial ΔU) 

între cele două creuzete.  

 Într-un proces endoterm, temperatura probei rămîne în 

urma temperaturi de etalon, din cauza căldurii necesare pentru a 

avea loc distrugerea legăturilor chimice şi topirea substanţei. În 

procesul exoterm, invers, temperatura etalonului rămîne în urma 

temperaturii probei, din cauza degajării căldurii la procesul de 

restabilire a reţelei cristaline.  

Înregistrarea  grafică  a  lui   ΔT în funcţie de T (termograma,  
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 fig. 5) constituie o 

indicaţie privind 

energia primită 

sau cedată de 

proba cercetată. În 

lipsa tranziţiei de 

fază, ΔT este egal 

cu zero şi  graficul 

termogramei 

reprezintă o linie 

orizontală (fig.5 

a). La degajarea 

sau absorbţia 

căldurii, în urma 

tranziţiei de fază, 

în probă temperatura se deosebeşte de temperatura etalonului şi 

semnul diferenţei de potenţial, ce apare în termocuplul 

diferenţial, este determinat de tipul procesului (fig. 5: b - 

endoterm sau c-exoterm). Apariţia diferenţei de potenţial duce la 

apariţia extremităţilor pe curba termogramei, poziţia cărora (pe 

axa OX) indică temperatura tranziţiei de fază. Apoi, la 

terminarea procesului de transformarea de fază, curba 

termogramei iarăşi devine o linie orizontală. Punctele 1 (în fig. 

5) corespund începutului procesului de tranziţie de fază, 

punctele 2  - sfîrşitului.  

La descifrarea termogramei trebuie luat în considerare, 

că experimentul nu este lipsit de nişte erori, de exemplu: 

termocuplurile nu sunt identice, poziţia termocuplurilor în 

cuptor şi fiolă nu este bine centrată (fig. 1); indicaţiile 

termocuplurilor variază în timp; este posibil procesul de 

suprarăcire a topiturii; termoconductibilităţile probei şi 

etalonului se deosebesc. Însă, toate acestea nu afectează mult 

   Fig. 5. Forma curbelor diferenţiale: 

a) În lipsa  tranziţiei de fază;  

b) Efectul endoterm; 

c) Efectul exoterm. 
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procesul de determinare a temperaturilor solidus şi lichidus ale 

unui compus binar. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

 

1. În ce constă deosebirea unei soluţii solide de un amestec 

mecanic? 

2. Ce este diagrama de fază? 

3. Explicaţi forma curbelor de răcire (fig. 2). 

4. În ce coordonate se reprezintă diagrama de fază? 

5. În ce regiuni separă diagrama de fază liniile de solidus şi de 

lichidus? 

6. În ce constă analiza termică diferenţială? 

7. Care substanţa poate fi folosită în calitate de etalon? 

8. Ce este termocuplul diferenţial? 

9. Prin ce se deosebeşte procesul endoterm de cel exoterm? 

10. Ce indică poziţia extremităţilor pe termogramă? 

11. Ce erori afectează determinarea exactă temperaturilor  de lichidus 

şi de solidus? 
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L U C R A R E A  nr. 7 

 

Creşterea monocristalelor prin metoda de recristalizare zonală 

 

Scopul lucrării: Însuşirea metodelor de creştere a 

monocristalelor din topitură (metoda Czochralski, metoda 

Bridgmen, metoda de recristalizare zonală) 

 

CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII 

 

1. Studiaţi literatura referitoare la metodele de creştere a 

monocristalelor şi luaţi cunoştinţa de modul de funcţionare a 

instalaţiei pentru recristalizarea zonală. 

2. Introduceţi în fiola mai întîi germenul monocristalin, apoi 

policristalul sintetizat la efectuarea lucrării de laborator 

precedente. Evacuaţi aerul din fiolă şi sudaţi-o. 

3. Introduceţi fiolă în instalaţia de recristalizare zonală, cuptorul 

zonal trebuie să se afle în regiunea contactului dintre lingou şi 

germene.  

4. Conectaţi încălzitorul şi instalaţi regimul termic conform 

indicaţiilor profesorului. 

5. Conectaţi mecanismul de deplasare a zonei după topirea 

completă a substanţei. Efectuaţi recristalizarea zonală. 

6. Determinaţi viteza de deplasare a zonei. 

7. Atent spargeţi fiola, scoateţi monocristalul obţinut şi măsuraţi 

concentraţia purtătorilor de sarcină şi conductibilitatea de-a 

lungul lingoului. 

8. Evaluaţi gradul de omogenitate al monocristalului obţinut cu 

ajutorul “sondei termice”. 

9. Întocmiţi darea de seamă. 
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Excurs  teoretic 

 

Noţiuni generale privindprocesele de cristalizare. Toate 

corpurile solide pot fi grupate în două clase: substanţe cristaline 

şi substanţe amorfe. 

Substanţe cristaline se numesc substanţele la care 

aranjamentul spaţial al atomilor se repetă periodic. In acest caz 

se spune că corpul posedă un ordin îndepărtat de amplasare a 

atomilor. Elementul minimal cu ajutorul căruia poate fi reprodus 

cristalul întreg se numeşte celulă elementară. 

Substanţele amorfe posedă doar un ordin apropiat de 

amplasare a atomilor, adică doar la atomii vecini mai poate fi 

găsită o oarecare urma de legitate, pe cînd la atomii îndepărtaţi – 

nu. 

Policristalul reprezintă un corp solid compus dintr-o 

mulţime de cristale mici orientate diferit unele faţă de altele ce 

se ţin prin forţele de iteracţiuni atomice şi moleculare. 

Dimensiunile cristalelor componente sunt de 10-3÷10 μm.  

Monocristalele reprezintă un singur cristal, cu suprafeţele 

perfecte şi oglindite ce formează între ele unghiuri anumite, a 

căror marime cărora depinde de structura internă a cristalului 

dat. În natură dimensiunele monocristalelor variază între 10μm 

... 1m.  

Procesul de cristalizare reprezintă o tranziţie de fază de 

gradul I, în urma căreia are loc trecerea atomilor (moleculelor) 

unei substanţe dintr-o stare neordonată (lichid, vapori) într-o 

stare strict ordonată (reţea cristalină). Cristalizarea are loc numai 

în sisteme metastabile, adică în sisteme care sunt stabile în 

condiţiile date, însă energia lor liberă nu este minimă. Acestor 

condiţii le corespund soluţiile suprasăturate, lichidele suprarăcite 

sau vaporii suprarăciţi. În stare metastabilă sistemul se poate afla 

timp îndelungat pînă la apariţia unei faze noi. Cantitatea minimă 
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de fază solidă, care se poate afla în starea de echilibru cu faza 

iniţială,  se numeşte germene.  

Mecanismul de apariţie a germenilor cristalini poate fi: 

- heterogen, cînd în faza iniţială există particule de fază 

solidă, care ar stimula formarea germenilor. Acestea pot fi 

particule de acelaşi material sau altul, care are aceeaşi structură 

cristalină sau apropiată de cea a materialului în cauză. În 

condiţiile de creştere artificială a monocristalelor în calitate de 

germene se folosesc monocristalele din materialul dat. 

– homogen, cînd în faza iniţială lipsesc particule de fază 

solidă şi apariţia germenilor se datorează fluctuaţiilor de 

concentraţie sau de densitate. Dacă aceste fluctuaţii stimulează 

formarea germenilor, atunci ele se numesc fluctuaţii heterogene.  

Anume aceste fluctuaţii sunt însoţite de micşorarea 

energiei libere a sistemului, care se consumă pentru formarea 

germenilor, adică pentru formarea unei suprafeţe de frontieră 

între faza lichidă (gazoasă) şi cea solidă. Formarea stării 

metastabile (suprasăturaţia sau suprarăcirea) a sistemului este 

necesară pentru transmiterea 

energiei suplimentare 

necesare pentru formarea 

germenelor de fază nouă. 

Dacă analizăm dependenţa 

concenraţiei de saturaţiei Csat 

a unei soluţii de temperatură 

observăm (fig. 1), că soluţia 

poate trece în starea 

suprasăturată prin variaţia 

temperaturii independent de 

concentraţia iniţială. La 

temperatura T1 în punctul A 

soluţia este nesaturată. 

    Fig.1. Trecerea soluţiei saturate  

                în starea suprasaturată 
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Micşorând temperatura până la T2 aducem această soluţie în 

stare (punctul B), ce corespunde stării suprasaturate, T0 este 

temperatura de limită de saturaţie. 

Menţionăm, că pentru fiecare stare de suprasăturaţie există 

aşa-numiţii germeni critici, care constau din n  particule şi se 

află în stare de echilibru nestabil cu lichidul ce îl înconjoară. La 

adăugarea sau eliberarea la acest germen doara unei singure 

particule, energia liberă a sistemului se micşorează. În primul 

caz, germenul devine stabil faţă de faza iniţială şi se începe 

procesul de creştere cristalului, în al doilea  - germenul se 

dizolvă.  

În fig.2 este reprezentată dependenţa vitezei de creştere v a 

monocristalelor de gradul de saturaţie a, care este egal cu  

 
satC

C
 ,     (1) 

în care C –  concentraţia soluţiei. Cum s-a menţionat mai sus, 

faţetele monocristalelor 

reprezintă planuri oglindă. 

Aceasta ne permite să 

presupunem că creşterea 

monocristalului are loc pe 

straturi, adică planul se 

deplasează paralel faţă de el 

însuşi. Din punctul de vedere 

al cineticii procesului de 

cristalizare, această creştere 

trebuie să aibă loc pentru orice 

grad de suprasaturaţie cît de 

mic n-ar fi acesta (fig. 2, linia dreaptă 1). Însă, în practică s-a 

observat că creşterea cristalului începe de la un anumit grad de 

suprasaturaţie Δα (curba 2). Dacă acesta este prea mare (curba 

3), atunci probabilitatea de formare simultană a mai multor 

Fig.2. Dependenţa vitezei de 

creştere de gradul de saturaţie  
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centre de cristalizare creşte şi condiţiile de creştere a 

monocristalului nu se respectă. Dacă suprafaţa de creştere 

(frontiera de cristalizare) conţine unele defecte, atunci creşterea 

începe la un grad de saturaţie mai mic (curba 4). Menţionăm, că 

la un grad de suprarăcire mai mare viteza de creştere va fi puţin 

mai mică, deoarece viscozitatea soluţiei scade şi influenţează 

procesele de cristalizare.  

Metode de creştere a monocristalelor din topitură. 
Pentru industria semiconductorilor, problema de obţinere a 

monocristalelor este una dintre cele mai importante şi complexe. 

Orice cristal natural sau crescut artificial conţine defecte care, 

prin prezenţa lor, încalcă periodicitatea reţelei cristaline. Scopul 

creşterii artificiale a monocristalelor constă în obţinerea 

materialelor cu parametrii uniformi în întregul volum, cu 

proprietăţile controlabile şi predefinite. Omogenitatea cristalelor 

depinde de metoda şi de condiţiile de creştere. 

În prezent metodele de creştere a monocristalelor din 

topitură se utilizează cel mai frecvent, fapt condiţionat de 

următoarele avantaje: 

1. Procesul de cristalizare este controlabil, ceea ce permite de 

a obţine cristale de orientarea dorită; 

2. Viteza de creştere este mare (pînă la 2 mm/min); 

3. În timpul creşterii, după caz, poate avea loc doparea. 

Aceste metode se folosesc la creşterea monocristalelor de: 

 semiconductoare elementare (Si, Ge); 

 compuşi ce se topesc “congruent”(compoziţia fazei solide 

şi lichide este aceeaşi); 

 materiale cu temperatura de topire şi presiunea vaporilor 

saturaţi relativ mici. 

În acelaşi timp, metodele de creştere din topitură au un şir de 

dezavantaje: 
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1. Creşterea are loc la temperaturi înalte (temperatura de topire 

Ttop), ceea ce duce la pericolul de contaminare a materialului cu 

impurităţi provenite din creuzet şi este greu de controlat 

gradientul de temperaturi (ΔT/Δx) la frontiera de cristalizare. 

2. Instalaţiile sunt complexe şi de putere mare. 

3. Se obţin greu monocristale omogene privind gradul de 

distribuţie al impurităţilor. 

Deosebim trei metode generale de creştere din topitură: 

I. Tragerea din topitură (metoda Czochralski). 

II. Cristalizarea orientată (metoda Bridgmen). 

III. Recristalizarea zonală (verticală, orizontală, fără creuzet). 

 

La creşterea monocristalelor prin metoda de recristalizare 

zonală se foloseşte acelaşi utilaj tehnologic ca şi la purificarea 

materialelor. Există cîteva modificaţii ale acestei metode, 

aplicarea cărora depinde de proprietăţile substanţei crescute. 

a) Metoda de recristalizare zonală orizontală este cea mai 

simplă din punctul de vedere al executării. În fiolă 1 se introduce 

germenele monocristalin 2 şi lingoul policristalin 3 (fig.3). De 

obicei, mărimea 

germenelui 

constituie 10...15 

mm. În momentul 

iniţial încălzitorul 

îngust (zonă) se 

plasează în aşa mod 

ca să fie posibilă 

topirea parţială a 

germenelui şi a 

lingoului policristalin. Se alege un astfel de regim termic ca 

lăţimea zonei topite să fie cît mai mică. După ce se stabileşte 

echilibrul termic, se pune în funcţie mecanismul de deplasare a 

Fig.3. Reprezentarea schematică a metodei  

          de recristalizare zonală 
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încălzitorului de-a lungul fiolei. Viteza de deplasare v se alege 

experimental pentru fiecare caz concret, dar este de ordinul de 

5...20 mm/h. Pentru micşorarea evaporării substanţei de pe 

suprafaţa topiturii, procesul se realizează în atmosferă de argon. 

Deoarece, în timpul procesului de cristalizare are loc 

concomitent şi procesul de purificare, distribuţia impurităţilor 

de-a lungul lingoului monocristalin nu va fi omogenă. Pentru a 

exclude acest lucru, se aplică aşa-numită “nivelarea zonală” a 

impurităţilor. Pentru aceasta mai întîi încălzitorul se deplasează 

de la capătul lingoului spre germene şi apoi are loc procesul de 

creşterea monocristalului. Alte metode de creştere din topitură 

nu dispun de acest avantaj. În afară de această, există şi alte 

avantaje: contactul limitat al topiturii cu fiola micşorează 

impurificarea substanţei, iar  folosirea germenelui permite 

creşterea monocristalelor cu orientarea necesară.  

Unul dintre cele mai importante dezavantajele ale acestei 

metode este transportul materialului la frontiera de cristalizare, 

dacă deosebirea dintre densităţile în starea lichidă ρL şi solidă ρS 

este mare. Transferul de masă se supune aceleiaşi legi ca şi 

distribuţia impurităţilor. Înălţimea cristalului de-a lungul 

lingoului se schimbă conform expresiei 

















b

x

ehhS



)1(10 ,      (2) 

în care LS  / , h0 – înălţimea 

iniţială a lingoului şi b – lăţimea 

zonei topite.  

Dacă ω < 1, atunci la deplasare 

topitura din zonă trage după sine 

substanţa şi lingoul va avea 

forma conică (fig.4, a). Pentru a 

exclude schimbarea formei 

Fig.4. Înclinarea instalaţiei 

pentru a exclude schimba-

rea formei cristalului 
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cristalului, creşterea acestuia se efectuează în instalaţii  înclinate 

sub un unghi θ faţă de planul orizontal 

 
b

h
arctg

)1(2 0 



 ,  (3) 

care se determină pornind de la condiţia că înălţimea zonei 

topite, în vecinătatea frontierei de cristalizare trebuie să fie egală 

cu înălţimea părţii cristalizate (fig.4, b).  

b) Varianta verticală a acestei metode, care se numeşte 

metoda zonei flotante sau creşterea 

verticală fără creuzet, este 

prezentată schematic în fig. 5. 

Pentru a evita evaporarea substanţei, 

procesul de creştere se realizează 

într-o atmosferă de gaz inert sub 

presiune, a cărei mărime depinde de 

volatilitatea substanţei. Între 

suporturile 1 şi policristalul 3 se 

instalează germenul 2. Cu ajutorul 

cuptorului 4 se obţine zona topită 5. 

Încălzirea zonei se efectuează sau 

cu ajutorul unei sobe cu curenţi de 

frecvenţă supraînaltă, sau prin 

folosirea energiei radiante. Iniţial, 

se topeşte parţial germenul şi 

capătul inferior al policristalului. 

După stabilirea stării de echilibru 

termodinamic, se începe deplasarea 

cuptorului în sus şi creşterea 

monocristalului 6. Zona topită este   

ţinută de scurgere datorită forţelor de tensiune superficială. 

Forma şi dimensiunile zonei topite depind de diametrul 

policristalului, de coeficientul de tensiune superficială δ şi de 

Fig.5. Metoda zonei flotante 
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densitatea ρL a topiturii. De regulă, diametrul lingoului D nu 

depăşeşte 20...25 mm, iar lăţimea maximă a zonei se determină 

luînd în calcul parametrii substanţei 
L

b



~ . Experimentul 

arată, că în cazul Si, pentru D ~ 6 mm, lăţimea zonei este egală 

cu diametrul cristalului. Pentru a mări stabilitatea zonei, uneori 

de-a lungul lingoului trece un curent electric continuu şi se  

aplică un cîmp magnetic. Pentru a îmbunătăţi alinierea 

cristalului şi a mări gradul de miscibilitate a topiturii se aplică 

rotirea suporturilor în sensuri opuse. Viteza de creştere 

constituie  v ~ 1...4 mm/min.  

Cel mai important avantaj al acestei metode, faţă de 

metoda precedentă, constă în faptul că topitura nu se află în 

contact cu creuzetul, deci: 

 nu trebuie căutat material special pentru creuzet la 

creşterea cristalelor a materialelor noi;  

 se exclude impurificarea cristalului cu substanţele 

provenite din creuzet; 

 frontiera de cristalizare nu este limitată de pereţii 

creuzetului şi creşterea monocristalului este liberă, fără tensiuni 

mecanice şi alte defecte; 

 nu apar centre de cristalizare suplimentare şi creşte 

probabilitatea obţinerii unui singur cristal. 

Cel mai mare dezavantaj al acestei metode este 

imposibilitatea de obţinere a cristalelor cu diametre mari.  

 

c) Metoda picăturii suspendate permite creşterea 

monocristalelor cu  D  ~ 100 mm. 

Metoda constă în următoarele. Policristalul 1 este fixat 

vertical cu ajutorul suportului 2 (fig. 5, a). La partea inferioară 

este plasat coaxial germenele 3. Cu ajutorul inductorului 4 la 

partea inferioară a lingoului se formează o picătură 5, care se 
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ţine prinsă de lingou datorita forţelor de tensiune superficială. La 

capătul superior al germenelui substanţa, de asemenea se 

topeşte. Apoi, germenele se ridică în sus pînă la contactul cu 

picătura (fig. 5, b). La stabilirea stării de echilibru dintre 

germene şi lingou se începe deplasarea inductorului în sus. Ca 

rezultat, deasupra inductorului lingoul se topeşte, iar sub 

inductor topitura se prelinge pe suprafaţa germenelui şi se 

cristalizează formînd un cristal 6, a cărui orientare cristalină va 

fi dictată de orientarea germenelui (fig. 5, c). Pentru a evita 

evaporarea materialului, incinta este umplută cu un gaz inert sub 

presiune.  

Avantajele metodei: materialul semiconductor nu 

contactează cu pereţii fiolei (aceleaşi avantaje ca şi în cazul 

metodei de zona flotantă). 

 Dezavantaje:  

Fig.5. Metoda picăturii suspendate 
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 aparataj complex al instalaţiei; 

 dificil de menţinut un regim termic constant. 

d) Metoda Verneuil este una dintre cele mai vechi metode 

de creştere a monocristalelor fără creuzet şi pentru primă dată ea 

a fost aplicată pentru creşterea pietrelor preţioase. De regulă, 

metoda Verneuil se foloseşte pentru 

creşterea monocristalelor din 

substanţe cu temperatura de topire 

înaltă. 

Germenele 1 este fixat pe 

suportul 2 (fig.6). Pentru a mări 

energia termică, în calitate de 

încălzitor se folosesc cîteva arzătoare 

3 cu H2+O2, care sunt situate în jurul 

germenului. Partea superioară a 

germenelui se topeşte şi se formează 

un strat subţire de topitură 4. 

Bucăţele mici şi uniforme de 

material 5 se introduc într-un buncăr 

vibrant 6, situat deasupra germenelui. Materialul se presară din 

buncăr, trece prin flacără arzătoarelor unde se topeşte şi cade pe 

germene. Volumul topiturii creşte, apoi începe deplasarea 

germenelui în jos. Topitura se răceşte şi are loc creşterea 

monocristalului. 

Pentru materialele cu temperatura de topire înaltă (mai 

mare de 12000C) se folosesc arzătoare cu H2 pentru a exclude 

oxidarea. 
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INTREBĂRI DE CONTROL 

 

1. Definiţi substanţele cristaline şi cele amorfe? 

2. Ce este monocristal şi policristal? 

3. Prin ce se deosebeşte mecanismul heterogen de apariţie al 

germenelor cristalini de cel homogen? 

4. În ce stare se află sistemul în procesul de cristalizare? 

5. Explicaţi dependenţa vitezei de creştere de gradul de saturaţie al 

topiturii? 

6. Numiţi şi explicaţi avantajele şi dezavantajele metodelor de 

creştere a monocristalelor din topitură. 

7. În ce constă metoda de recristalizare zonală orizontală? 

8. Descrieţi metodele verticale de creştere a monocristalelor 

(metoda zonei flotante, metoda picăturii suspendate şi metoda 

Verneuil). Care sunt avantajele acestor metode? 
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9. Cum se efectuează alinierea cristalului şi cum se determină 

lăţimea zonei topite la aplicarea metodei zonei flotante? 

10. În care cazuri se foloseşte metoda Verneuil? 
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L U C R A R E A   Nr.  8 

 

Obţinerea straturilor subţiri prin evaporare termică în vid 

         Scopul lucrării: Studierea metodei de obţinere a 

straturilor semiconductoare prin evaporare termică  în vid şi 

analiza influenţei condiţiilor de evaporare asupra parametrilor 

electrofizici şi a celor de structură.     

  

CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII 

 

1. Studiaţi sistemul de depunere în vid.  

2. Studiaţi principiul de funcţionare al pompei de difuziune (H-

0,5), a pompei mecanice 2HBP-5D şi a manometrelor 

termoelectric (ПМТ-2) şi de ionizare (ПМИ-2). 

3. Efectuaţi curăţarea chimică a suportului. 

4. Efectuaţi curăţarea tuturor pieselor din incinta de depunere. 

5. Introduceţi suportul în cadrul susţinătorului şi încărcaţi 

evaporatorul cu sursa de depunere. 

6. Efectuaţi vidarea incintei de depunere pînă la presiunea de 

10-4 mm Hg: În primul rînd, conectaţi pompa de vidare 

prealabilă (pompa mecanică), apoi, după atingerea vidului de 

5·10–2 mm Hg, deschideţi sistemul de răcire şi conectaţi 

pompa de difuziune. 

 

7. Atenţie! a) Pompa de difuziune se conectează numai la 

atingerea presiunii de maximum ~ 5·10–2  mm Hg; 

8. b) Concomitent, se deschide apa pentru răcirea pompei de 

difuziune. 

 

9. Degazificarea termică a suportului şi a sursei de depunere se 

efectuează în poziţia închisă a ecranului. Temperatura de 

gazificare se propune de către profesor.  
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10. Stabiliţi regimul de depunere cu ajutorul profesorului –

determinaţi temperatura sursei şi temperatura suportului. 

11. Deschideţi ecranul şi efectuaţi depunerea substanţei pe 

suport. Fixaţi durata de depunere. 

12. După procedeul de evaporare, răciţi evaporatorul şi suportul 

pînă la temperatura mediului ambiant. După devidarea 

incintei de depunere, se poate scoate din instalaţie suportul 

cu stratul depus. 

13. Măsuraţi grosimea stratului obţinut şi calculaţi viteza liniară 

de depunere. 

14. Cu ajutorul microscopului МИМ-7 inspectaţi suprafaţa 

stratului şi dimensiunile medii ale cristalitelor. 

15. Aplicaţi contacte metalice ohmice pe stratul semiconductor 

obţinut. Măsuraţi rezistenţa şi dimensiunile stratului între 

acestea contacte. 

16. Calculaţi valoarea rezistenţei specifice a stratului 

semiconductor obţinut. 

17. Întocmiţi darea de seamă. 

 

 

Excurs  teoretic 

 

Obţinerea straturilor subţiri este o etapă foarte importantă 

atît pentru realizarea dispozitivelor discrete, cît şi a circuitelor 

integrate.  

La obţinerea straturilor subţiri, în primul rînd, se vorbeşte 

despre obţinerea straturilor epitaxiale. Epitaxie înseamnă 

procesul de creştere orientată a straturilor pe substratul 

monocristalin. Cuvântul constă din două cuvinte greceşti: epi –

„pe” şi „taxis” – aranjare în ordine. În procesul de epitaxie, 

structura cristalină a stratului repetă structura cristalină a 
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substratului, formând un strat intermediar care ia asupra sa toată 

informaţia despre structura substratului. 

În dependenţa de natura suportului şi a stratului deosebim 

3 tipuri de epitaxie: 

Autoepitaxie sau gomoepitaxie – proces de creştere a unui 

strat avînd  aceeaşi structură cristalină şi aceeaşi compoziţie 

chimică ca şi substratul. 

Heteroepitaxie – proces de creştere a unui strat de altă 

compoziţie chimică, dar cu structura cristalină apropiată. 

Hemoepitaxie  -  proces de creştere a unui strat, care se 

formează în urma interacţiunii chimice a materialului-sursă cu 

substratul. După compoziţia chimică, stratul se deosebeşte atât 

de compoziţia chimică a substratului, cît şi de cea a materialului-

sursă, însă structura cristalină este apropiată. 

     În dependenţa de starea de agregare a materialului-sursă toate 

procesele de epitaxie pot fi clasificate: 

1. Epitaxie în stare solidă; 

2. Epitaxie în stare gazoasă; 

3. Epitaxie în stare lichidă. 

     Depunerea termică în vid 

      Metoda de depunere termică în vid (DTV) reprezintă 

epitaxia din starea gazoasă, care constă în formarea unui flux 

direcţionat de vapori de  materialul dat şi depunerea ulterioară a 

acestora pe suport.  

Dintr-un şir foarte larg de metode de obţinere a straturilor 

subţiri, această metoda este cea mai simplă. Ea prevede formarea 

unui flux de vapori de substanţă şi condensarea ulterioară a 

acestora pe suport. Se consideră că temperatura suportului TS 

trebuie să fie mai mică decît temperatura de evaporare a 

substanţei TEV. Obţinerea straturilor subţiri prin DTV se face în 

instalaţii cu vid speciale. Schema simplificată a unei incinte de 

evaporare este prezentată în fig. 1. 
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     Substanţa se 

încălzeşte, prin efect 

Joule, cu ajutorul 

curentului electric, care 

străbate evaporatorul 

sau chiar materialul de 

evaporat. Se mai folo-

seşte încălzirea prin 

curenţi de înaltă 

frecvenţă, bombarda-

mentul cu fascicul ionic 

sau electronic, arcul 

electric etc. 

La încălzire 

substanţa de evaporat 

formează un flux de 

vapori 3, care se 

distribuie de la 

evaporator pe direcţii 

radiale. În calea fasciculului atomic (sau molecular), provenit de 

la substanţa evaporată, se aşază un suport-condensator 4, pe a 

cărui suprafaţă se produce condensarea substanţei şi formarea 

stratului subţire din materialul evaporat. Procesul de condensare 

depinde puternic de temperatura suportului, de aceea suportul se 

încălzeşte cu ajutorul cuptorului 5. Pentru obţinerea stratului cu 

relieful necesar, depunerea stratului pe suport se realizează prin 

dispozitive de mascare 6. Între sursa de evaporare şi suport se 

introduce aşa-numitul ecran 7, care iniţial este închis şi 

fasciculul de atomi de substanţă pentru depunere nu poate atinge 

suportul. Ecranul se deschide numai atunci cînd temperatura 

sursei de evaporare şi cea a suportului ating valorile necesare. 

Pentru obţinerea unui vid înalt şi, deci, a unui strat performant 

Fig. 1. Instalaţia de obţinere 

straturilor subţiri prin evaporarea 

în vid 
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este necesară degazare pereţilor incintei de obţinere a straturilor 

subţiri. Aceasta se efectuează prin încălzirea cuptoarelor de 

degazare 8. 

       Tot procesul de depunere poate fi divizat în patru etape:  

1. Formarea vaporilor are loc la evaporarea substanţei din starea 

lichidă (distilarea) sau din starea solidă (sublimarea). În general, 

procesul de evaporare are loc la orice temperatură, însă pentru a 

intensifica formarea vaporilor este necesară încălzirea 

substanţei. Temperatura de evaporarea se consideră optimă, dacă 

presiunea vaporilor saturaţi PS ai substanţei în vid atinge valorile 

0,1...1 Pa (10-3...10-2 mm Hg). Această presiune PS corespunde 

vitezei rezonabile de evaporare, care poate fi evaluată cu relaţia: 

 
EV

S
TR

M
PW




2
  (1) 

în care: M este masa molară; R – constanta universală a gazelor; 

α – coeficientul de evaporare, care atinge valorile 0,8...0,9. 

Presiunea vaporilor saturaţi depinde exponenţial de temperatură 

)(exp~ TPS , în timp ce factorul 
T

1
 se micşorează cu creşterea 

temperaturii, cu mult mai lent. Reiese că viteza de evaporare 

este dictată de creşterea exponenţială (dependenţî destul de 

puternică) a temperaturii de evaporare. 

2. Transportul vaporilor la suport.  Transportul vaporilor de 

substanţă de la evaporator spre suport se efectuează datorită 

proceselor de convecţie şi difuzie. Pentru a asigura aceste 

procese, presiunea gazelor remanente în incinta de evaporare 

trebuie să fie cu mult mai mică decît presiunea vaporilor saturaţi. 

La îndeplinirea acestor condiţii, atomii (moleculele) materialului 

evaporat ajung pînă la suport fără a se ciocni cu gazele 

remanente, şi anume drumul de parcurs liber al acestora trebuie 

să fie mai mare decît distanţa evaporator – suport. Presiunea 
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gazelor remanente p şi drumul de parcurs liber al atomilor λ sunt 

legate prin expresia: 

 )(
105

2

3

2

0 cm
ppd

Tk 



 , (2) 

în care: d = r1 + r2 este diametrul efectiv al particulelor cu 

razele r1 şi r2, care se ciocnesc. De regulă, procesul se produce la 

o presiune sub 10–4 mm Hg. In acest caz, particulele se propagă 

rectiliniu, păstrându-şi energia până la ciocnirea cu suportul. 

3. Condensarea vaporilor pe suport depinde de doi factori: 

temperatura suportului şi gradul de suprarăcire a vaporilor. 

Condensarea vaporilor se produce doar atunci cînd energia de 

legătură dintre atomii de vapori şi cei de suport este mai mare 

decît energia medie termică a atomilor de suport, în caz contrar 

atomii ce ajung la suport îl părăsesc.  

     Temperatura suportului, pe de o parte, nu trebuie să fie prea 

mare pentru a avea loc procesul de condensare, iar, pe de altă 

parte, nu prea mică, deoarece în acest caz particula ce ajunge la 

suport imediat îşi va ceda energia suportului rece şi ca rezultat 

nu va putea migra pe suprafaţa suportului, ceea ce este necesar 

pentru a obţine straturi perfecte, din punct de vedere al structurii 

cristaline. Anume în procesul de migrare atomul ajunge în nodul 

reţelei cristaline şi are loc creşterea unui strat epitaxial.  

      Raportul dintre numărul de atomi condensaţi pe suport şi 

numărul de atomi ajunşi la suport se numeşte coeficient de 

condensare K. Temperatura minimă a suportului, la care Kcrit = 0 

(nu se condensează nici un atom), se numeşte temperatură 

critică. Ea este determinată de natura substanţei depuse, natura şi 

starea suprafeţei suportului, densitatea fluxului de vapori şi de 

unghiul lui de incidenţă.  

 Suprarăcirea vaporilor se determină ca diferenţa dintre 

presiunea  reală  a vaporilor şi presiunea vaporilor saturaţi ai 

substanţei, la temperatura dată. Valoarea suprarăcirii determină 
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gradul de abatere al sistemului de la echilibrul termodinamic. Cu 

cît este mai mare gradul de abatere de la echilibru cu atît este 

mai mare probabilitatea de apariţie a diferitor defecte structurale. 

Pentru obţinerea straturilor perfecte este necesar ca depunerea să 

se producă la un grad de abatere cât mai mic de la condiţiile de 

echilibru ale sistemului.  

4. Formarea germenilor de creştere şi creşterea stratului. 

Formarea germenilor de creştere are loc ca rezultat al contopirii 

mai multor atomi ce migrează sau se condensează pe suprafaţa 

substratului. La început se formează o „reţea” din germenii de 

creştere (creşterea are loc tangenţial la suprafaţa suportului), 

care ulterior se contopesc formând un strat continuu. Apoi, 

creşte al doilea strat şi aşa mai departe. La această etapă este 

foarte important de a micşora, pe cît posibil, influenţa gazelor 

remanente, ceea ce se poate efectua prin creşterea gradului de 

vid şi prin creşterea densităţii fluxului de vapori. Viteza de 

creştere a stratului este direct proporţională cu fluxul atomilor 

evaporaţi NEV, iar fluxul atomilor condensaţi Ncond se determină 

cu relaţia: 

  EVcond N
l

A
KN  , (3) 

în care: A este un coeficient, a cărui valoare depinde de 

geometria evaporatorului; l – distanţa dintre evaporator şi suport. 

 Dintre avantajele  acestei metode putem menţiona: 

1. Simplitatea instalaţiei  şi accesibilitatea de realizare; 

2. Viteză mare de creştere (pînă la 10 µm/s); 

3. Procesul are loc în vid înalt şi ca rezultat se obţin straturi mai 

pure şi mai performante. 

 Însă, metoda DTV are un şir de dezavantaje:  

1. În cazul obţinerii straturilor de dimensiuni mari, acestea sunt  

neomogene în grosime; 
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2. La obţinerea straturilor de compuşi complecşi deseori nu se 

păstrează compoziţia sursei. Aceasta este legat de faptul că 

la încălzire materialul-sursa se disociază în componenţi, a 

căror presiune a vaporilor saturaţi diferă foarte mult; 

3. Există dificultăţi la obţinerea straturilor subţiri de materiale 

cu presiunea vaporilor saturaţi joasă;  

4. Procesul de vidare durează mult timp; 

5. În sistem deschis, la evaporarea radială a materialului-sursă, 

există pierderi de substanţă, ceea ce uneori (substanţe de 

puritate înaltă) este destul de costisitor. 

 Pentru eliminarea unora dintre aceste neajunsuri se recurge 

la diferite modificări ale acestei metode, cum ar fi: evaporarea 

simultană din câteva surse, metoda discretă de evaporare, 

metoda de depunere termică în volum cuasiînchis. Primele două 

metode se utilizează mai rar, deoarece beneficiul este destul de 

modest.  
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

 

1. Ce este epitaxie? 

2. Numiţi tipurile de epitaxie. 

3. Descrieţi instalaţia pentru DTV. 

4. Cu ce scop în instalaţie se foloseşte un ecran? 

5. Pentru ce se efectuează degazarea incintei? 

6. Care sunt etapele DTV? 

7. Cum se determină temperatura optimă a sursei de evaporare? 

8. Cum depinde parcursul liber de presiunea gazelormanente? 

9. Ce este coeficientul de condensare? 

10. Care este rolul de migrare a atomilor în creşterea straturilor? 

11. Care sunt avantajele şi dezavantajele metodei DTV? 

12. În ce constă metoda volumului cuasiînchis? 

13. Care sunt avantajele metodei volumului cuasiînchis faţă de 

DTV? 
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L U C R A R E A   Nr.  9 

 

Obţinerea straturilor epitaxiale prin metoda volumului 

cuasiînchis 

         Scopul lucrării: Să se însușească metoda de creştere a 

straturilor epitaxiale şi a heterojoncţiunilor prin evaporare într-

un volum cuaziînchis. 

  

CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII 

 

1. Studiaţi sistemul de depunere în vid.  

2. Studiaţi principiul de funcţionare al pompei de difuzie (H-

0,5), a pompei mecanice 2HBP-5D şi a manometrelor 

termoelectric (ПМТ-2) şi de ionizare (ПМИ-2). 

3. Efectuaţi curăţarea chimică a suportului. 

4. Efectuaţi curăţarea tuturor pieselor din celula volumului 

cuasiînchis (VCÎ). 

5.  Instalaţi, în celula VCÎ, materialul-sursa şi suportul. 

6. Pompaţi aerul din instalaţia de vid pînă la presiunea de 10-5 

mm Hg. 

7. Realizaţi tratarea termică a suportului în regimul, în care 

temperatura suportului Tsup este mai mare decît temperatura 

acestuia în regim de depunere. 

8. Răciţi suportul pînă la temperatura mediului ambiant, apoi 

încălziţi materialul-sursă şi suportul în regimul dat de 

profesor (TS  > Tsup). 

9. Efectuaţi creşterea stratului.  

10. Răciţi celula pînă la temperatura mediului ambiant.  

11. Măsuraţi grosimea stratului şi calculaţi viteza de depunere. 

12. Cu ajutorul microscopului МИМ-7, studiaţi structura 

suprafeţei stratului şi determinaţi dimensiunea medie a 

cristalitelor. 



 

 

93 

Excurs  teoretic 

 Obţinerea straturilor epitaxiale prin depunerea termică în vid 

(DTV) este cea mai simplă şi mai răspîndită metoda la 

momentul dat. Însă, în acelaşi timp, această metoda are şi un  şir 

de dezavantaje dintre care numim: a) pierdere de material,  

legată de distribuţia radială a vaporilor şi de condensarea 

acestora pe pereţii verticali, între sursă şi suport; b) timp 

îndelungat pentru obţinerea vidului înalt; c) grosime neomogenă 

a stratului obţinut; d) nerespectare a compoziţiei sursei în stratul 

depus.   Materialele depuse sub forma de strat pot fi împărţite în 

două grupe: materiale elementare şi materiale complexe. 

Legităţile de depunere pentru ambele grupe sunt identice. Însă 

pentru grupa a doua este caracteristică deosebirea dintre 

concentraţia componenţilor în fază de vapori şi cea a 

componenţilor în condensat, fapt condiţionat de disocierea 

compusului în procesul de evaporare şi de diferenţa  de presiune 

a vaporilor saturaţi ai componenţilor. Unul dintre cele mai 

principale dezavantaje ale metodei DTV este  că procesul de 

depunere se efectuează în starea de neechilibru, ceea ce duce la 

abaterea compoziţiei de la stoichiometrie şi la deteriorarea 

structurii stratului obţinut. Intr-adevăr, gradul de suprasaturaţie, 

la frontiera de creştere a stratului, este foarte înalt, iar 

interacţiunea de schimb între condensat şi faza de vapori, practic 

lipseşte.  

 Cerinţele industriei microelectronice necesită utilizarea 

metodelor care permit obţinerea de straturi cu structură 

performantă şi compoziţie necesară. 

 Pentru obţinerea substanţelor semiconductoare complexe se  

utilizează metoda de depunere în volum cuasiînchis, care se 

deosebeşte de metoda DTV prin faptul că sistemul sursă – suport 

este introdus într-un volum special, care poate fi considerat 
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practic închis şi permite crearea condiţiilor de echilibru al fazei 

de vapori.  

      Volumul cuasiînchis este un volum aproape izolat, în care 

variaţia densităţii de vapori, în urma ieşirii lor din acest volum, 

este neglijabilă. 

         Vom analiza cea mai simplă construcţie a  camerei pentru 

depunerea straturilor în volum cuasiînchis.  Camera  (celula) 

constă din trei părţi: 1- capac, 2 – fund, care conţine încălzitoare, 

şi 3- corp al camerei în forma de cilindru (fig. 1).  

  De regulă, camera este realizată din grafit, care este ales 

datorită următoarelor proprietăţi: termorezistența la temperaturi 

înalte (pînă la 26000C în vid), inerţie chimică, capacitate de a 

absorbi gazele remanente, uşor se supune prelucrării mecanice şi 

termoconductibilitate medie, ceea ce permite obţinerea 

gradientului necesar de temperaturi între evaporatorul 4 şi 

           Fig.1. Schema camerei de creştere: 

1 – capac; 2– fund; 3– corp al camerei; 4 – evaporator 

cu sursa; 5 – suport; 6 – strat obţinut. 
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suportul 5. Capacul închide corpul cilindric al camerei aproape 

ermetic, încît ieşirea vaporilor de substanţă din celulă este 

neglijabil de mică, ceea ce face că presiunea vaporilor în acest 

volum să fie practic constantă. Capacul şi fundul celulei conţin 

încălzitoare, de aceea pereţii celulei au temperatură 

intermediară. Diametrul interior al celulei constituie 20...25 mm, 

înălţimea – pînă la ~ 5 cm. Dacă distanţa între încălzitoare este 

destul de mare, atunci în pereţii celulei se introduc încălzitoare 

speciale şi metoda poartă denumirea de metoda “peretelui 

fierbinte”. Temperatura în zona evaporatorului 4 şi suportului 5 

este controlată cu ajutorul termocuplurilor. Pomparea aerului  se 

efectuează cu ajutorul pompei de vid prealabil şi al pompei de 

difuziune pînă la presiunea de ~2·10-5 mm Hg. Materialul-sursa, 

sub formă de cristale mici cu dimensiunea de 1-2 mm, se aţază 

în evaporator pe fundul celulei.  

Posibilitatea de a aduce sistemul „sursa–suport” din 

celulă într-o stare apropriată de starea de echilibru termodinamic 

permite  de a atinge o diferenţă minimă dintre temperatura 

suportului  şi cea a evaporatorului şi, prin urmare, presiunea 

vaporilor saturaţi de-a lungul intervalului sursa-suport este 

practic una şi aceeaşi. Aceste condiţii contribuie la obţinerea 

straturilor epitaxiale cu compoziţia necesară şi cu un grad înalt 

de perfecţiune. Menţionăm, că pereţii celulei au o temperatură 

intermediară: mai mică decît temperatura evaporatorului şi mai 

mare decît temperatura suportului. Moleculele de substanţă, care  

se ciocnesc cu pereţii din interiorul celulei, nu se condensează, 

ci se „reflectă” în direcţia suportului şi astfel condensarea 

vaporilor are loc numai pe suport, temperatura căruia în 

interiorul celulei este cea mai mică.  Aceste condiţii termice ale 

metodei volumului cuasiînchis permit de a obţine straturi 

omogene atît în grosime, cît şi în conţinut.  
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 Metoda volumului cuasiînchis mai are un avantaj, care 

constă în posibilitatea de a obţine un vid înalt în incinta celulei. 

Pentru aceasta, în procesul de vidare a sistemului, celula este 

încălzită, iar sursa – nu. În aşa mod are loc degazarea incintei 

celulei şi ulterior procesul de depunere a stratului se produce 

într-un vid mai înalt. Ca rezultat, stratul obţinut devine mai pur 

şi mai performant. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

 

1. Ce este epitaxie? 

2. Numiţi neajunsurile metodei DTV. 

3. De ce metoda DTV nu permite obţinerea materialelor 

complexe cu compoziţia respectivă compoziţiei sursei? 

4. În ce constă metoda volumului cuasiînchis? 

5. Descrieţi celula ce se foloseşte pentru metoda VCÎ. 

6. Care sunt avantajele metodei volumului cuasiînchis faţă de 

DTV? 
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L U C R A R E A   nr. 10 

 

Obţinerea straturilor subţiri prin pulverizarea catodică 

 

         Scopul lucrării: Studierea metodei de obţinere a 

straturilor metalice prin pulverizare catodică. 

 

CONSECUTIVITATEA EXECUTARII LUCRĂRII 

 

1. Studiaţi sistemul de depunere a straturilor metalice în 

vid.  

2. Studiaţi  principiul de funcţionare al pompei de difuziune 

(H-0,5), al pompei mecanice 2HBP-5D, al manometrelor 

termoelectric (ПМТ-2) şi de ionizare (ПМИ-2). 

3. Însuşiţi regulile de securitate la exploatarea instalaţiilor 

de tensiune înaltă. 

4. Efectuaţi curăţarea chimică a suportului, instalaţi-l în 

incinta cu vid. 

5. Efectuaţi vidarea incintei pînă la presiunea de ~10–5 mm 

Hg. 

6.Stabiliţi presiunea gazelor remanente (gaz inert) în incintă  

de ordinul de  ~ 10–2 ... 10–1  mm Hg şi conectaţi tensiunea 

înaltă. 

7.Stabiliţi regimul de descărcarea luminescentă şi, menţinînd 

curentul şi presiunea gazelor remanente constante, obţineţi 2...3 

straturi de grosimi diferite.  

8.Obţineţi 2...3 straturi variind valoarea curentului de 

descărcare.  

9.Determinaţi grosimea straturilor obţinute cu ajutorul unui 

microscop de interferenţă şi calculaţi rata de depunere a 

stratului. 
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10. Măsuraţi rezistenţa şi dimensiunile stratului şi calculaţi 

valoarea rezistenţei specifice. 

 

Excurs  teoretic 

Metoda de obţinere straturilor subţiri prin pulverizare 

catodică, în prezent se foloseşte pe larg, mai ales la depunerea 

peliculelor din metale greu fuzibile, la depunerea straturilor 

subţiri de dielectrici, de oxizi etc. Metoda de obţinere straturilor 

subţiri prin pulverizare catodică se bazează pe distrugerea 

materialului catodului ca rezultat al bombardării acestuia cu un 

flux de molecule sau de ioni acceleraţi, care apar la descărcarea 

electrică luminescentă.  

Vom analiza mai detaliat condiţiile necesare pentru 

apariţia descărcării luminescente. În condiţii normale gazul nu 

conduce curentul electric, deoarece nu conţine particule libere 

încărcate. Gazul devine conductor, dacă o parte din molecule lui 

vor fi ionizate, adică vor fi discompuse în ioni încărcaţi pozitiv 

şi în electroni. Pentru ionizarea atomului (sau a moleculei) de 

gaz trebuie să se efectueze un lucru de ionizare, a cărui mărime 

depinde de natura chimică a gazuluii. Ionizarea gazului poate 

avea loc în urma acţiuni exterioare, de exemplu: încălzirea 

puternică a gazului; bombordarea moleculelor de gaz cu 

electroni, neutroni şi cu alte particule, ce posedă energii mari; 

acţiunea radiaţiei Röntgen etc. Trecerea curentului electric prin 

gaz se numeşte descărcare electrică în gaz. Dacă 

conductibilitatea gazului apare şi se menţine datorită acţiunii 

unei surse de ionizare exterioare, atunci descărcarea electrică în 

gaz se numeşte descărcare neautonomă. Descărcarea 

neautonomă dispare odată cu încetarea acţiunii ionizantului 

exterior. Descărcarea electrică în gaz, care se menţine şi după 

încetarea acţiunii ionizantului exterior se numeşte descărcare 

autonomă. Pentru realizarea acestei descărcări e necesar ca după 
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încetarea acţiunii ionizantului exterior să se formeze în 

continuare purtători de curent. 

În condiţii naturale, gazul întotdeauna este supus acţiunii 

razelor cosmice şi a radiaţiei radioactive a Pămîntului, care 

ionizează un număr mic de molecule ale gazului. Dacă tensiunea 

U dintre anod  A şi catod C este destul de mare, aceşti electroni 

sunt acceleraţi astfel încît produc ionizarea moleculelor gazului, 

ciocnindu-se de ele (ionizarea prin şoc). Ca rezultat, apar 

electroni şi ioni secundari care, de asemenea, sunt acceleraţi de 

cîmpul electric puternic şi la rîndul său ionizează alte molecule 

ale gazului. Posibilitatea existenţei descărcării luminescente este 

determinată de lungimea parcursului liber λ al electronului. 

Menţionăm, că parcursul liber al electronilor depinde de 

presiunea gazului în incinta instalaţiei. Dacă parcursul liber este 

foarte mic, în timpul de accelerare electronul nu să atingă 

energia necesară pentru ionizarea atomului. Dacă λ este foarte 

mare, atunci probabilitatea de ciocnire a unui  electron cu un ion 

se micşorează brusc ceea ce duce la dispariţia descărcării 

electrice.  

Tensiunea U dintre catod şi anod este atît de mare, încît 

ionii pozitivi, de asemenea capătă o energie suficientă pentru 

producerea electronilor secundari. Cauza principală a apariţiei 

electronilor secundari este smulgerea electronilor din catod în 

urma bombordării lui cu ioni pozitivi. În acest mod, în tot 

volumul gazului se formează o avalanşă de electroni şi ioni 

pozitivi, care se mişcă în sensuri opuse.   

Descărcarea luminescentă reprezintă un tip de descărcare 

autonomă care apare, de obicei, la presiuni joase, de ordinul a 

cîtorva (1...10) mm Hg şi mai puţin. Descărcarea luminescentă 

poate fi obţinută în tuburi de descărcare cu catodul rece şi se 

caracterizează printr-o densitate mică a curentului şi printr-o 

cădere de potenţial mare (1...20 kV) în regiunea de lîngă catod. 
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Regiunile principale ale descărcării luminescente sunt: spaţiul 

catodic întunecat (fig.1., regiunea I), care trece brusc în 

luminescenţă negativă (regiunea II), care, la rîndul său, trece 

treptat în spaţiul întunecat numit spaţiul Faraday (regiunea III). 

Acestea trei regiuni formează porţiunea catodică a descărcării, 

după care urmează porţiunea luminoasă a descărcării. Ea 

determină proprietăţile optice ale descărcării şi este numită 

coloană pozitivă (regiunea IV). 

Rolul principal în 

menţinerea descărcării 

luminescente, pentru procesul de 

depunere a straturilor subţiri prin 

pulverizare catodică, le revine 

primelor două regiuni din 

porţiunea catodică. Spaţiul 

întunecat al descărcării din 

apropierea catodului mai poartă 

denumirea de domeniul ”căderii 

catodice”, ce este legat de faptul 

că aproape toată tensiunea 

aplicată la tubul de descărcare cade pe spaţiul întunecat al 

catodului (fig.1). Micşorarea bruscă a potenţialului în apropierea 

catodului este legată de concentraţia mare a ionilor pozitivi la 

frontiera dintre regiunile I şi II, condiţionată de viteza mică a 

mişcării ionilor spre catod. În spaţiul catodic întunecat are loc o 

accelerare puternică a electronilor şi ionilor pozitivi care smulg 

electronii din catod. În regiunea luminescenţei negative 

electronii produc o ionizare intensivă prin şoc a moleculelor 

gazului şi, prin urmare, îşi pierd energia. Anume aici se 

generează ionii pozitivi, care apoi bombordează catodul.  

Lungimea spaţiului catodic întunecat este determinată de 

proprietăţile gazului şi de materialul catodului. Este important de 

Fig.1. Distribuţia căderii  de  

 potenţial între catod (C) şi 

anod (A). 
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menţionat faptul că spaţiul întunecat al catodului este foarte 

stabil faţă de variaţia parametrilor descărcării. Astfel, prin 

apropierea treptată a anodului de catod lungimea coloanei 

pozitive scade pînă la dispariţie, iar regiunea întunecată de la 

catod se menţine pînă la dispariţia descărcării; şi invers, 

apropiind catodul de anod, se observă deplasarea spaţiului 

întunecat catodic odată cu electrodul respectiv, pe seamă 

dispariţiei treptate a celorlalte regiuni ale descărcării.  

Tehnica depunerii straturilor subţiri. Pulverizarea 

catodică se efectuează într-un mediu de gaz special rarefiat în 

care, cu ajutorul unei diferenţe de potenţial înalte, se formează 

un flux de ioni orientat spre catod. Catodul este realizat din 

materialul necesar pentru depunerea stratului şi la bombardarea 

lui are loc emisia atomilor 

de metal şi depunerea lor 

ulterioară pe suport. 

Incinta 1 a 

sistemului de pulverizare 

catodică (fig.2) reprezintă 

un clopot de sticlă, instalat 

pe o bază metalică 2. În 

calitate de catod (ţintă) 3 

poate fi folosită o placă 

sau o plasă realizată din 

substanţa respectivă. Ca 

anod 4 serveşte o plachetă 

de aluminiu, pe care se 

pune suportul 5. În urma 

obţinerii vidului înalt (pînă la o presiune ~ 10-4 ... 10-6 mm Hg) 

incinta este spălată de cîteva ori cu gaz de lucru (mai frecvent 

gaz inert) de puritate înaltă pentru a exclude pericolul de 

impurificare a stratului subţire cu gaz activ provenit din 

Fig.2. Instalaţia de obţinere straturilor 

prin metoda de pulverizare catodică 
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degazarea prin bombardare ionică a pereţilor şi a altor piese ale 

incintei. În acelaşi timp, cu ajutorul încălzitorului 6 se realizează 

degazarea termică a suportului. Pentru deschiderea sau 

închiderea fluxului de molecule dispersate se utilizează un ecran 

7. Pulverizarea catodică se produce la presiuni relativ înalte p ~ 

10-1...10-2 mm Hg, într-o atmosferă de aer sau de gaz inert, care 

se introduce în incintă prin conductele 8. Pentru obţinerea 

descărcării luminescente, între catod şi anod se  aplică diferenţa 

de potenţial de 1 ... 3 kV. Ionii sunt acceleraţi puternic în 

regiunea spaţiului întunecat al catodului, după care, bombardînd 

catodul (ţinta), produc pulverizarea acestuia. În urma 

bombardării ţintei cu ioni pozitivi, din ţintă în toate direcţiile 

zboară fragmente ultramicroscopice de substanţă şi acoperă cu 

un strat subţire suprafaţa suportului. Măsurarea presiunii se 

efectuează cu manometre cu termocuplu 9 şi de ionizare 10. 

Teoria pulverizării catodice a fost confirmată prin fapte 

numeroase. Se consideră că  dacă energia ionului incindent E 

este foarte mare, ionul poate pătrunde foarte adînc în straturile 

atomice ale reţelei cristaline şi poate micşora viteza de 

pulverizare. Evident că numărul ”defectelor de iradiere” creşte 

odată cu creşterea energiei E şi cu a fluxului de particule 

incidente. În acest caz energia maximă care poate fi transmisă de 

ion atomului imobil este egală cu  

2

21

21
max

)(
4

mm

mm
EE




 ,   (1) 

în care m1 este masa ionului, iar m2 –  masa atomului imobil. 

Pornind de la rezultatele experimentale putem face 

concluzii, dintre care trebuie menţionate următoarele: 

─ procesul de pulverizare caracterizează coeficientul de 

pulverizare S, care este proporţional cu energia E a ionului 

incident şi invers proporţional cu energia de deplasare Ed 
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(energia atomului imobil deplasat din locul său din reţea, la 

apariţia defectului de iradiere) 

 
dE

E
kS  , (2) 

σ este secţiunea eficace de transmitere a unei energii Emax > Ed, 

iar k – o constantă care depinde de numărul n de atomi ciocniţi şi 

de energia medie E primită de atomul deplasat; 

─ coeficientul de pulverizare S depinde de masa ionilor 

incidenţi şi de energia lor; 

─ energia atomilor pulverizaţi depăşeşte cu mult energia 

atomilor evaporaţi prin procedeul de evaporare termică; 

─ coeficientul de pulverizare depinde de unghiul de 

incidenţă al ionilor acceleraţi; 

─ în cazul pulverizării monocristalelor se observă tendinţa 

pulverizării atomilor de-a lungul direcţiei de împachetare 

compactă;  

─ procesul de pulverizare depinde slab de temperatura 

catodului; uneori, odată cu ridicarea temperaturii, se observă 

scăderea coeficientului de pulverizare;  

─ viteza de pulverizare se micşorează cînd energia ionilor 

este foarte mare, ca rezultat al penetrării ionilor la adîncimi 

foarte mari; 

─ viteza de evaporare  secundară a ionilor sau de emisie 

termoelectronică este mică. 

Tehnica pulverizării catodice se foloseşte pe larg la 

obţinerea straturilor subţiri de diferite metale, în special greu 

fuzibile, cum sunt Mb, Ta, W, Cr, Pt, Au, Ag. Prezenţa oxizilor 

sau nitrurilor pe suprafaţa catodului reduce cu mult intensitatea 

procesului de pulverizare, fapt legat de valorile ridicate ale 

energiei de legătură între atomii de pe suprafaţa. În acest caz, se 

observă abaterea de la dependenţa proporţională dintre grosimea 

stratului depus şi durata de pulverizare. Această abatere poate fi 
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provocată şi de formarea unor cratere conice pe suprafaţa 

catodului, ceea ce face ca o parte din atomi să fie acaparată de 

"peretele" suprafeţei conice. Pe lîngă toate acestea, aproximativ 

90% din atomii ce părăsesc suprafaţa catodului difuză înapoi 

spre catod, în urma ciocnirilor cu atomii de gaz, şi se depun pe 

suprafaţa acestuia sub forma de pulbere. Ca rezultat, se 

micşorează suprafaţa oglindă a catodului, fapt ce duce la 

micşorarea capacităţii lui de pulverizare. Dielectricii, cum sunt 

Al2O3 sau SiO2, pot fi pulverizaţi numai folosind o descărcare în 

curent de radiofrecvenţă. Aluminiul este mai greu de depus prin 

pulverizarea catodică convenţională, deoarece speciile oxidante 

reziduale formează un strat stabil de oxid pe suprafaţă. Pentru a 

împiedica formarea oxidului este necesară o densitate mare de 

electroni, ce poate fi efectuată  prin utilizarea unui cîmp 

magnetic perpendicular pe cîmpul electric. Procedeul respectiv 

poartă numele de pulverizare catodică cu magnetron.  

În acelaşi timp metoda de pulverizare catodică cu succes 

se foloseşte în special pentru obţinerea straturilor subţiri 

dielectrice. În acest caz se folosesc două metode: pulverizarea 

catodică reactivă şi pulverizarea catodică la tensiuni alternative 

de frecvenţe înalte.  

  La pulverizarea catodică reactivă în incinta în 

atmosferă de gaz inert (argon) se adaugă un gaz reactiv (oxigen, 

azot etc). Depunerea peliculelor se efectuează pe suport în 

rezultatul unei reacţii chimice între atomii ţintei şi gazul activ. 

De exemplu; dacă catodul este confecţionat din aluminiu, iar în 

calitate de gaz activ se utilizează oxigen, atunci pe suport se 

formează oxidul de aluminiu Al2O3; dacă în calitate de gaz activ 

se utilizează azot – se formează nitridul de aluminiu AlN. Prin 

această metoda, de asemenea, pot fi obţinute carbiduri şi sulfuri, 

dacă vor fi folosite se folosesc gazele СН4 şi  S2 respectiv.  
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Metoda utilizării cîmpului electric alternativ permite de a 

micşora acţiunea negativă a ionilor, care se acumulează pe 

suprafaţa catodului. Datorită cîmpului electric alternativ catodul 

pe rînd se încarcă pozitiv şi apoi negativ. Corespunzător mai 

întîi spre catod se accelezează ionii pozitivi, apoi electronii, care 

neutralizează ionii acumulaţi. Menţionăm, că eficacitatea 

pulverizării depinde foarte mult de frecvenţa cîmpului electric  

aplicat ( de obicei se foloseşte frecvenţa 13,56 MHz).  

Pentru a obţine straturi uniforme privind grosimea este 

necesar ca suprafeţele anodului şi catodului şă fie strict paralele, 

iar distanţa dintre acestea să fie cu mult mai mică decît 

dimensiunile lor. Suportul se află la o distanţă de 1…5 cm de la 

catod după regiunea spaţiului catodic întunecat. 

Avantajele pulverizării catodice, faţă de metoda de 

evaporare termică, sunt: 

– posibilitatea de a obţine straturi uniforme privind grosimea 

şi de suprafeţe mari (are loc pulverizarea de pe suprafaţă plană 

şi nu dintr-o sursă punctiformă); 

– se păstrează compoziţia chimică a materialului (în cazul 

evaporării termice evaporarea componentelor sursei are loc cu 

diferite viteze, ceea ce duce la o deosebire considerabilă dintre 

compoziţia chimică a sursei şi cea a stratului depus); 

– este posibilă obţinerea straturilor de materiale cu o 

temperatură înaltă de topire (Mo, W, Ti, Pt, Ni, Co etc.); 

– aderenţa înaltă a stratului la suport; 

– procesul de pulverizare nu are inerţie şi la suprimarea 

diferenţei de potenţial între anod şi catod, practic momentan se 

stopează generarea fazei gazoase.  

Un dezavantaj considerabil al acestei metode îl constituie 

prezenţa gazului inert rezidual în incintă. Moleculele acestuia, 

fiind activate de descărcarea luminescentă, sunt absorbite intens 

de atomii materialului şi de stratul însuşi, ceea ce duce la 
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încorporarea unei mari cantităţi de gaz în stratul depus. Ca 

urmare, structura şi proprietăţile acestuia pot se difere de cele ale 

materialului sursă. În afară de impurificarea stratului crescut, ca 

neajunsuri pot fi considerate: vitezele joase de creştere a 

straturilor (pînă la 1 nm/s); densitatea înaltă a defectelor, ceea ce 

este legat de acţiunea asupra suprafeţei suportului a electronilor 

de energii mare şi a ionilor negativi.  
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INTREBĂRI  DE  CONTROL 

1. În ce constă metoda de obţinere a straturilor subţiri prin 

pulverizare catodică? 

2. De ce procesul de depunere se realizează într-o atmosferă de 

gaz rarefiat? 

3. Prin ce se deosebeşte descărcarea autonomă de descărcarea 

neautonomă? 

4. În ce constă ionizarea prin şoc şi în ce condiţii apare acest 

proces? 

5. Numiţi condiţiile necesare pentru apariţia descărcării  

luminescente. 
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6. Cum influenţează parcursul liber asupra procesului de 

descărcare electrică? 

7. Caracterizaţi, în ce constă stabilitatea spaţiului întunecat al 

catodului. 

8. Ce reprezintă coeficientul de pulverizare?  

9. Numiţi cele mai importante puncte ale teoriei de pulverizare 

catodică. 

10. Care sunt avantajele şi dezavantajele metodei de pulverizare 

catodică? 

11. Pentru obţinerea a căror materiale se foloseşte pulverizarea 

catodică? 
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L U C R A R E A   Nr.  11 

 

Studierea  procesului  de  formare  a  desenului circuitului  

integrat  prin  metoda  fotolitografică 

 

Scopul lucrării: Studierea procesului de formare a 

desenului circuitului integrat prin metoda profilării peliculei de 

fotorezist, depuse pe suprafaţa substratului de siliciu sau pe altă 

plachetă-substrat, prin metoda fotolitografică. Familiarizarea cu 

instalaţiile şi materialele folosite la realizarea acestui proces. 

 

CONSECUTIVITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRII 

 

1. Curăţarea suprafeţei plachetelor. 

Suprafaţa plachetelor se curăţă de contaminatele organice 

sau neorganice prin spălarea în soluţie de  H2SO4 + K2Cr2O7 

(alcool etilic, toluen), apoi în apă distilată. Plachetele se usucă 

mai întîi în centrifuga timp de 3 min, apoi în dulapul termic  (T 

 100…150oC) timp de  30…60 min. 

2. Depunerea stratului de fotorezist - etalarea. 

Etalarea fotorezistului pe suprafaţa plachetei se efectuează 

prin metoda centrifugării (Vrot 2700-3000 turaţii) timp de 60 s. 

3. Uscarea fotorezistului – tratament termic. 

Uscarea fotorezistului se face în două etape:  

la temperatura de 20oC (temperatura camerei) timp de 

15…20 min 

la temperatura de   (955)oC  timp de 10 min. 

Placheta se răceşte pînă la 20oC. 

4. Expunerea. 

Se conectează instalaţia pentru fotolitografie. Expunerea 

stratului de fotorezist se face la lumină ultravioletă, produsă de 

un bec cu vapori de mercur ДРШ-250. Se conectează blocul de 
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alimentare a becului de expunere. Durata de  "încălzire" a lămpii 

este de cel puţin 5 min. 

Placheta se aşază pe măsuţa instalaţiei de aliniere şi 

expunere. Fotomasca (fotoşablonul) se instalează pe plachetă 

(stratul măştii spre stratul fotorezistului). Măsuţa se deplasează 

în zona de expunere, iar suportul becului – spre Dvs. Pe panoul 

de comandă se apasă butoanele "Pornire" (Пуск), apoi 

"Interval" (Зазор), apoi concomitent butoanele "Contact" 

(Контакт) şi "Expunere" (Экспозиция); după aceea butonul " 

Expunere" se eliberează, iar butonul "Contact" se ţine apăsat 

pînă la sfîrşitul expunerii. Durata de expunere a fotorezistului 

ФП–383 este de 90 s. 

5. Developarea fotorezistului. 

Developarea desenului fotorezistului se efectuează prin 

imersarea plachetei în corodant  (pentru fotorezistul ФП-383 

aceasta este o soluţie de 0,5% KOH). Durata de developare se 

alege experimental şi depinde de tipul şi de starea fotorezistului. 

După developare, placheta se spală în apă distilată timp de 

20…30 s. Placheta se usucă în centrifugă timp de 1 min. Toate 

operaţiile se efectuează în nişa de ventilare. 

6. Postcoacerea - argăsirea termică a fotorezistului. 

Argăsirea (întărirea) termică a desenului pe fotorezistul 

rămas, se face la aceeaşi instalaţie, în două etape: 

 temperatura se ridică treptat pînă la 120oC şi se ţine 

fotorezistul  la aceasta temperatura timp de 30 min; 

 temperatura se ridică pînă la 150oC şi imediat se 

deconectează instalaţia. 

7. Controlul. 

Cu ajutorul microscopului МИМ-7 se examinează 

plachetele developate şi se compară cu desenul de pe mască. 

8. Întocmiţi darea de seamă 
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Excurs  teoretic 

Consideraţii generale. Fotolitografia (FL) a cunoscut o 

largă dezvoltare în tehnologia planară, atît în ce priveşte 

automatizarea operaţiilor, cît şi din punct de vedere al rezoluţiei. 

Procesele fotolitografice sunt cunoscute de mult timp în 

industria poligrafică, iar în electronică sunt utilizate pentru: 

- realizarea cablajelor imprimate; 

- construirea dispozitivelor planare discrete; 

- construirea circuitelor integrate. 

În tehnologia planară, fotolitografia (FL) constă dintr-o serie 

de procese fizico-chimice, care au ca scop formarea la suprafaţa 

unei plachete de siliciu a unui strat protector cu o configuraţie 

corespunzătoare elementelor discrete sau circuitului integrat. În 

fig.1 sunt prezentate principalele etape ale unui proces 

fotolitografic. Se foloseşte o plachetă de siliciu oxidată (fig. 1, 

1), care la etapa a doua (fig. 1, 2)  se acoperă cu un material 

numit fotorezist. Prin fotorezist (FR) se înţelege un material în 

care, sub acţiunea luminii cu o anumită compoziţie spectrală, au 

loc reacţii fotochimice ce determină modificări în proprietăţile 

lui fizice şi chimice (de exemplu, solubilitatea). Apoi, peste 

plachetă se aşază o foaie (sticlă) de mascare, numită fotomască 

(fotoşablon) sau mai simplu mască (fig. 1, 3), care conţine 

suprafeţe opace şi transparente, apoi se expune pastila la lumină 

ultravioletă. În locurile, unde lumina trece prin suprafeţele 

transparente ale măştii, solubilitatea FR se schimbă (în 

dependenţa de tipul FR aceste locuri devin solubile sau 

insolubile), iar sub regiunile opace ale măştii, solubilitatea nu se 

schimbă. În consecinţă, FR solubil poate fi îndepărtat prin 

dizolvare (fig. 1, 4) pentru a lăsa oxidul neacoperit. Ulterior, 

dacă placheta se introduce într-o soluţie de acid fluorhidric, 

oxidul de siliciu neacoperit se înlătură prin corodare lasînd 

expus liber siliciul (fig. 1, 5). 
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Restul de oxid, fiind protejat de FR, rămîne pe suprafaţa 

siliciului.  FR insolubil se îndepărtează printr-un proces special 

(fig. 1, 6), pentru a obţine placheta de siliciu oxidat cu ferestre 

prin care se realizează procesele tehnologice necesare (difuzia 

impurităţilor, obţinerea joncţiunilor p-n, depunerea contactelor 

etc.). 

Să analizăm în detaliu proprietăţile celui mai important 

Fig. 1. Principalele etape ale unui proces de FL:  

 1 – starea iniţială cu suprafaţa SiO2  degresată; 

 2 – formarea şi uscarea stratului de FR;  

 3 – poziţionarea fotomăştii şi expunerea FR;  

 4 – developarea FR expus şi argăsirea FR rămas; 

 5 – corodarea chimică a stratului de SiO2 prin ferestre făcute 

în stratul de FR; 

 6- îndepărtarea stratului de FR 
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material pentru fotolitografie – fotorezistul. 

Fotorezistul.  Cum s-a spus mai sus, FR reprezintă un 

material, a cărui solubilitate se modifică în urma unui proces de 

expunere la o lumină de o anumită compoziţie (de exemplu, 

ultravioletă). În funcţie de mecanismul reacţiilor chimice şi de 

particularităţile modificării proprietăţilor fizice-chimice, se 

deosebesc FR pozitive şi FR negative. Dacă solubilitatea 

regiunii din FR, care a fost expusă la lumină creşte, atunci FR 

este pozitiv, în caz contrar – FR este negativ. 

 Procesele fotolitografice au la bază reacţiile fotochimice în 

diferite sisteme de substanţe organice care, sub acţiunea radiaţiei 

luminoase, sunt supuse unor procese de activare. Spre deosebire 

de activarea termică, activarea fotonică are un caracter selectiv: 

cuantele de lumină sensibilizează doar anumite molecule din 

sistemul organic, lăsînd intacte celelalte molecule. 

Principalele tipuri de reacţii fotochimice pot fi grupate astfel: 

fotoliza, fotoregruparea atomilor, fotoreunirea moleculei 

excitate, fotosensibilizarea, fotopolimerizarea, fotocondensarea. 

Însă, de cele mai multe ori, ca urmare a interacţiunii între 

radiaţia luminoasă şi FR, au loc mai multe tipuri de reacţii 

fotochimice. 

Predispoziţia moleculelor la transformările fotochimice se 

poate evalua cu ajutorul unui parametru numit randament 

cuantic, care se defineşte prin relaţia: 

   
a

i

N

N
 , (1) 

în care:  Ni este numărul de molecule, care au interacţionat cu 

lumina; Na – numărul de fotoni absorbiţi. 

Conform legii Einstein, fiecare cuantă de lumină (hν) 

determină excitarea doar a unei singure molecule. De aici ar 

rezulta că randamentul cuantic al unui produs fotochimic este 

egal cu unitatea. Însă, rezultatele experimentale arată că  
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întotdeauna  randamentul cuantic γC ≠ 1 şi abaterea parametrului 

γC  de la unitate se explică prin existenţa reacţiilor secundare, ce 

au loc după actul primar al absorbţiei. Aceste reacţii sau 

compensează actul primar (γC  < 1), sau merg în acelaşi sens (γC  

> 1). 

Materialele  fotorezistive sunt sisteme multicomponente, 

care au la bază un polimer în care se adaugă diferite substanţe 

pentru obţinerea unor calităţi necesare procesului fotolitografic. 

Dintre acestea fac parte: 

- sensibilitatea mare într-un anumit domeniu spectral; 

- puterea de rezoluţie înaltă; 

- stabilitatea la acţiunea unor  agenţi chimici; 

- un anumit coeficient de viscozitate şi anumite proprietăţi de 

aderenţă la suportul pe care trebuie depus stratul de FR. 

Pentru majoritatea fotorezistoarelor, ca material de bază se 

utilizează: alcoolul polivinilic, poliesterii, poliamidele,  fenol-

formaldehidele, polivinilacetaţii, răşinile epoxidice. 

Pentru a caracteriza materialele fotorezistive se utilizează 

mai mulţi parametri, dintre care unii sunt prezentaţi mai jos.. 

Fotosensibilitatea. Acest parametru se defineşte ca fiind 

invers proporţional cu cantitatea de energie luminoasă necesară 

pentru obţinerea  în stratul de FR a unui anumit efect fotochimic, 

care constă în micşorarea (FR negativ) sau creşterea (FR pozitiv) 

solubilităţii regiunilor de FR expuse la lumină. În acest caz, 

fotosensibilitatea stratului de FR cu grosimea h, în care a avut 

loc efectul fotochimic, se defineşte ca fiind dată de relaţia:  

 
hh

h
tE

S



1

, (2) 

în care: Eh este iluminarea (măsurată în W/m2); th –durata de 

expunere. Rezultă că, cu cît este mai mică durata de expunere 

pentru modificarea solubilităţii stratului de grosime h, cu atît 

este mai fotosensibil FR. 
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Majoritatea materialelor fotorezistive sunt fotosensibile în 

regiunea ultravioletă (UV) a spectrului, în domeniul lungimilor 

de undă cuprinse între 300 şi 500 nm. În domeniul lungimilor de 

undă mai mici, randamentul cuantic al FR este mai redus, ceea 

ce îngreunează procesul de developare. Din aceste motive, sunt 

preferate materialele fotorezistive cu pragul de adsorbţie în 

domeniul lungimilor de undă mari, unde randamentul cuantic al 

proceselor fotochimice este mai mare.  

Puterea de rezoluţie. Acest parametru caracterizează 

dimensiunea liniară minimă a elementului, care se obţine 

folosind un anumit sistem pentru reproducerea imaginii şi se 

exprimă fie în dimensiunea liniară minimă, fie în numărul 

maxim de linii care se pot trasa perpendicular pe o anumită 

lungime. Deci, puterea de rezoluţie defineşte distanţa minimă 

între liniile, care pot fi deosebite una de alta (pentru FR moderne 

puterea de rezoluţie nu este mai mică de 1 μm). 

De regula, se defineşte o putere de rezoluţie a procesului 

fotolitografic. De exemplu, puterea de rezoluţie a FR poate fi de 

2000 linii/milimetru, iar a procesului fotolitografic de doar 500 

linii/milimetru.  

Puterea  de rezoluţie a FR este limitată de granulaţia lui şi de 

operaţiile tehnologice, în timp ce puterea de rezoluţie a 

procesului  fotolitografic este limitată de o serie de procese 

fizice, ca difracţia, dispersia sau reflexia luminii în sistemul 

format din substrat, FR şi fotomască. Evident, că cu cît este mai 

gros stratul de FR, cu atît mai slabă va fi rezoluţia procesului 

fotolitografic.   

Stabilitatea la acţiunea agenţilor chimici. FR trebuie să aibă 

o stabilitate foarte mare la acţiunea acizilor şi bazelor, deoarece 

în procesele de corodare chimică sau de depunere electrolitică, 

stratul protector de FR se află în contact cu agenţi chimici 

agresivi (HF, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH etc.). Foarte 
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rezistente la acţiunea acizilor sunt FR realizate pe bază de 

cauciuc. 

Stabilitatea FR la agenţii chimici nu depinde doar de 

compoziţia chimică, ci şi de grosimea stratului sau de 

uniformitatea lui. Dacă în stratul de FR există pori, goluri sau 

firicele de praf, atunci corodantul chimic pătrunde local spre 

substratul semiconductor care trebuie protejat. Cu cît stratul de 

FR este mai gros, cu atît probabilitatea de formare a unor defecte 

structurale macroscopice este mai mare. Aderenţa stratului de 

FR la substrat, evident, influenţează stabilitatea lui la acţiunea 

agenţilor chimici. Adesea, stabilitatea stratului de FR este 

caracterizată prin factorul de corodare chimică, definit prin 

relaţia: 

 
x

h
k  , (3) 

în care: h este grosimea stratului corodat; x – adîncimea de 

pătrundere prin corodare sub stratul de FR. Aderenţa FR la 

substrat depinde de proprietăţile lui fizico-chimice, dar şi de o 

serie de operaţii tehnologice (procedeul mecanic de realizare a 

stratului de FR, uscarea, expunerea, tratamentul termic etc.) în 

cursul procesului fotolitografic. 

Alegerea tipului de FR depinde de scopul procesului 

fotolitografic. FR pozitive, de regulă, prezintă o rezoluţie mai 

bună, decît cele negative, deoarece în cazul lor nu mai apare 

fenomenul de aureolare, ca în cazul FR negative. Avantajele FR 

pozitive nu neaga în totalitate necesitatea utilizării FR negative. 

Utilizarea ambelor tipuri de FR, lărgeşte gama proceselor 

fotolitografice şi în ultimă instanţă, posibilităţile şi avantajele 

tehnologiei planare. 

Obţinerea şi utilizarea fotomăştilor. Prin fotomască se 

înţelege o placă de sticlă sau de alt material, pe a cărei suprafaţă 

sunt imprimate desene cu elementele circuitelor integrate (sau 
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ale dispozitivelor planare discrete) dintr-un material opac la 

radiaţia activă care produce modificări în stratul de FR. 

Fotomăştile pot fi de doua tipuri: pozitive sau negative. În 

cazul fotomăştilor pozitive, elementele circuitelor integrate sunt 

reprezentate prin regiuni opace la radiaţia activă pe un fond 

transparent, în timp ce la fotomăştile negative, configuraţia 

elementelor de circuit este realizată de regiuni transparente pe un 

fond opac la radiaţie activă. 

Fotomăştile utilizate în tehnologia planară trebuie să 

satisfacă o serie de cerinţe: 

- putere de rezoluţie mare; 

- număr mare de imagini  pe suprafaţa activă, de la 10 pîna la 

104 elemente identice; 

- precizie mare în reprezentarea dimensiunilor elementelor 

din desen şi a distanţelor dintre ele; 

- precizie mare (fracţiune de micrometru) în poziţionarea 

succesivă a setului de fotoşabloane necesar pentru realizarea 

dispozitivelor planare cu mai multe straturi; 

- planeitate bună a suprafeţei active a fotoşablonului cu 

abaterea nu mai mare de 0,5µm; 

- stabilitate mare în timp a desenului şi a dimensiunilor lui. 

Procesul de realizare a fotomăştilor constă din mai multe 

etape şi cere tehnologii avansate. 

Fotolitografia în tehnologia planară. Utilizarea 

fotolitografiei în tehnologia dispozitivelor pe bază de 

semiconductoare a condus la rezolvarea unor probleme de ordin 

constructiv, destul de complexe: reproductibilitatea şi precizia 

geometriei joncţiunilor p-n; realizarea contactelor ohmice şi a 

conexiunilor la dimensiuni mici; difuzia locală; realizarea 

circuitelor integrate etc. 
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Principalele operaţii ale unui proces fotolitografic de 

corodare a stratului de SiO2, în anumite regiuni la suprafaţa unei 

plachete de Si (fig.1), sunt prezentate detaliat mai jos.  

1. Pregătirea substratului (suportului) pentru depunerea 

stratului de FR constă în prelucrarea lui fizico-chimică şi 

spălarea repetată pentru degresarea şi îndepărtarea firicelelor de 

praf. Degresarea se face în solvenţi organici (tricloetilenă, 

tetraclorură de carbon etc), iar spălarea – în acetonă, alcool etilic 

şi apoi în apă distilată (bidistilată sau ionizată). 

2. Pentru depunerea straturilor de FR se utilizează 

următoarele tehnici: 

- imersarea substratului în soluţie de FR; 

- centrifugarea; 

- pulverizarea. 

Obţinerea stratului de FR prin metoda imersării nu este larg 

utilizată în tehnica fotolitografică, deoarece prezintă o serie de 

neajunsuri: neuniformitatea stratului în grosime, acoperirea 

substratului pe ambele feţe cu FR, imposibilitatea de a controla 

grosimea stratului de FR etc. 

Metoda centrifugării dă rezultate bune şi este larg utilizată. 

În esenţă, metoda constă în turnarea unei anumite cantităţi de FR 

pe suprafaţa suportului, care apoi este centrifugată. În acest caz 

grosimea stratului de FR hf este  invers proporţională cu viteza 

unghiulară ω a centrifugei,cu distanţa R pînă la axa de rotaţie şi 

este direct proporţională cu viscozitatea cinematică γ şi debitul Q 

de FR care vine pe suprafaţa substratului. Din egalitatea forţelor 

centrifuge cu forţele de frecare, cauzate de viscozitatea FR, se 

poate arăta că: 

 

3/1

2

3














 R

Q
h . (4) 

Însă, şi în acest caz distribuţia radială a FR nu este uniformă,  

şi anume, mai groasă spre marginea suportului. 
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Obţinerea stratului de FR prin metoda pulverizării înlătură o 

serie de neajunsuri ale metodei centrifugării. În acest caz, stratul 

de FR se formează prin reunirea picăturilor mici care sunt 

pulverizate pe suprafaţa substratului. Metoda pulverizării, în 

comparaţie cu alte metode, prezintă o serie de avantaje: permite 

controlul precis al grosimii stratului, măreşte aderenţa la 

substrat, reduce la minim defectele şi tensiunile mecanice în 

stratul de FR. 

3. Uscarea este etapa care încheie procesul de formare a 

stratului de FR şi se face în două etape. În prima etapă, stratul de 

FR este ţinut timp de 10-15 min la o temperatură relativ joasă 

(temperatura camerei), cînd are loc evaporarea lentă a 

solventului şi împachetarea macromoleculelor polimerului din 

care este făcut  FR. Etapa a doua de uscare durează 20-60 min şi 

se face la temperaturi cuprinse  între 100 şi 1500C (în 

dependenţa de tipul de FR). Acum are loc evaporarea intensă a 

solventului şi trecerea macromoleculelor polimerului în starea 

corespunzătoare minimului energiei libere. Această etapă de 

uscare nu trebuie făcută rapid, deoarece în stratul de FR pot 

apărea tensiuni mecanice. Uneori, uscarea se realizează în 

infraroşu sau în vid . 

4. Expunerea FR se face în instalaţii care conţin: surse de 

lumină, dispozitive pentru fixarea substratului şi fotoşablonului, 

dispozitive pentru poziţionare, dispozitiv pentru controlul 

poziţionării. Precizia în poziţionarea fotoşablonului este 

determinată de puterea de rezoluţie a sistemului optic folosit. 

Sursele de lumină utilizate trebuie să aibă o intensitate a radiaţiei 

în regiunea ultravioletă a spectrului suficient de mare pentru a 

produce reacţii fotochimice în stratul de FR. 

Imaginea desenului poate fi transpusă pe stratul de FR, care 

acoperă placheta de semiconductor atît prin metoda contactului 

direct între fotoşablon şi FR, cît şi prin metoda proiecţiei optice. 
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5. Developarea FR este un act final în formarea imaginilor. 

El constă în tratarea cu reactivi corespunzători a FR şi în 

îndepărtarea  porţiunilor iradiate (pentru FR pozitiv) sau 

neiradiate (pentru FR negativ). Procesele  fizico-chimice care au 

loc în cursul developării FR negativ diferă de cele care au loc în 

cazul FR pozitiv. Developarea FR negativ este un proces fizico-

chimic tipic pentru dizolvarea polimerilor, în cazul FR pozitiv – 

procesul developării este mult mai complex.   

6. Argăsirea constă într-un tratament termic (210-2500C), în 

urma căruia are loc uscarea şi întărirea polimerului din care este 

format FR rămas pe suport. 

7. Corodarea (decaparea) chimică joacă un rol important în 

tehnologia planară. Corodanţii utilizaţi în fotolitografie trebuie 

sa fie selectivi, adică dizolvînd un anumit strat de material, ei nu 

trebuie sa acţioneze asupra stratului următor. Corodarea 

selectivă a materialelor  trebuie să satisfacă o serie de condiţii: 

- nu trebuie să deformeze dimensiunile geometrice ale 

elementelor, care formează dispozitivele planare; 

- să asigure îndepărtarea materialului şi a produselor 

reacţiilor din regiunile  neprotejate de FR; 

- corodanţii chimici trebuie să aibă o selectivitate cît mai 

bună, pentru a nu interacţiona cu materialele sistemului, care  nu 

trebuie corodate. 

În tehnologia planară a Si, un număr mare de operaţii 

fotolitografice sunt efectuate în stratul de SiO2. Pentru 

dizolvarea SiO2, în cazul cel mai răspîndit şi mai simplu, se 

recomandă următoarea soluţie:  

15 ml HF (49%)+10 ml HNO3  (70%)+300 ml H2O 

Reacţia chimică se desfăşoară în modul următor: 

Si + 4 HNO3  = SiO2 + 4 NO2  + 2 H2O 

SiO2 + 6HF = H2 [SiF6] + 2 H2O 

în care H2[SiF6] este un complex, care foarte bine se dizolvă  în 
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apă.  

Deci, principalele direcţii de dezvoltare a tehnologiilor 

utilizate în procesele fotolitografice sunt determinate de o serie 

de cerinţe ca : 

- reducerea costului fotoşabloanelor; 

- micşorarea dimensiunilor dispozitivelor planare; 

- creşterea puterii de rezoluţie; 

- mărirea preciziei şi reducerea timpului necesar pentru 

poziţionarea măştilor . 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

 

1. Ce rol joacă fotolitografia în producţia de circuite integrate? 

Enumeraţi exemple de utilizare a fotolitografiei?  

2. Ce reprezintă fotorezistul negativ (pozitiv)? 

3. Ce procese fotochimice se produc la iradierea fotorezistului 

cu lumină? 

4. Enumeraţi caracteristicile principale ale fotoreziştilor. 
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5. Care sunt cerinţele principale la pregătirea suprafeţei 

plachetei prevăzute pentru elaborare? 

6. Cum trebuie pregătite plachetele de Si pentru etalare, dacă 

ele au fost păstrate timp îndelungat după procesul de oxidare 

termică? 

7. În ce constă metoda şi care este tehnologia proceselor de 

centrifugare, pulverizare, cufundare? Comparaţi acestea 

metode din punct de vedere al productivităţii şi al calităţii 

straturilor depuse. 

8. Justificaţi necesitatea procesului de aliniere.  

9. Ce surse de lumină (iradiere) şi de ce se folosesc la 

expunere? 

10. Cum depinde grosimea stratului depus de numărul de turaţii 

al centrifugii şi de viscozitatea fotorezistului? 

11. Ce cerinţe principale se impun pentru developant? 

12. Prin ce se deosebeşte developarea fotoreziştului negativ şi 

pozitiv? 

13. Cu ce scop se face spălarea fotorezistului rămas? 

14. Ce este fotomasca (fotoşablonul)? Ce materiale se folosesc 

pentru realizarea măştilor şi de ce? Ce tipuri de defecte pot 

apărea în procesul de fotolitografie şi care sunt cauzele? 

 


