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STRESZCZENIE 
 
 
We wstępie przedstawiono kryterium podziału materiałów na metale, półprzewodniki oraz 
izolatory, zdefiniowano czym jest domieszka, a następnie jak je sklasyfikowano. Korzystając 
z modelu pasmowego pokazano w jaki sposób powstają i gdzie są ulokowane poziomy 
domieszkowe.  
W następnej części pracy podzielono metody domieszkowania półprzewodników na trzy 
rodzaje: epitaksji, dyfuzji oraz implementacji po czym opisano każdą z tych metod podając 
m.in. reakcje chemiczne towarzyszące tym procesom. Przedstawiono schematy budowy 
urządzeń, które wykorzystuje się w domieszkowaniu, a także ich wymagania technologiczne. 
Na koniec podsumowano każdą z metod podając jej zalety i wady. 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

WSTĘP 
 

Mianem półprzewodników określa się izolatory, w którym w stanie równowagi 
termicznej część nośników ładunku uzyskuje swobodę ruchu. Materiały przewodzące (lub 
nie) można podzielić na trzy grupy m.in. ze względu na wartość przewodnictwa właściwego 

1)(][ −Ω= mσ . Można wyróżnić: 
 

materiał przewodnictwo właściwe 
metale 16 )(10~ −Ω≥ mσ  

półprzewodniki 1618 )(10~)(10~ −−− Ω≥≥Ω mm σ   
izolatory 18 )(10~ −− Ω≤ mσ  

Tabela 1 – wartości przewodnictwa właściwego podane dla KT 290=  
 
W temperaturze zera bezwzględnego czyste i doskonałe kryształy większości 
półprzewodników byłyby izolatorami. Charakterystyczne właściwości półprzewodnikowe są 
wywołane zazwyczaj przez: 

• wzbudzenie termiczne; 
• obce domieszki; 
• defekty sieci; 
• odstępstwo od właściwego składu chemicznego; 

 
Opór elektryczny w półprzewodnikach samoistnych jak i domieszkowanych jest zazwyczaj 
zależny od temperatury. Działanie wielu przyrządów jest oparte na tych własnościach.  
 

Drugim kryterium podziału materiałów jest podział względem szerokości przerwy 
energetycznej. Na rysunku 1 przedstawiono model pasmowy metalu (a), półprzewodnika (b) 
i izolatora (c). Materiały można podzielić na te trzy grupy ze względu na szerokość przerwy 
energetycznej gE . Dla półprzewodników gE  zawiera się w zakresie od eV0  do eV3 , a 
poziom Fermiego leży pomiędzy pasmem przewodnictwa i pasmem walencyjnym. 

 

 
Rysunek 1 – model pasmowy a) metalu, b) półprzewodnika, c) izolatora 
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Czysty półprzewodnik w stanie podstawowym (zapełnione pasmo walencyjne i puste pasmo 
przewodnictwa) zachowuje się jak izolator, natomiast w stanie wzbudzonym (np. po absorpcji 
światła widzialnego) jak metal.  
 
 Jedną z najciekawszych cech materiałów półprzewodnikowych jest silny wpływ 
domieszek na ich własności elektryczne. Domieszki są tak naprawdę defektami punktowymi 
(a dokładnie rzecz biorąc taki defekt nosi miano domieszki podstawieniowej tj. obcy atom 
zajmuje w sieci krystalicznej miejsce atomu kryształu macierzystego), czyli zaburzeniami 
sieci w obrębie jednego atomu. Półprzewodnik zawierający domieszki podstawieniowe 
nazywamy półprzewodnikiem domieszkowym. W większości przypadków idealny kryształ 
półprzewodnikowy (bez defektów) nie nadaje się do żadnych zastosowań w elektronice 
klasycznej. Domieszki podstawieniowe możemy podzielić na trzy grupy: 

• donorowe (D): atom o większej liczbie elektronów walencyjnych, zastępuje atom 
sieci macierzystej; 

• akceptorowe (A): atom o mniejszej liczbie elektronów walencyjnych zastępuje atom 
sieci macierzystej; 

• domieszka izowalencyjna (I): atom innego pierwiastka o tej samej walencyjności 
zastępuje atom sieci macierzystej; 

 
Domieszki donorowe i akceptorowe mają szczególnie istotny wpływ na własności elektryczne 
materiałów półprzewodnikowych. Pozwalają one na otrzymanie dodatnich i ujemnych 
nośników ładunku o zadanej koncentracji. 

 
Rysunek 2 – poziom donorowy i akceptorowy 

 
 
Obecnie istnieją trzy sposoby domieszkowania półprzewodników, są to: 

• epitaksja; 
• dyfuzja; 
• implantacja jonów; 



4 
 

 

EPITAKSJA 
 

Epitaksja jest to wytwarzanie cienkiej warstwy półprzewodnika monokrystalicznego 
na podłożu monokrystalicznym z zachowaniem budowy krystalicznej podłoża. Słowo to 
pochodzi z języka greckiego epi co oznacza ‘nad’ oraz taxis ‘w uporządkowany sposób’.  
Epitaksja służy do wytwarzania tzw. waflów zbudowanych z czystych półprzewodników 
ważnych z punktu widzenia technologii i elektroniki (tj. arsenek galu GaAs, azotek galu GaN, 
fosforek galu GaP). Metoda ta sprawdza się także w ich domieszkowaniu. Gdy warstwa 
epitaksjalna i podłoże stanowią dokładnie taki sam materiał to proces epitaksji nazywamy 
homoepitaksją. Gdy warstwa epitaksjalna różni się od podłoża w jakikolwiek sposób to 
proces ten nazywamy heteroepitaksją. Oczywiście dużo łatwiej jest otrzymać warstwy 
homoepitaksjalne ponieważ nie pojawia się problem niedopasowania sieci krystalicznych. 

 
Rysunek 3 – a) homoepitaksja, b) i c) heteroepitaksja 

 
 Istnieją trzy metody produkcji oraz domieszkowania półprzewodników, które 
wchodzą w zakres epitaksji. Są to:  

• VPE (Vapor-Phase Epitaxy); 
• MBE (Molecular-Beam Epitaxy); 
• LPE (Liquid-Phase Epitaxy); 

 
Podstawą każdej z tych metod jest posiadanie próbki kryształu półprzewodnikowego, który 
chcemy otrzymać. 
 

W metodzie VPE wykorzystuje się redukcję czterochlorku krzemu z wodorem. Poniżej 
znajduje się reakcja chemiczna, która przedstawia sposób otrzymania półprzewodnika: 

 
 )()(}{2)(4 42 gsgg HClSiHSiCl +↔+  

 
Reakcja ta jest przeprowadzana w temperaturze C°1200 . Substraty jak i jeden z produktów 
występują w postaci gazowej (stąd nazwa metody). Wynikiem jest osadzenie się atomu 
krzemu w podłożu półprzewodnikowym (wykonanym z tego samego materiału). Dzięki tej 
metodzie można także wprowadzać domieszki. Typowymi związkami używanymi do 
domieszkowania są 62 HB  (typu p) oraz 3PH  (typu n). Substancje te są wyjątkowo toksyczne 
i niestabilne w wyższych temperaturach. Stosuje się więc mieszaninę tych gazów w 
niewielkim stężeniu z wodorem. Na końcowy poziom domieszkowania ma wpływ 
temperatura, szybkość wzrostu warstwy, stężenie domieszek w gazie. Założony poziom 
domieszkowania uzyskuje się na podstawie wcześniejszych eksperymentów. 
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Rysunek 4 – urządzenie do epitaksji, (1) zwojnica indukcyjna, (2) płytki podłożowe, (3) podstawka krzemowa, 

(4) podstawa grafitowa, (5) rura kwarcowa 
 
Reakcja w wyniku, której powstaje półprzewodnik jest odwracalna, a szybkość wzrostu 
kryształu silnie zależy od dokładnego określenia proporcji pomiędzy gazami źródłowymi. 
Jeżeli stosunek ilości substratów zostanie dobrany źle można zaobserwować tzw. ujemny 
przyrost monokryształu. Przede wszystkim szkodliwy jest nadmiar czterochlorku krzemu, 
obrazuje to poniższa reakcja: 
 

)(2)()(4 2 gsg SiClSiSiCl ↔+  
 
Wydajność tego procesu to 2 mikrometry na minutę. 

 
Wytwarzanie półprzewodników za pomocą metody MBE odbywa się w wysokiej 

próżni ( Pa810− ). Stosunkowo mała wydajność ( min/3,0001,0 mμ÷ ) powoduje uzyskiwanie 
czystych kryształów. Ponad to umożliwia to dokładne kontrolowanie grubości warstw 
epitaksjalnych, nawet do warstw pojedynczych atomów. Dzięki temu można wytwarzać 
kropki kwantowe jak i oczywiście domieszkować półprzewodniki 

. 

 
Rysunek 5 – aparatura MBE znajdująca się w William R. Wiley Environmental  

Molecular Sciences Laboratory 
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 W celu uzyskania np. arsenku galu (GaAs) podgrzewa się oba te pierwiastku dopóki 
nie zaczynają powoli parować. Odparowane molekuły kondensują się dopiero na waflu 
półprzewodnikowym, gdzie mogą za sobą reagować tworząc GaAs. Słowo ‘beam’ 
pojawiające się w nazwie metody odnosi się do faktu, że odparowane atomu nie wchodzą ze 
sobą w reakcję, ani z żadnym innym gazem (komora próżniowa)  
 
 Metoda LPE (Liquid-Phase Epitaxy) jest bardzo podobna do metody VPE. Nośnikiem 
domieszek nie jest gaz tylko ciecz. Zarodek kryształu umieszczany jest w ‘stopionym’ 
półprzewodniku. Atomy osadzają się na próbce powodując wzrost kryształu. Dodając do 
‘cieczy’ odpowiednie domieszki jesteśmy w stanie wyprodukować półprzewodnik 
domieszkowany. Metoda ta ma szereg zalet i wad. Do tych pierwszych należy przede 
wszystkim prostota, nie wymaga ona używania materiałów toksycznych przez co jest to jedna 
z najtańszych metod pozyskiwania półprzewodników. Do wad należy m.in trudność w 
kontrolowaniu grubości tworzonych warstw. Metoda LPE ze względu na swoją prostotę nie 
pozwala tworzyć skomplikowanych struktur takich jak kropki kwantowe. 
 

Epitaksja (zwłaszcza VPE) cechuje się kilkoma zaletami, należy do nich przede 
wszystkim łatwość w kontrolowaniu grubości warstw, poziomu i profilu domieszkowania. 
Przekłada się to na zwiększony zakres możliwości projektowania i optymalizacji urządzeń 
elektronicznych. Dodatkowo umożliwia tworzenie warstw zagrzebanych i warstw słabo 
domieszkowanych na silnie domieszkowanym podłożu (szczególnie jest to istotne dla 
technologii bipolarnych). Ponad to umożliwia tworzenie heterozłączy pozwalajacych na 
konstrukcję m.in. czujników podczerwieni, LED, laserów półprzewodnikowych 
 

DYFUZJA 
 
 Domieszkowanie przez dyfuzję jest zwykle przeprowadzane poprzez umieszczenie 
wafli krzemowych w wysokotemperaturowych kwarcowych tubach i przepuszczanie nad nimi 
mieszaniny gazów zawierającą potrzebną domieszkę. Temperatura procesu wynosi od C°800  
do C°1200  dla krzemu i od C°600  do C°1000  dla arsenku galu. Liczba wprowadzanych do 
półprzewodnika domieszek zależy od ciśnienia cząstkowego domieszek w gazie, temperatury 
procesu i czasu jego trwania. Dla półprzewodnika krzemowego bor jest najczęściej stosowaną 
domieszką typu p, natomiast arsen i fosfor domieszkami typu n.  
Dyfuzja w półprzewodniku jest rozumiana przez ruch atomów domieszek w krystalicznej 
sieci w ubytkach lub poza węzłami sieci. Zwykle atomy domieszek są mniejsze niż atomy 
półprzewodnika więc poruszają się poza węzłami sieci. 
 
 

 
Rysunek 6 – dyfuzja, ruch atomów domieszek w sieci krystalicznej półprzewodnika 
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Ruch domieszek w półprzewodniku ma podobny charakter jak ruch nośników prądu. Można 
opisać wartość strumienia poruszających się domieszek za pomocą równania: 
 

x
CDF
∂
∂

−=  

 
gdzie C  - koncentracja domieszek, D  - współczynnik dyfuzji. 
Zakładając, że podczas procesu dyfuzji nie zachodzą reakcje chemiczne oraz dla małej 
koncentracji domieszek .constD =  powyższe równanie można zapisać w postaci (równanie 
dyfuzji): 
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Na podstawie równania dyfuzji można wyznaczyć profil domieszkowania. Zależy on od tego 
w jaki sposób dostarczamy domieszki do powierzchni półprzewodnika. Najczęściej 
rozważane są dwa przypadki nazywane domieszkowaniem ze źródła o stałej koncentracji 
i źródła o określonej ilości domieszek. 
Dla małej koncentracji domieszek, dla której można przyjąć stałą wartość współczynnika 
dyfuzji, dyfuzję taką nazywamy samoistną. Jednak dla dużej koncentracji domieszek (np. 
krzem: 18105 ⋅ ) oraz temperatury C°1000  współczynnik dyfuzji zależy od koncentracji 
domieszek. W takim przypadku mamy do czynienia z dyfuzją niesamoistną. 
 
 
Przykładowy proces domieszkowania fosforem z fazy płynnej przebiega następująco: 

1. do reaktora wprowadzamy składniki: 3POCl  i 2O ; 
2. w mieszaninie zachodzi rekcja: 

25223 6234 ClOPOPOCl +→+  
3. 522 OP  formuje szklaną warstwę na powierzchni wafla krzemowego; 
4. na styku tych warstw zachodzi reakcja: 

252 5452 SiOPSiOP +→+  
5. fosfor jest uwalniany i dyfunduje do wnętrza struktury; 

 
 
 

 
Rysunek 7 – piec dyfuzyjny;: 1) piec nagrzewany 
indukcyjnie lub oporowo, 2) płytki krzemowe, 3) 

komora wyciągu, 4) dozownik mieszaniny 
domieszkującej, 5) rura kwarcowa, 6) kaseta 

kwarcowa 
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Poniżej przedstawiono przykładowe profile domieszkowania krzemu fosforem dla różnych 
koncentracji domieszek w temperaturze C°1000  po jednej godzinie. 
_ 

 
 

Rysunek 8 – przykładowe profile domieszkowania 
krzemu fosforem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLANTACJA JONÓW 
 
 Implantacja jonowa jest procesem wprowadzania (‘wbijania’ - obrazowo rzecz 
ujmując) rozpędzonych w polu elektrycznym jonów domieszki. Typowe energie implantacji 
wynoszą od keV1  do MeV5,1  dając w efekcie obszary domieszkowane o głębokości od 

nm10  do mμ10 . Ilość wprowadzanych domieszek waha się od 212 /10 cm  do 218 /10 cm . 
Poniżej przedstawiono schemat implantatora. 
 

 
Rysunek 9 – 1)źródło jonów, 2) układ przyspieszania jonów,  

3) analizator masy, 4) układ odchylenia, 5) komora z podgrzewanym 
podłożem 
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Podstawową zaletą procesu implantacji jonów jest duża dokładność uzyskiwanej koncentracji 
i niska temperatura procesu. Negatywnym skutkiem wstrzeliwania domieszek jest niszczenie 
sieci krystalicznej półprzewodnika. Rozpędzony jon traci w półprzewodniku energię na dwa 
sposoby. Pierwszy z nich to zderzenia z atomami struktury, co powoduje odchylenie się 
poruszającego się jonu i przemieszczenie atomu półprzewodnika. Drugi sposób to zderzenie z 
chmurą elektronów, co powoduje jonizację atomów i stratę energii jonu. 
 
 

 
_ 

Rysunek 10 – Przykładowy rozkład koncentracji akceptorów w warstwie  
implantowanej jonami boru o energii eV40  i dawce 21910 −m  

 
 
 

Zderzenia implantowanych jonów z atomami struktury półprzewodnika powoduje ich 
wybijanie z oryginalnych lokalizacji w węzłach siatki krystalicznej. Przejęta energia przez 
atom półprzewodnika może być tak duża, że on sam może powodować kolejne kolizje i 
przemieszczenia kolejnych atomów. Powodują one uszkodzenia w sieci krystalicznej i 
degradację jego właściwości elektrycznych. 
 

 
Rysunek 11 – uszkodzenia struktury domieszkowanego półprzewodnika przez lekkie i ciężkie jony 

 
 
Aby przywrócić uporządkowanie struktury krystalicznej należy po implantacji jonowej 
przeprowadzić proces jaj uporządkowywania poprzez wygrzewanie struktury w określonej 
temperaturze i przez określony czas. Do procesu uporządkowywania używa się 
konwencjonalnych procesów termicznych 
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Współczesne urządzenia pozwalają na implementację jonów z bardzo dużą energią. Energie 
powyżej MeV5,1  wykorzystuje się w wielu nowoczesnych aplikacjach, w których istnieje 
konieczność wprowadzania domieszek wiele mikrometrów w głąb struktury. Wydajność 
współczesnych urządzeń do implantacji pozwala też na uzyskanie bardzo dużych prądów 
implantacji ( mA2010 −  dla energii keV3025 − ). Pozwala to na przeprowadzenie wstępnego 
domieszkowania przed procesem dyfuzji (dyfuzja jednocześnie uporządkowuje sieć 
krystaliczną) 
Przykładem zastosowania tychże implantatorów jest kształtowanie napięcia progowego 
tranzystorów MOS poprzez odpowiednie domieszkowanie obszaru kanału. Proces 
przeprowadza się po utworzeniu tlenku bramkowego. Energię implantacji dobiera się tak, aby 
jony były w stanie przebić się przez warstwę tlenku i umiejscowić się w obszarze aktywnym 
tranzystora. 
 

 
� 

Rysunek 12 – wstrzeliwanie jonów w obszar aktywny tranzystora 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
 Każda z metod domieszkowania półprzewodników ma swoje plusy i minusy. Dzięki 
jednej możemy wytwarzać bardzo wyrafinowane układy np. kropki kwantowe, ale 
jednocześnie jest ona kosztowna. Ponad to nie ma uniwersalnej metody domieszkowania. 
Implementacja umożliwia głębokie domieszkowanie (uszkadzając przy okazji strukturę sieci 
krystalicznej), ale nie nadaje się do produkcji wcześniej wspomnianych kropek kwantowych. 
Można także łączyć metody domieszkowania. Przykładem jest połączenie dyfuzji z 
implantacją. Dyfuzja jako proces wysokotemperaturowy powoduje ponowne uporządkowanie 
sieci krystalicznej półprzewodnika. 
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