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ПЕРЕДМОВА

Напівпровідникові прилади широко застосовуються в різних галузях
науки, техніки і працюють у космосі. Найзручнішим та найдешевшим
напівпровідником для створення планарних структур, які є базою су-
часної інтегральної електроніки, є кремній. На основі кремнію створю-
ються і вдосконалюються надвеликі і надшвидкі інтегральні схеми і нові
елементи мікроелектроніки сьогодення.

Використання трансмутаційно легованого кремнію як однієї з мож-
ливостей отримання матеріалу з однорідним розподілом питомого опору
при виготовленні напівпровідникових приладів зумовлює необхідність
отримання даних про взаємодію радіаційних і термічних дефектів і їх
комплексів в опроміненому кремнії. Зокрема, особливої уваги заслуго-
вуєе поведінка в кремнії, вирощеному методом Чохральського (Cz),
кисню як основної ростової домішки, здатної брати участь в утворенні
радіаційних дефектів, а при відпалі — киснево-кремнієвих комплексів
та частинок нової фази.

У зв'язку із застосуванням кремнію для створення радіаційно стій-
ких детекторів, які використовуються в сучасних прискорювачах заряд-
жених елементарних частинок, виникла потреба у вивченні механізмів
дефектоутворення при опроміненні як об'ємного кремнію, так і при-
ладів на його основі.

Однак у літературі немає досить цілісного огляду, в якому з єдиних
позицій були б проаналізовані властивості опроміненого кремнію за
даними, отриманими з комплексних досліджень оптичними та струк-
турними методами.

Сподіваємось, що дана монографія на прикладі кремнію до деякої
міри дасть можливість уявити, що відбувається в опромінених напівпро-
відниках, допоможе фізикам і інженерам орієнтуватися серед великої кіль-
кості оригінальних досліджень у галузі радіаційної фізики. Застосування
для виконання цього завдання такої інформативної методики, як класична
інфрачервона спектроскопія, добре підходить для досягнення мети.

Монографія є результатом аналізу та узагальнення оптичних і струк-
турних досліджень опроміненого кремнію, проведених у відділі радіа-
ційної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України. Поштовхом



Передмова

для дослідження кремнію, опроміненого швидкими нейтронами в ши-
рокому діапазоні флюенсів, стали результати виконаних Л. Г. Ніколає-
вою структурних досліджень, які показали зміну аномального характеру
проходження рентгенівських променів у кремнії, опроміненому велики-
ми флюенсами нейтронів реактора.

Дослідження кремнію, опроміненого різними видами радіації (елек-
тронами, нейтронами), сформували у нас власний погляд на природу
"білякрайового" поглинання, а використання широкого діапазону флю-
енсів швидких нейтронів дозволило одержати відомості про характер
створюваних радіаційних порушень залежно від флюенса нейтронів. Це,
в свою чергу, дало змогу з єдиної точки зору пояснити наші результати,
а також деякі результати, одержані іншими дослідниками.

У першому розділі розглянуто методичні питання оптичних до-
сліджень. Другий розділ містить короткий огляд літературних даних, які
стосуються впливу ядерного опромінення на спектри інфрачервоного по-
глинання кремнію. В наступних розділах монографії викладено пере-
важно результати наших досліджень і їх обговорення.

Ключовим розділом монографії є третій розділ, в якому на основі
проведених досліджень дається наше бачення процесів, що відбуваються
в опроміненому кремнії. Висновки, зроблені в наступних розділах,
значною мірою грунтуються на результатах аналізу експериментальних
даних третього розділу, які показують існування в кремнії, опроміне-
ному великими флюенсами нейтронів, областей розупорядкування двох
типів — вакансійного і міжвузловинного.

Слід відзначити, що оптичні дослідження завжди проводились пара-
лельно із структурними. Особливо це стосується питань, розглянутих у
четвертому та п'ятому розділах, коли співпраця відбувалася на всіх ета-
пах виконання роботи — від постановки задачі, підбору зразків, умов
опромінення та термообробки до обговорення результатів. Групою струк-
турних досліджень довгі роки керувала кандидат фізико-математичних
наук Л. Г. Ніколаєва.

Щодо результатів, викладених у шостому розділі, зазначимо, що во-
ни підтвердили ідею про можливість підвищення радіаційної стійкості
кремнію при повторному опроміненні, яка знайшла свій подальший роз-
виток та практичне втілення в працях відділу за участю молодого по-
коління фізиків (О. П. Литовченка) та ін. Однак детальне висвітлення
результатів цих досліджень виходить за рамки даної монографії.

Автори особливо вдячні директорові Інституту ядерних досліджень
академіку НАН України І. М. Вишневському, який є ініціатором та натх-
ненником написання монографії.

Автори висловлюють щиру подяку члену-кореспонденту НАН Ук-
раїни В. Й. Сугакову за постійну увагу та підтримку.



Розділ 1

ОПТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Відомо, що оптичні методи дослідження порівняно з іншими
методами дають більш однозначні результати при вивченні фі-
зичних властивостей матеріалів. З оптичних досліджень можна
отримати інформацію про характер зв'язку, що існує між атома-
ми в кристалі, ефективні заряди атомів, характерні частоти коли-
вань кристалічної ґратки, параметри зонної моделі напівпровід-
ників та значення інших фізичних величин. Наявність дефектів
ґратки змінює електронний і коливальний спектри кристалів.
Домішково-дефектні центри, навіть у незначних концентраціях,
можуть привести до виникнення локальних і резонансних коли-
вань, яких немає в ідеальному кристалі. Такі локальні і резонансні
коливання завжди істотно впливають на структуру спектрів ін-
фрачервоного поглинання або комбінаційного розсіяння кри-
сталів. З аналізу експериментальних результатів щодо впливу
дефектів на коливальний спектр кристалів можна отримати ці-
каву інформацію про характер діючих у кристалі сил, розподіл
і локалізацію домішок та вплив дефектів на фізичні власти-
вості твердих тіл. Найбільш важливими величинами в цьому
випадку є показники пропускання та відбиття світла. Зв'язок
їх між собою та з іншими фізичними величинами коротко роз-
глянемо нижче.

1.1. ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ
ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ

Оптичні властивості матеріалу характеризуються комплекс-
ним показником заломлення «*, який визначається через дійсну
та уявну частини:

п'=п(1-іх). (1)

Фізичний зміст п* такий. Плоску електромагнітну хвилю, що
поширюється в середовищі з частотою v і довжиною хвилі X в
напрямку х, можна подати у вигляді формули



Розділ 1. Оптичні методи дослідження

2пМ t - п х (2)

де с — швидкість світла у вакуумі.
Розділивши п* на дійсну та уявну частини, отримаємо

(3)

Оскільки фазова швидкість становить V = —, довжина хвилі
п

4ті7
при малому поглинанні — X = ——, то Ч* можна записати ще й

а
так:

Ct -=: (5)

де Хо — довжина хвилі у вакуумі при частоті v; % — показник
поглинання; а — коефіцієнт поглинання.

У класичній електромагнітній теорії світла и* зв'язується з
комплексною діелектричною проникливістю є* рівнянням

є = є -
ст/

2ЯУЄ 0 '
(6)

де є — звичайна діелектрична проникливість; а — електро-
провідність. Комплексний показник заломлення я* і є* зв'язані
співвідношенням

(и*)2 = є*- (7)

Для характеристики оптичних властивостей матеріалу най-
частіше використовують величини я2 (1 - х2) та 2п2х, які зручно



/./. Деякі закономірності оптичних властивостей матеріалів

подавати графічно. Вони можуть бути отримані з вимірювань
пропускання (7) та відбиття (R) світла матеріалом.

На практиці вимірюють пропускання світла, яке дорівнює
відношенню інтенсивностей світлового потоку /, що пройшов
через зразок, до падаючого /0:

Г = 7-, (8)
•*о

або відбивну здатність R, a з цих даних визначають п, %, а.
Пропускання зв'язано з коефіцієнтом, поглинання а таким

співвідношенням:

Г = Т,= ead-R2e-*d' ( 9 )

де d — товщина зразків.
У формулі (9) враховано багаторазове внутрішнє відбиття,

яке істотне при високій відбивній здатності і великій прозо-
рості досліджуваних зразків. Інтерференційні ефекти в цій
формулі не враховуються через те, що товщина зразків була
досить великою.

Відбивна здатність речовини у випадку нормального падіння
світла визначається за допомогою формули

(10)

Коефіцієнт поглинання а пов'язаний з показником погли-
нання х (екстинції) таким співвідношенням:

(11)

де v = — — хвильове число, см"1.
с

Коефіцієнт заломлення визначається: 1) за коефіцієнтом від-
биття, якщо вважати, що %= 0 [1] (для напівпровідників % « 1);
2) за інтерференцією в тонких пластинках [2] та мінімальним
відхиленням призмами, виготовленими з прозорої речовини [3, 4].
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Коефіцієнт відбиття (R) для кремнію добре вивчений [5, 1] і
становить 0,30 в спектральній області від 2 до 150 мкм з точ-
ністю до 0,003.

Температурна залежність п для ґратки типу алмазу, якою є
кремній, вивчалась теоретично та експериментально і результати
опубліковано в працях [6, 7], в яких показано, що

п = а+ЬТ°, (12)

де а = 4,3 • 10~6 град"1; b = 7 • 10~3 град"2.

1.2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІЧ-ПОГЛИНАННЯ ТВЕРДИМ ТІЛОМ

Для отримання точніших даних коефіцієнта поглинання ве-
лику роль відіграє товщина зразків. З рівняння (9) можна одер-
жати вираз для відносної похибки у визначенні коефіцієнта по-
глинання а, а саме

(13)
a alydR) \dT

Товщина зразків вибиралась таким чином, щоб звести відносну
похибку до мінімальних значень. З (13) можна отримати опти-
мальні умови для — залежно від ad. У праці [8] дається графік

а
цієї залежності в припущенні, що R = 0,3, AR = 0,015, а ДГ = 2 %.
При кількісному вивченні оптичних властивостей напівпровід-
ників необхідно враховувати також апаратурні спотворення оп-
тичного спектра речовин через скінченну спектральну ширину
щілини, які обговорювались у [9], систематичні похибки, пов'я-
зані з впливом короткохвильової розсіяної радіації, можливості
зменшення яких проаналізовано в [10]. Можливі похибки у ви-
мірюванні пропускання кристалів, пов'язані з негоюскопарале-
льністю останніх, проаналізовано в [11]. У праці [12] запропоно-
вано різні варіанти спектрофотометричного методу визначення
дисперсії та поглинання твердих речовин, які дають можливість
повністю врахувати багатократне відбиття. Методичні питання, по-
в'язані з вивченням температурної залежності пропускання на
двопроменевих спектрометрах, обговорювались у праці [13].
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1.2. Методичні аспекти дослідження ІЧ-поглинання твердим тілом

Рис, 1,1. Оптична схема додаткового освітлювача до спектрометра ИКС-21:
О ~ стандартний освітлювач спектро!иетра ИКС-21; Кг — кріостат; $h S2 —
проміжні зображення глобара; Sf — вхідна щілина монохроматора; Z,, Z4 —

плоскі дзеркала; 2^, Zs — сферичні дзеркала

Нами спектри пропускання зразків вимірювались на спек-
трометрі ИКС-21 та спектрофотометрах UR-20 та SPECORD-75
IR. В окремих випадках вимірювання проводились на фур'є-
спектрофотометрі FIS-113V. Для досліджень виготовлялися зраз-
ки, що мали дві гогоскопаралельні поліровані сторони. Товщини
зразків вибирали із врахуванням мінімального значення рівнян-
ня (13) для досягнення більшої точності вимірів.

Для вимірювання спектрів пропускання зразків при низьких
температурах використовувалися оптичні азотні та гелієві кріо-
стати, розроблені в Інституті фізики НАН України. Оскільки
геометрія гелієвого кріостата не дозволяла безпосередньо викори-
стовувати його разом із нашими спектральними приладами, на-
ми було сконструйовано та виготовлено додатковий освітлювач
(рис. 1.1) до спектрометра ИКС-21. У стандартному спектрометрі

9



Розділ 1. Оптичні методи дослідження

ИКС-21 освітлювач проектує зображення джерела світла на вхід-
ну щілину (Sp) монохроматора. Наш додатковий освітлювач дав
змогу з допомогою системи плоских та сферичних дзеркал отри-
мати два проміжних зображення джерела світла (глобара), не
змінюючи при цьому апертуру спектрального приладу. В центрі
одного з цих зображень ми розміщували досліджуваний зразок,
який знаходився в гелієвому кріостаті.

Спектри пропускання кремнію в спектральному діапазоні 1—
2 мкм були отримані за допомогою спектрального комплексу
КСВУ-23, в якому замість стандартного фотоприймача як приймач
випромінювання для області спектра 800-1200 нм ми викори-
стовували фотоопір PbS. Це дозволило нам розширити спек-
тральну область комплексу КСВУ-23.
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Розділ 2
ІНФРАЧЕРВОНЕ ПОГЛИНАННЯ

В КРЕМНІЇ

Поглинання випромінювання деяким середовищем відбува-
ється завдяки збудженню електронів і фононів та електронно-
фононній взаємодії. Для напівпровідників, зазвичай, розгляда-
ють п'ять окремих видів поглинання, викликаних:

1) електронними переходами між різними енергетичними зо-
нами;

2) електронними переходами між зоною та локалізованими
рівнями домішки;

3) коливаннями кристалічної ґратки;
4) локальними коливаннями атомів домішки;
5) електронними переходами всередині забороненої енерге-

тичної зони.
Детальний розгляд всіх цих видів поглинання в напівпровід-

никах можна знайти в огляді [1], а також у [2, 3] та ін.
Монокристалічний кремній має ґратку типу алмазу, в якій ко-

жен атом оточений чотирма найближчими сусідами, розміщени-
ми у вершинах тетраедра. Ґратку алмазного типу можна зобрази-
ти у вигляді двох вставлених одна в одну гранецентрованих
кубічних ґраток, зміщених відносно одна одної на 1/4 сталої
ґратки. Параметр ґратки кремнію становить 5,43072 А при 298 К.
Дослідження зонної структури показали, що в зоні провідності
кремнію є шість еліпсоїдальних долин у напрямках типу [100], а
валентна зона складається із зон легких і важких дірок з екстре-
мумами, коли хвильовий вектор k дорівнює нулю. Поглинання
фотонів, які супроводжуються переходом електрона з валентної
зони в зону провідності, названо власним поглинанням. Для
нього характерно різке збільшення інтенсивності поглинання
для фотонів з енергією, що перевищує термічну ширину заборо-
неної зони (hv > АЕ). Форма краю смуги власного поглинання
визначається зонною структурою напівпровідника. Експеримен-
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Розділ 2. Інфрачервоне поглинання в-кремнії

тальні результати досліджень краю власного поглинання крем-
нію узгоджуються з теоретичною залежністю для непрямих пере-
ходів за участю фононів. Ширина забороненої зони кремнію
становить 1,09 еВ при 300 К [33].

Дослідження спектрів поглинання в найбільш доступній для
нас інфрачервоній області (до 25 мкм) показують, що неопромі-
нений монокристал кремнію прозорий відразу ж за смугою влас-
ного поглинання і тільки починаючи приблизно з довжини хвилі
6 мкм спостерігається багатофононне поглинання ґратки кремнію.
В кремнії, вирощеному методом Чохральського, спостерігається сму-
га поглинання з максимумом при 9 мкм, яка пов'язана з наявністю
міжвузловинного кисню і належить до інфрачервоного активного
антисиметричного виду валентних коливань "молекули" Si2O [4].

Далі розглянемо, як діє високоенергетичне опромінення на
інфрачервоне поглинання кремнію. В опроміненому кремнії до
смуги власного поглинання прилягає неселективне поглинання,
на природі якого зупинимось у наступному розділі. Крім цього
поглинання, дослідження інфрачервоного поглинання кремнію,
зумовленого радіаційними дефектами, зводиться до видів погли-
нання, які ми розглянемо нижче.

2 . 1 . ПОГЛИНАННЯ КОЛИВАННЯМИ
КРИСТАЛІЧНОЇ ҐРАТКИ

Для того щоб було можливим поглинання світла з народжен-
ням чи знищенням одного кванта коливної енергії, атоми кристала
мають бути заряджені. У цьому випадку кристал має електричний
дипольний момент першого порядку, який не дорівнює нулеві і з
яким взаємодіє електромагнітна хвиля. В гомеополярних одно-
атомних кристалах типу кремнію і германію, що складаються з
електрично нейтральних атомів, однофононне інфрачервоне
поглинання заборонено умовами симетрії. Інфрачервоне погли-
нання досконалих кристалів кремнію без домішок, яке пов'язано
з коливаннями ґратки, зумовлено двофононними процесами, що
виникають завдяки членам другого порядку в електричному ди-
польному моменті [5, 6]. Введення домішок у ґратку змінює елек-
тронну структуру поряд з домішкою, що може призвести до по-
ляризації ґратки в безпосередній близькості з цією домішкою.
Наведена поляризація призводить до виникнення лінійних чле-
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2.1. Поглинання коливаннями кристалічної ґратки

а, см' X, мкм

300 400 500 600 v, см

Рис. 2.1. Залежність коефіцієнта поглинання а від хвильового числа v для
кремнію, опроміненого нейтронами 10'9см~2[11]

нів в електричному дипольному моменті, що зумовить індуцьо-
ване домішками поглинання з участю одного коливання ґратки.
Детальний розгляд теорії цього питання можна знайти в книзі
А. Марадудіна [7].

Виходячи з наведених міркувань, для експериментального до-
слідження коливань гомеополярних кристалів у них вводять за-
ряджені домішки. Однак компенсацію введеної домішки здій-
снити досить важко, і тому дослідження поглинання кристаліч-
ною ґраткою може виявитись неможливим через сильне погли-
нання вільними носіями заряду. Цієї перешкоди легко уникнути,
коли дефекти ґратки вводяться при високоенергетичному оп-
роміненні. Як показано в працях [8—11], в поглинанні кремнію,
опроміненого нейтронами, з'являються смуги, зумовлені першим
порядком електричного дипольного моменту, який виникає при
поляризації ґратки завдяки введенню дефектів. Було показано,
що двофононні спектри поглинання, зняті до і після опромінен-
ня, є ідентичними. Це слугувало доказом на користь того, що
введення дефектів, навіть при великій їх концентрації, не зміню-
вало коливних властивостей ґратки. Смуги поглинання, які спо-
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Розділ 2. Інфрачервоне поглинання в кремнії

стерігшійся після опромінення, з максимумами при 488, 417 і
332 см"' були віднесені до збудження основних коливань ґратки:
поперечного оптичного (ТО), поздовжнього оптичного (LO),
поздовжнього акустичного (LA), відповідно. На рис. 2.1 наво-
диться спектр поглинання кремнію, опроміненого флюенсом
1019 нейтр./см2 (штриховою кривою позначено неопромінений
кремній). М. Балканський і В. Назаревич передбачили також
існування максимуму поглинання при 140 см"1, який має від-
повідати поперечним акустичним коливанням (ТА). Пізніше в
праці [12] було виявлено цю смугу.

Нашими дослідженнями спектрів поглинання кремнію, оп-
роміненого нейтронами, також було виявлено появу однофонон-
ного поглинання.

2.2. ПОГЛИНАННЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ
З ЕЛЕКТРОННИМ ЗБУДЖЕННЯМ ДЕФЕКТНИХ ЦЕНТРІВ

Смуги поглинання кремнію в області спектра від 1 до 7 мкм
належать до смуг, пов'язаних з електронним збудженням дефек-
тів. До них відносять смуги з максимумами при 1,8 мкм, 3,3 мкм,
3,9 мкм і 5,5 мкм.

Дефекти, які відповідають за ці смуги поглинання, довгий
час були невідомі, і тільки в праці [13] було показано, що три
смуги поглинання — 1,8, 3,3, 3,9 мкм — відповідають одному й
тому ж дефекту — дивакансії. Ця ідентифікація ґрунтувалася на
співставленні дихроїзму в цих смугах, викликаному одноосним
напруженням, з відповідними результатами, отриманими з даних
по електронно-парамагнітному резонансу (ЕПР) переорієнтації
дивакансії при такому напруженні. Цю ідентифікацію підтвердив
також Кореллі [14]. У наведених працях ілюструється перспек-
тивність використання одноосного напруження для дослідження
мікроскопічних властивостей анізотропних дефектів у кубічних
кристалах і встановлення їх природи.

Помічено вплив літію на утворення смуги поглинання 1,8 мкм,
пов'язаної з дивакансіями, при опроміненні кремнію електрона-
ми з енергіями 1,5 і 47 МеВ [15]. Число дивакансій було мен-
шим, а число дефектів, яким відповідали смуги 1,4 і 1,7 мкм,
було більшим в зразках з високою концентрацією літію. Відпал
смуг поглинання 1,4 і 1,7 мкм значною мірою залежав від кон-
центрації літію.
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2.3. Поглинання, пов'язане з локальними коливаннями дефектів

2.3. ПОГЛИНАННЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ
З ЛОКАЛЬНИМИ КОЛИВАННЯМИ ДЕФЕКТІВ

Ряд смуг поглинання, які спостерігалися в опроміненому кремнії
в спектральній області від 9 до 13 мкм [16—20], зумовлені локаль-
ними коливаннями домішки кисню в різних радіаційних дефектах.
Про коливальне походження цих смуг свідчить той факт, що умови
спостереження їх не залежать від положення рівня Фермі в зразку і
смуги можуть спостерігатися при кімнатній температурі. Смуги
зміщуються в область вищих частот при пониженні температури,
стають чіткішими, але їх інтенсивність змінюється мало. Участь
кисню в дефектах, що відповідали за ці смуги, встановлено на тій
підставі, що вони не з'являлися в зразках, в яких не спостерігалася
смуга поглинання 9 мкм. Для утворення цих дефектів необхідний
саме міжвузловинний кисень. На це вказував той факт, що смуги
поглинання в цій області не з'являлися в тих зразках, в яких смуга
поглинання 9 мкм зникала після термообробки при 1000 °С, завдя-
ки утворенню комплексів SiO2 [21]. Встановлено також зв'язок між
утворенням Л-центрів та зменшенням концентрації міжвузловин-
ного кисню. Поява смуги поглинання 12 мкм (Л-центр) супровод-
жується зменшенням поглинання в смузі 9 мкм. Для однієї із смуг,
що з'являються в спектральній області від 9 до 13 мкм, спостері-
галося ізотопічне зміщення, зумовлене наявністю ізотопу кисню
О18 [18]. Це, в свою чергу, крім додаткового визнання участі кисню
в цих дефектах, підтвердило коливну природу цих смуг. Всі ці
смуги поглинання відповідають різним дефектам. Про це свідчить
той факт, що інтенсивність їх різна в різних зразках. Крім того,
відпал смуг показує, що вони належать до незалежних центрів. Із
всіх смуг поглинання, які спостерігаються в даній спектральній об-
ласті, тільки смуга 12 мкм ототожнена із специфічною дефект-
ною конфігурацією. Вона зумовлена коливаннями атома кисню
в А-центрі (V—Огпари) [22, 23]. Інтерпретація ґрунтується значною
мірою на вивченні реакції смуги 12 мкм на одноосну деформацію
та співставленні цих результатів з подібними експериментами по
ЕПР [23]. Нейтральному дефекту відповідає локальна коливна мода
(LVM) при 835 см"1 [18]. Симетрія центра— C2v. Негативно заряд-
жений центр має ту ж симетрію, але локальна коливна мода, що
йому відповідає, зміщується до 884 см"1 [24].

Пізнішими дослідженнями [25—28], в яких опромінення про-
ведено при низьких температурах, виявлено ряд нових смуг по-
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Розділ 2. Інфрачервоне поглинання в кремнії

глинання в спектральній області від 10 до 12 мкм, які зникають
при відпалі зразків до кімнатної температури. Вивчення залеж-
ності введення цих смуг від температури зразка при опроміненні
електронами з енергією 2 МеВ дозволили Ван і Вуку [26, 27]
розділити ці смуги на дві групи. Одна група відповідає комплек-
сам, які складаються з однієї вакансії або міжвузловинного ато-
ма кремнію, захопленого атомом кисню, друга — комплексам,
які складаються з двох власних (intrisic) дефектів кремнію, захо-
плених домішковими центрами кисню.

Дослідження інфрачервоного поглинання кремнію, що міс-
тить у собі кисень і вуглець, після опромінення електронами
(2 МеВ) при 90 К дозволили авторам [29] зв'язати смуги 922 і
932 см"1 з дефектами, до складу яких входить міжвузловинний
атом кремнію та комплекс кисню з вуглецем. Опромінення при
50 °С [28] електронами кремнію, в який входить вуглець, пока-
зало, що вуглець активно захоплює міжвузловинні атоми крем-
нію. При цьому він із свого нормального положення у вузлі
ґратки виштовхується в міжвузловинне положення. Міжвузло-
винний вуглець, як виявилося, є рухливим при кімнатній темпе-
ратурі, про що свідчила велика кількість смуг як коливного, так і
електронного походження, які відповідали дефектам, до складу
яких входить вуглець, а в деяких випадках ще й кисень.

У [14] повідомлялось про смуги поглинання в спектральній
області 700—1000 см"1, які з'являються в зразках кремнію, що
містять літій і кисень, після опромінення електронами з енер-
гією 1,5 і 47 МеВ. Припускають, що дефекти, які відповідають за
виниклі смуги, містять у собі літій і кисень. Помітний вплив
спричиняла присутність літію на утворення і відпал Л-центрів.

Дослідження відпалу смуг інфрачервоного поглинання вия-
вило різні типи киснево-дефектних комплексів у кремнії, оп-
роміненому швидкими електронами і нейтронами. Можливі мо-
делі цих дефектів передбачали утворення комплексів, які вклю-
чали в себе два атоми кисню і вакансію, або один атом кисню і
міжвузловинний атом кремнію, або дивакансію. При нейтрон-
ному опроміненні можливі дефекти з кількома вакансіями і кис-
нем [20]. Інформацію про поєднання міжвузловинних атомів
кремнію та кисню в пари (І—О,-пари) було отримано із дослі-
джень ІЧ [30], ЕПР [31] та теоретичних [32].

Слід відзначити, що відпал киснево-дефектних комплексів
залежав від виду і енергії опромінення.
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Розділ З

ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ
РАДІАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ МЕТОДОМ

ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

Майже у всіх роботах з вивчення опроміненого кремнію ме-
тодом інфрачервоної спектроскопії не загострювалась особлива
увага на відмінностях пошкоджень, викликаних різними видами
опромінення (наприклад, електронами і нейтронами). Відзнача-
лось тільки, що нейтронне опромінення спричиняє появу такої
ж системи смуг поглинання, що й електронне. Відмінність спо-
стерігалася лише у відносній інтенсивності смуг для двох типів
опромінення. І тільки в праці [1] є пояснення відмінностей і
спільних рис у спектрах поглинання кремнію, опроміненого елек-
тронами (2 МеВ) і швидкими нейтронами. Інтенсивність смуги
поглинання, пов'язаної з Л-центрами (12 мкм), зростала при-
близно в чотири рази в кремнії, опроміненому нейтронами, при
ізохронному відпалі зразків від 50 °С (температура опромінення)
до 275 °С. Для кремнію, опроміненого електронами, спостері-
галось лише поступове зменшення інтенсивності смуги 12 мкм
за відпалу в цьому ж температурному інтервалі. Зростання кон-
центрації ^-центрів за відпалу кремнію, опроміненому нейтро-
нами, пояснювалось утворенням при нейтронному опроміненні
областей розупорядкування, які, розпадаючись за відпалу, стають
джерелом вакансій, які спричиняють зростання кількості А-
центрів.

Використовуючи інфрачервоне поглинання на смугах 1,8, 3,9
і 12 мкм, Ченг і Лорі [2] вивчали введення та відпал дивакансій і
^-центрів у кремнію, опроміненому нейтронами. На основі своїх
досліджень вони дійшли висновку, що більшість областей ло-
калізованих пошкоджень складаються з дивакансій, але залиша-
ються все ж кристалічними.

Дослідження, проведені у відділі радіаційної фізики рент-
генівськими методами, свідчили про відмінність у характері
радіаційних порушень при опроміненні кремнію різними флю-
енсами нейтронів [3]. Проведені нами дослідження кремнію, оп-
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роміненого нейтронами в широкому діапазоні флюенсів, дозво-
лили одержати відомості про характер створюваних радіаційних
порушень залежно від флюенса нейтронів, і на основі цих до-
сліджень пояснити наші дані, а також деякі дані, одержані ін-
шими дослідниками.

З'ясувалося, що інформацію про радіаційні порушення можна
отримати, досліджуючи такі прості дефекти, як Л-центри (або Si—
Вгцентри) [4—6], які утворюються при захопленні вакансій між-
вузловинним киснем. Коливання кремній-кисневого зв'язку в
Л-центрі зумовлюють появу в інфрачервоному спектрі смуги з мак-
симумом при 12 мкм [7]. Л-центр відносно стабільний і виникає в
кремнії при температурі 65—80 К, коли починають рухатися по-
одинокі вакансії, і зникає при температурах відпалу, вищих за
575 К [8, 9].

3 . 1 . ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ
НАВЕДЕНИХ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ У КРЕМНІЇ
ВІД ФЛЮЕНСА ОПРОМІНЕННЯ НЕЙТРОНАМИ

Дані, що наводяться, отримані на зразках кремнію, анало-
гічних тим, які використовувались у [3]. Нами вимірювалась змі-
на'концентрації А-центрів залежно від флюенса опромінення і
при відпалі за різних температур. Сукупність даних, одержаних
оптичними і структурними методами, дозволила скласти пов-
ніше уявлення про характер порушень, які виникають при оп-
роміненні частинками з великими енергіями.

Робота була виконана на бездислокаційних зразках кремнію
и-типу, легованого фосфором (р « 20 Ом • см). Опромінення про-
водилось у заповненому водою вертикальному каналі реактора
ВВР-М флюенсами 1 • 1016, 4,5 • 10", 3 • 1017, 7 • 1017, 1 х
х 10" нейтр./см2. Зразки вміщувались у кадмієві пенали.

У праці [12] наведені дані спостереження за зміною погли-
нання в смугах 9 мкм (міжвузловинний кисень) і 12 мкм (А-
центр) при опроміненні. Зменшення коефіцієнта поглинання в
смузі 9 мкм супроводжувалось появою смуги 12 мкм. Оскільки в
спектральній області 8—15 мкм відразу після опромінення зраз-
ків спостерігалася лише одна нова смуга поглинання (12 мкм),
можна припустити, що міжвузловинний кисень витрачався пере-
важно на утворення Л-центрів.
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3.1. Залежність концентрації наведених точкових дефектів у кремнії

Рис. 3.1. Залежність диференціально- д й | с м

го коефіцієнта поглинання Да для я-
Si в максимумі смуги 12 мкм (опро-
мінений порівняно з неопроміненим,
а) і смуги 9 мкм (неопромінений по-
рівняно з опроміненим, б) від флю-
енса опромінення нейтронами (см"2)

На рис. 3.1 наведено за-
лежність зміни коефіцієнтів по-
глинання Да в смугах 9 і
12 мкм від флюенса швидких
нейтронів. Як видно з рисунка,
концентрація Л-центрів спочат-
ку зростає, а при флюенсах,
більших за 7 • 10" нейтр./см2,
прямує до насичення. Проте
насичення відбувається не за
рахунок нестачі міжвузловин-
ного кисню, оскільки його за-
лишається в зразках ще досить
багато (більше половини). Це
узгоджувалось з результатами
праць [10, 11].

Спостережуване наближен-
ня концентрації ^-центрів до
насичення із збільшенням флю-
енса опромінення (див. рис. 3.1),
ймовірно, зумовлено спаданням
відносного числа вільних вакансій

ю 10 10

F, нейтр./см

що йдуть на утворення А-
центрів, зі збільшенням флюенса. "Насичення" концентрації
Л-центрів у кремнії при великих флюенсах опромінення, з точки
зору авторів [11], не можна пояснити радіаційним відпалом —
мабуть, воно пов'язане з наявністю якихось додаткових "стоків"
вакансій [10, 11]. Виявлена в [3] відмінність у характері ди-
фракції рентгенівських променів у зразках, опромінених флюен-
сами 4,5 • 1016 і 1 • 1019 нейтр./см2, пояснювалась авторами актив-
ним утворенням великих скупчень дефектів при опроміненні
флюенсом 1 • 1019 нейтр./см2. Ці скупчення, на нашу думку, і є

місцями стоку вільних вакансій.
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Да, см

3.2. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПАЛЮВАННЯ КИСНЕВО-ДЕФЕКТНИХ
ЦЕНТРІВ В ОПРОМІНЕНОМУ КРЕМНІЇ,

ВИРОЩЕНОМУ МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСЬКОГО

Нами було проведено ізохронне відпалювання кремнію, оп-
роміненого різними флюенсами швидких нейтронів 4,5 • 1016 і 1 х
х 1019 нейтр./см2. Зразки відпалювались в інтервалі температур
100—375 °С через кожні 25° протягом 20 хв. На рис. 3.2 наведено
спектри поглинання цих зразків у спектральній області 800—
850 см"1 до і після ізохронного відпалу при температурах 275 і 300 °С.
За даними цих спектрів побудовано залежність Да в максимумі

смуги 12 мкм від температури
ізохронного відпалу (рис. 3.3). З
рисунка видно, що концентрація
Л-центрів в обох зразках прояв-
ляє тенденцію до зростання з
температурою відпалу (у зразку,
опроміненому флюенсом 4,5 х
х 1016 нейтр./см2, — до 275 °С, а
в зразку, опроміненому флю-
енсом 1 • 1019 нейтр./см2, — до
225 °С). При цьому в зразку,
опроміненому флюенсом 1 х
х Ю19 нейтр./см2, це зростання
слабкіше при відпалюванні, ніж
у зразку, опроміненому флюен-
сом 4,5 • 1016 нейтр./см2.

Зростання концентрації А-
центрів при відпалюванні крем-
нію, опроміненого флюенсом

Рис. 3.2. Залежність диференціально-
го коефіцієнта поглинання Да (по-
рівняно з неопроміненим) від хви-
льового числа v для л-Si, опромі-
неного нейтронами: / — до відпалу;
2, 3 — після відпалу при 275 і 300 °С,
відповідно. Флюенс опромінення
(нейтр./см2): а - 4,5 • 10'6; 6-І- 10"
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3.2. Особливості відпалювання киснево-дефектних центрів в опроміненому...
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Рис. J.J. Залежність інтенсивності смуги 12 мкм від температури Т відпалу
кремнію, опроміненого флюенсом (нейтр./см2): а — 4,5 • 1016; 5 — 1 • 10"

Лис. J.4. Залежність зміни інтенсивності смуги 9 мкм від температури Т відпалу
кремнію, опроміненого флюенсом (нейтр./см2): а — 4,5 • 1016; б — 1 • 10"

4,5 • 1016 нейтр./см2, спостерігалося в [1] і пояснювалося розпа-
дом при відпалі первинних областей порушень, які виникають у
кремнії при нейтронному опроміненні. Це відповідає тому, що
спостерігалося нами у випадку зразка, опроміненого флюенсом
4,5 • 1016 нейтр./см2. При опроміненні кремнію більшим флюен-
сом нейтронів виявляється істотним процес утворення скупчень
дефектів дещо іншого типу [3], які відрізняються від первинних
областей розупорядкування, що спостерігалися в [1]. Мабуть, ці
скупчення дефектів можуть ефективніше, ніж кисень, захоплю-
вати поодинокі вакансії, які утворюються в результаті розпаду
первинних областей розупорядкування. Цим і можна поясни-
ти менше зростання концентрації ^-центрів при відпалі зраз-
ка, опроміненого флюенсом 1 • 1019 нейтр./см2, ніж у зразку, оп-
роміненому флюенсом 4,5 • 1016 нейтр./см2. Така відмінність
відпалу Л-центрів дозволяє зробити висновок, що переважаючі
типи порушень у кремнії, опроміненому різними флюенсами,
різні.

Ми простежили, як змінюється концентрація міжвузловин-
ного кисню при відпалі (рис. 3.4). Виявилось, що при температу-
рах, вищих за 300 °С, коли спостерігається активний відпал /4-цен-
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Да, см
2,0-

1,0-

Рие. 3.5. Залежність диференціально-
го коефіцієнта поглинання Да від
хвильового числа v для n-Si, опромі-
неного нейтронами; в — до відпалу;
а, б — після відпалу до 375 °С. Флю-
енс опромінення (нейтр./см2): а, б,
в - 4,5 • 1016; 1 • 1019; 7 • 10";

= 8 0 К
-* ВИН ~~

800 900 V, CM

трів, концентрація міжвузловин-
ного кисню не збільшується.
Цей факт вказував на те, що
механізм відпалу Л-центрів —
не просто дисоціація центрів на
вакансію і міжвузловинний ки-
сень, як це припускається в біль-
шості праць, а явище набагато

складніше. Наші дослідження показали, що, залежно від флюен-
са опромінення, при подальшому відпалі кисень бере участь в
утворенні різних комплексів з дефектами вакансійного або
міжвузловинного типів.

На рис. 3.5 наведено спектри поглинання зразків кремнію,
опромінених флюенсами 4,5 • 1016 і 1 • 1019 нейтр./см2, після
ізохронного відпалу в спектральній області, де звичайно спо-
стерігається поглинання, пов'язане з кисневмісними дефектними
комплексами. Для порівняння на цьому ж рисунку наведено спектр
поглинання невідпаленого кремнію, опроміненого флюенсом 7 х
х 1017 нейтр./см2 (спектри зняті при 80 К). У спектрах зразків,
відпалених до 375 °С, у смуги поглинання, пов'язаної з /і-центрами
(836 см"1), з'являються "супутники" з максимумами при 828 і
842 см~!. Цікавим є те, що смуга поглинання з максимумом при
923 см"1 виникає тільки в спектрі зразка, опроміненого флюенсом
1 • 1019 нейтр./см2, а в спектрі зразка, опроміненого флюенсом
4,5 • 1016нейтр./см2, —тільки смуга 894 см"1, хоча обидва зразки
вирізані з одного зливка Si і умови опромінювання та відпалу
були однаковими.

Відомо, що "супутники" у смуги поглинання, пов'язаної з А-
центрами, з'являються лише при відпалі кремнію, опроміненого
нейтронами [10, 11]. Смуга поглинання 894 см"1 виникає при
відпалі після 300 °С у спектрі кремнію, опроміненого як нейтро-
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а, см
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Рис. 3.6. Залежність коефіцієнтів поглинання а (а) і диференціального ко-
ефіцієнта поглинання Да (б) від хвильового числа v для и-Si, опроміненого ней-
тронами 10" (7) (порівняно з неопроміненим) і 4,5 • 1016 (2) нейтр./см2, і ізо-

хронно відпалених до 650 °С; 7*вим= 80 К

нами, так і електронами [8, 11, 13]. Автори [8] припустили, що
центр, який відповідає за смугу 894 см"1 (у них 887 см"1 — при
кімнатній температурі), утворюється при захопленні Л-центра
міжвузловинним киснем. Таким чином, новий дефект склада-
ється з двох атомів кисню і вакансії. Смуга поглинання 923 см"'
пов'язується в [14] з дефектом, до складу якого, крім кисню,
входить міжвузловинний атом Si. Те, що в нас смуги поглинання
894 і 923 см"1 з'являються в спектрах відпалених зразків Si, оп-
ромінених флюенсами, які дуже відрізняються за величиною,
можна пояснити тільки тим, що переважаючі типи радіаційних
порушень у цих зразках різні.

Наші дослідження показали [12], що при відпалі опроміне-
ного кремнію міжвузловинний кисень у зразках Si, опромінених
флюенсом 4,5 • 1016 нейтр./см2, йде на додаткове утворення А-
центрів, а при температурах відпалу, вищих за 300 °С, — на ут-
ворення центрів, які відповідають за смугу 894 см"1. При відпалі
зразка, опроміненого флюенсом 1 • 1019 нейтр./см2, міжвузловин-
ний кисень витрачається переважно на утворення центрів, по-
в'язаних із смугою 923 см"'. Клеєнь також бере участь в утво-
ренні дефектів, які відповідають за "супутники" смуги поглинання,
пов'язаної з /4-центрами. При відпалі частина міжвузловинного
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кисню відновлюється за рахунок часткового розпаду Л-центрів.
При подальшому ізохронному відпалі кисень бере участь в утво-
ренні ряду інших киснево-дефектних центрів [15]. Про утворення
таких дефектів свідчить поява цілого спектра вузьких ліній колив-
ної природи на фоні двофононного поглинання Si (рис. 3.6, а).

Одночасно з появою в спектрах нових смуг поглинання спо-
стерігалося зменшенням інтенсивності смуги 9 мкм. З рис. 3.6
видно, що в зразку, опроміненому малим флюенсом швидких
нейтронів, при 650 °С киснево-дефектні центри майже повністю
відпалились, в той час як у зразку, опроміненому флюенсом
1019нейтр./см2, спостерігається ряд смуг. Лише при температурі 700 °С
відбувається повний відпал дефектів, які відповідають за ці смуги.

При повторному опроміненні таких зразків (після відпалу) тим
же флюенсом швидких нейтронів відпал у відзначеному інтервалі
температур приводив до слабшого утворення кисневмісних де-
фектних центрів (рис. 3.6, б) [16]. Таке зменшення комплексо-
творної здатності кисню при відпалюванні може бути удаваним,
оскільки концентрації Л-центрів при першому і наступному оп-
роміненнях були приблизно однаковими. Такі особливості по-
ведінки кисню при повторному опроміненні можуть критися в
дефіциті міжвузловинних атомів Si в зразках, опромінених по-
вторно [17, 18].

3.3. ВІДПАЛ ЗОННОГО КРЕМНІЮ,
ОПРОМІНЕНОГО НЕЙТРОНАМИ

На рис. 3.7 наведено спектр поглинання «-Si (p » 10 Ом • см)
зонної плавки, опроміненого швидкими нейтронами флюенсом
1 • 1019нейтр./см2, відпаленого ізохронно до 500 °С (крива 1) і
550 °С (крива 2). Пропускання опромінених зразків знімалися
порівняно з неопроміненими такої ж товщини на однопромене-
вому спектрометрі ИКС-21. З цих даних визначалися диференці-
альні спектри поглинання за формулою, яка враховує багатора-
зове відбиття в зразках. Для проведення низькотемпературних
досліджень використовувався гелієвий кріостат і спеціально скон-
струйований нами додатковий освітлювач (див. розд. 1).

Відразу після опромінення зразків у наведеній спектральній об-
ласті додаткового поглинання в них не спостерігалося навіть при
зниженні температури вимірювання аж до 4,2 К. І тільки в про-
цесі ізохронного відпалу (по 20 хв) після 300 °С в спектрах опромі-
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Дос, см

8 10 11 12 v-102, C M " '

Рис. 3.7. Залежність диференціального коефіцієнта поглинання Дос від хви-
льового числа v для л-Si зонної плавки, опроміненого нейтронами флюенсом

1019нейтр./см2і відпаленого ізохронно до: 1 — 500 °С; 2— 550 °С; ТтіІ = 5 К

нених зразків, знятих при низьких температурах, починають з'яв-
лятися вузькі смуги поглинання, інтенсивності яких зростали
при підвищенні температури відпалу, досягали максимальних зна-
чень при температурах відпалу 450—500 °С, після чого починався
спад їх до повного зникнення всіх смуг поглинання при 600 °С.
Слід відзначити чутливість всіх смуг поглинання до температури
вимірювання і до підсвічування: смуги були найбільш інтенсив-
ними при Т = 4,2 К і зникали при підвищенні температури зразка
до Т> 100 К і при наявності Ge-фільтра перед зразком. Ці факти
вказують на залежність спостереження поглинання від положення
рівня Фермі в зразках і, отже, свідчать про електронну природу цих
смуг поглинання. В табл. 3.1 наводимо спектральне положення
смуг поглинання, зображених на рис. 3.7 під відповідними номера-
ми. Ряд авторів спостерігали поглинання в згаданій вище спек-
тральній області, проте тільки в працях [19, 20] смуга поглинан-
ня 1122 см"1 віднесена до Si—Р1-центра в ЕПР-спектрах.

У процесі відпалу всі смуги поглинання, що спостерігалися,
вдалося розбити на чотири групи. На рис. 3.8 наведена залеж-
ність коефіцієнта поглинання а в максимумі для однієї з найбільш
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ТАБЛИЦЯ 3.1

№
смуги

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V, CM '

681
707
742
776
786
795
807
831
841
869

№
смуги

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

v, см"
1

882
910
945
968
1048
1075
1102
1122
1170
1195

300 400 500 7, °С

Рис. 3.8. Залежність а в максимумі
смуги від температури відпалу Т

інтенсивних смуг кожної з груп від температури відпалу: крива / —
для смуги 1122 см"1 ; крива 2— для смуги 710 см"1 (характерна
також для смуг 681 і 707 см"1); крива 3— для смуги 1102 см"1

(характерна також для смуг 776, 786, 807, 869, 968, 1048, 1075,
1102 см"1); крива 4— для смуги 772 см"1 (характерна і для смуг
742, 795, 831, 841, 910 см"1).

Однаковий хід відпалу смуг для кожної з чотирьох груп може
свідчити про належність їх одному дефектному центру. Таким
чином, ми маємо справу, принаймні, з чотирма типами дефект-
них центрів, що утворюються при відпалі опроміненого зонного
кремнію (коли розвалюються області розупорядкування ва-
кансійного типу). 1, як ми відзначали раніше, тільки один тип
утворених дефектів ідентифікований (Si—P1-центр). Слід також
вказати на залежність утворення цих дефектів від вмісту кисню в
зразках — при однакових умовах інтенсивність смуг спадала із
зростанням концентрації кисню в зразках. Утворення дефектів
залежало також від флюенса опромінення. Заслуговує на особ-
ливу увагу той факт, що в зразках, опромінених флюенсом 3 х
х 1020 нейтр./см2, згадані вище смуги не спостерігалися при відпалі
навіть до температури 500 °С. Слід відзначити, що на відміну від
зразків, опромінених меншими флюенсами, в цьому зразку після
відпалу при 500 °С все ще залишалось дуже інтенсивне "біля-
крайове" поглинання (інакше, скупчення міжвузловинних атомів
Si). Очевидно, наявність його і заважала утворенню зазначених ви-
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3.4. Природа "білякрайового" поглинання в опроміненому кремнії

ще дефектних центрів. Останні два факти свідчать про те, що ми,
напевно, маємо справу з появою чисто вакансійних комплексів
із різним непарним набором вакансій (V > 3), утворення яких
ускладнюється в присутності кисню і міжвузловинних атомів Si.
Таким чином, наведені дослідження показують, що співвідно-
шення між порушеннями вакансійного і міжвузловинного типів
в опроміненому кремнії залежить від флюенса опромінення: при
малих флюенсах переважаючими порушеннями будуть скупчен-
ня дефектів вакансійного типу, а при великих — скупчення
міжвузловинного типу.

3.4. ПРИРОДА "БІЛЯКРАЙОВОГО" ПОГЛИНАННЯ
В ОПРОМІНЕНОМУ КРЕМНІЇ

Після опромінення кремнію швидкими нейтронами та висо-
коенергетичними електронами біля краю його власної смуги по-
глинання спостерігалося додаткове поглинання [21, 22], інтен-
сивність якого зменшувалась із збільшенням довжини хвилі. Це
так зване білякрайове поглинання (БКП). На це безструктурне
поглинання накладається смуга поглинання з максимумом при
1,8 мкм, яка належить дивакансії в кремнії [2]. БКП сприймало-
ся як ознака наявності в опромінених кристалах напівпровідни-
ків областей розупорядкування (ОР), або кластерів дефектів [23].
Природа цього БКП на той час була ще недостатньо з'ясована, а
наші дослідження [24] стали значним кроком на шляху розв'я-
зання цієї проблеми. В роботі повідомлялося про появу БКП в
Si «-типу (р = 20 Ом • см, з кон-
центрацією кисню 6 • 1017 см"3)
після опромінення електронами
з енергією 1,5 МеВ флюенсами
1018 і 1019 електр./см2 і проводи-
лося співставлення з БКП у зраз-
ках, опромінених швидкими

Рис. 3.9. Залежність коефіцієнта по-
глинання а від хвильового числа v
для опроміненого Si. Флюенс опромі-
нення Ф (см"2): 1 - 10'9; 2 - 1016 (ней-
тронами); 3 — 10"; 4 — 1018 (електро-
нами з енергією 1,5 МеВ ); ТШ!Л = 300 К
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100 300 Т°С200 300 Т, °С ЮО 200

а б

Рис. 3.10. Залежність інтенсивності а* смуги 1,8 мкм (а) і БКП при 1,35 мкм
(б) від температури Т 20-хвилинного ізохронного відпалу для оп-

роміненого кремнію: 1—3 — те саме, що й на рис. 3.9

нейтронами реактора флюенсами 1016— 1019нейтр./см2. Для рів-
номірного створення дефектів опромінення електронами прово-
дилось з обох плоскопаралельних сторін зразка при температурі
30 °С, нейтронами — при температурі, не вищій за 60 °С.

На рис. 3.9 наведено результати вимірювання спектрів погли-
нання при 300 К в зразках, опромінених нейтронами (криві /, 2) і
електронами (криві 3, 4). В обох випадках опромінення спосте-
рігається однакового характеру неселективне поглинання біля
краю власної смуги, яке монотонно збільшується із зростанням
частоти падаючого світла, і смуги при 1,8 мкм (дивакансії).

Ізохронний (20-хвилинний) відпал опромінених зразків Si та-
кож виявив спільні риси "білякрайового" поглинання для обох
видів опромінення. На рис. 3.10 показано зміну інтенсивностей
смуги 1,8 мкм (а) і БКП (б). Інтенсивність БКП вимірювалась
для довжини хвилі 1,35 мкм для зменшення впливу на нього
поглинання в смузі 1,8 мкм.

З рисунка видно, що відпал дефектів, що відповідають за БКП,
відбувається в тому ж температурному інтервалі (100—350 °С), що і
дивакансій. Це узгоджується з результатами праці [2], в якій зроб-
лено висновок, що БКП зумовлено кластерами, які складаються
переважно з дивакансій. Температурна залежність БКП однакова
для зразків, опромінених як електронами, так і нейтронами. Про
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це свідчать результати, наведені на рис. 3.11, а, залежності ко-
ефіцієнта поглинання від хвильового числа в спектральній об-
ласті 10 000—3000 см"1, виміряного при 300 і 5 К. Було про-
аналізовано форму БКП (рис. 3.11, б) при обох видах оп-
ромінення. Рис. 3.11 демонструє вигляд спектрального розподілу
поглинання в опроміненому кремнії біля краю власного погли-
нання Si. Спектральний розподіл БКП при низьких температу-
рах подано в масштабі (Ео - hv)2 для спрощення аналізу його
форми. Лінійний вигляд кривих на рис. 3.11, б свідчить про те,
що при низьких температурах форма кривої спектрального роз-
поділу поглинання стала гауссовою.

Появу БКП у загальному випадку можна пояснити утворен-
ням "хвостів густини станів" біля країв забороненої зони.

а, см

5 З
v-103, см"1

0,05 0,1
(E0-hv)2, (зВ)2

б

Рис. 3.11. Залежність коефіцієнта поглинання а від хвильового числа v (а) і
від (Ео — hv)2 (б) для опроміненого Si. Флюенс опромінення Ф (см"2): 1, V—

10'6 (нейтрони); 2, 2'- 10'8 (електрони); Тшш К: /,2-300; /', 2 ' - 5
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Для зразків, опромінених нейтронами (крива 1) і електрона-
ми (крива 2), залежність коефіцієнта поглинання а від частоти
падаючого світла v описується при 300 К експонентою

a « exp -—^ I (1)

де Яо — ширина забороненої зони; Av — енергія падаючого світ-
ла; А — характерна енергія, яка у випадку крайового поглинання
визначає ширину хвостів густини станів біля країв забороненої
зони. Зі зниженням температури вимірювання до 80 і 5 К (криві
/' і 2') в обох випадках опромінення спостерігається зміна фор-
ми кривих: показник експоненти зростає так, що форма стає
близькою до гауссової (рис. 11, а, б):

(hv-E0)
2]

2А2 І К)

При цьому А слабо зменшується із зниженням температури —
від 0,24 еВ при 300 К до 0,21—0,22 еВ при 5 К.

Таким чином, проведені нами дослідження кремнію, опромі-
неного 1,5 МеВ-електронами та швидкими нейтронами, показа-
ли, що в обох випадках опромінення утворюються ідентичні об-
ласті розупорядкування, які складаються переважно з дивакан-
сій. Відпал таких областей розупорядкування відбувається до
350 °С.

Для утворення в кремнії кластерів дефектів (областей роз-
упорядкування) як первинних утворень при опроміненні електро-
нами їх енергія має бути порядку 9 МеВ [25]. Поява БКП у ви-
падку опромінення 1,5 МеВ-електронами могла бути наслідком
флуктуації в просторовому розподілі точкових радіаційних де-
фектів, що спричиняло виникнення "хвостів густини станів" у за-
бороненій зоні напівпровідника [26]. При нейтронному опромі-
ненні виникнення кластерів дефектів, оточених шаром об'ємно-
го заряду, приводить до виникнення локальних електричних по-
лів [23]. Дію великої кількості простих дефектів, створених
1,5 МеВ-електронами, можна уподібнити дії великої концен-
трації зарядженої домішки, що створює передумови для флукту-
ацій в її просторовому розподілі і, як наслідок, в утворенні
флуктуацій (згустків) густини заряду [26] і також до виникнення
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локальних електричних полів. Останні призводять до паралель-
ного викривлення країв забороненої зони [26]. Але, оскільки кла-
стери та згустки точкових дефектів є флуктуаціями густини ре-
човини, які приводять до непаралельного викривлення країв за-
бороненої зони [27], потенціальний рельєф, що зумовлює "хвости"
в опромінених кристалах Si, буде досить складним (може вияви-
тись значно складнішим) через суперпозицію цих факторів.
"Білякрайове" поглинання в цьому випадку може бути зумовле-
но як внутрішнім ефектом Франца—Келдиша [28], так і перехо-
дами між звуженими ділянками забороненої зони.

Третім фактором, який впливає на форму БКП, є, на нашу
думку, локальні деформаційні поля. Перехід із пониженням тем-
ператури від експоненціальної форми БКП до гауссової, яка ха-
рактерна для більш розупорядкованих систем [29], можна пов'я-
зати із збільшенням локальних деформаційних полів, бо істотних
змін в електричних полях (і густині) через зміну зарядового ста-
ну дефектів чекати не доводиться, оскільки опромінені зразки
мали власну провідність; зміна положення рівня Фермі в цьому
випадку при зниженні температури буде незначною.

Теоретичні розрахунки [ЗО] також вказують на те, що за на-
явності в кристалах деформаційних збуджень, створених, напри-
клад, звуковою хвилею, коефіцієнт поглинання описується фор-
мулою (2). Про наявність у нейтронноопромінених кристалах
сильних напружень, які відпалюються при 500—600 °С, свідчать
дані з вивчення інтенсивності аномального проходження рент-
генівських променів [31].

3.5. ВІДПАЛ "БІЛЯКРАЙОВОГО" ПОГЛИНАННЯ

Нами було показано, що БКП в опроміненому Si зумовлено
переважно скупченнями точкових дефектів вакансійного типу —
дивакансій. Проте цілий ряд експериментальних фактів вказував
на те, що в Si, опроміненому досить великими флюенсами
швидких нейтронів, повинні існувати ще й скупчення дефектів
іншого типу — міжвузловинного. З метою виявлення цих скуп-
чень ми провели детальні дослідження БКП в Si, опроміненому
різними флюенсами швидких нейтронів. Виявилось, що в Si,
опроміненому великими флюенсами (Ф « 1019 нейтр./см2), БКП
не відпалюється повністю на стадії відпалу 100—350 °С, позначе-

31
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ОТ, ВІДН.ОД.

6 Г-102, °С CM

Рис. 3.12. Залежність інтенсивності а* БКП при 1,35 мкм (/) і смуги 2 мкм
(2) від температури Т ізохронного відпалу для кремнію, опроміненого Ф = 1 х

х 109 нейтр./см2

Рис. 3.13. Залежність коефіцієнта поглинання а від хвильового числа v для
Si: /, / '— неопромінений; 2, 2'\ 3, 3'— опромінені 1016 і 1019 нейтр./см2 від-
повідно, відпалені до 500 °С; 4 — опромінений 1019 нейтр./см2, відпале-

ний до 400 °С; Tmm К: 1—4 — 300; Г—3' — 80

ній нами як І, а залишається за абсолютною величиною досить
значним. У таких зразках, крім стадії І, існує друга стадія відпалу
БКП (II) - 500-700 °С (рис. 3.12).

У цих же зразках під час відпалу виникає нова смуга погли-
нання з максимумом при 5000 см"1 (2 мкм), яка накладається на
БКП. Найбільшої інтенсивності ця смуга досягає при відпалі
близько 500 °С. На рис. 3.13 наведені відповідні спектри поглинан-
ня в спектральній області за краєм власного поглинання Si. Рису-
нок ілюструє появу смуги 2 мкм на фоні існуючого БКП в Si, оп-
роміненому 1019 нейтр./см2, і майже повну його відсутність в Si,
опроміненому 1016 нейтр./см2, в цьому температурному інтервалі
відпалу. Для порівняння наводиться також спектр неопроміненого
відпаленого Si. На рис. 3.12 наведено зміни (у відносних одини-
цях) БКП при X- 1,35 мкм і інтенсивності смуги 2 мкм від тем-
ператури відпалу Si, опроміненого 1019 нейтр./см2. З рисунка
видно, що існує повна кореляція між відпалом смуги 2 мкм і
БКП в області температур 500—700 °С. Цей факт свідчить про
те, що БКП, яке не відпалилося на стадії І, зумовлено не дивакан-
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сіями, а центрами, які відповідають за смугу 2 мкм. На нашу
думку, ці центри складаються з міжвузловинних атомів Si, які
досить істотно накопичуються при великих флюенсах опромі-
нення [2, 32, 33]. Відносно ж природи смуги 2 мкм слід зауважи-
ти, що за нашими даними напівширина її становить 0,13 еВ, що
може свідчити про те, що вона зумовлена збудженням дефектів,
а не їх іонізацією, як вважалось у [34].

Викладені вище факти, а також ряд даних про кінетику на-
копичення Л-центрів [12] та різний характер дифракції рент-
генівських променів у зразках Si, опромінених флюенсами ~1016 і
1019 нейтр./см2 [3], вказують на те, що в сильно опромінених
зразках поряд з вакансійними кластерами проявляються більш
стійкі області розупорядкування, які складаються з міжвузловин-
них атомів Si, відносна частка яких зростає порівняно з вакан-
сійними при збільшенні флюенса опромінення швидких ней-
тронів. Це, загалом, узгоджується з концепцією авторів [35] про
можливість існування кластерів із міжвузловинних атомів.

Насамкінець, можна стверджувати, що ми виявили в опромі-
неному Si скупчення дефектів міжвузловинного типу (області
розупорядкування II), які на відміну від областей розупорядку-
вання вакансійного типу І стійкі до вищих температур (стадія
відпалу II — 500—700 °С). Форма БКП, зумовленого областями
II, залишається експоненціальною при 300 і 5 К, а величина А у
виразі (2) після відпалу при 500 °С була відповідно 0,21 і 0,19 еВ.

3.6. ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНТЕНСИВНОСТІ
"БІЛЯКРАЙОВОГО" ПОГЛИНАННЯ ВІД ДОМІШОК

У праці [16] було проведено дослідження впливу домішки
кисню на інтенсивність БКП. Результати цих досліджень демон-
струє рис. 3.14. На кривих 1, 2 наведено спектр БКП для двох зраз-
ків кремнію, опромінених однаковим флюенсом електронів
(1,5 МеВ). Видно, що інтенсивність БКП значно більша в зразку,
який містить більше кисню (крива 2). Проте в зразках, опромі-
нених дуже великим флюенсом швидких нейтронів і відпалених
ізохронно до 550 °С (криві З, З', 4, 4'), спостерігається зворотний
вплив концентрації кисню на інтенсивність БКП. Але до відпалу
ефект впливу домішки кисню в цих зразках був незначним.

Як було показано раніше, у випадку опромінення електрона-
ми БКП зумовлено скупченнями точкових дефектів вакансійно-
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а, см

7 V103,CM"1

Рис. 3.14. Залежність коефіцієнта по-
глинання а від хвильового числа v для
опроміненого Si. Флюенс опромі-
нення Ф (см"2): 1, 2 — для /»-Si — 2,5 х
х 1O1S (1,5 МеВ-електронами); З, З', 4,
4' — для «-Si — 3 • 10м (нейтронами),
відпаленого до 550 °С. Концентрація
кисню No (CM"3): 1 — 1016; 2 — 7 • 10"; З,

З'-І • 1017; 4, 4'- 10'6. Температура
вимірювання: 1—4— 300 К; 3', 4'— 6 К

го (переважно дивакансійного) типу [21, 24]. Вплив кисню тут
проявляється, напевно, через зниження процесів анігіляції пер-
винних дефектів (пар Френкеля) в кисневмісних зразках. Це
зниження може відбуватися за рахунок того, що міжвузловинні
атоми Si, мігруючи по кристалу, йдуть на витіснення із вузлів
ґратки домішки вуглецю [36]. Домішка ж вуглецю завжди присутня
в монокристалах кремнію в сумірних з киснем концентраціях. У
зразках кремнію, опромінених достатньо великим флюенсом
швидких нейтронів, БКП зумовлено скупченнями дефектів як ва-
кансійного, так і міжвузловинного типів [24]. Останні проявляють-
ся після ізохронного відпалу в інтервалі температур 400—500 °С
(див. рис. 3.14, криві З, З', 4, 4'). Тут протилежний вплив вмісту
кисню на БКП викликаний, на нашу думку, тим, що при відпа-
люванні скупчень дефектів міжвузловинного типу в температур-
ному інтервалі 550—650 °С утворюється ряд кисневмісних де-
фектів за участю міжвузловинних атомів Si [15]. Про утворення
таких дефектів свідчить поява цілого спектра вузьких ліній ко-
ливної природи на фоні двофононного поглинання Si (див.
рис. 3.6, а). При температурі 700 °С відбувається повний відпал
дефектів, які відповідають за ці смуги. Крім того, частина між-
вузловинних атомів Si, створених при опроміненні, використо-
вувалася на витіснення атомів вуглецю з вузлів ґратки кремнію.

3.7. ЗАЛЕЖНІСТЬ "БІЛЯКРАЙОВОГО" ПОГЛИНАННЯ
ВІД ФЛЮЕНСА ОПРОМІНЕННЯ

Нами проведено дослідження залежності інтенсивності БКП
в кремнії від флюенса опромінення швидкими нейтронами реак-
тора ВВРМ-10 [37]. Для кількісних вимірів було використано
бездислокаційний зонний />-Si з р ~ 3000 Ом • см. Флюенси опро-
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Рис. 3.15. Залежність коефіцієнта поглинання а від хвильового числа v • 10"',
для опроміненого Si. Флюенс нейтронів Ф, см"2: 1, 2, 3, 4 — 5 • 1018, 8,2 х

х 10", 4,7 • 1016, 2 • 10'5, відповідно

Рис. 3.16. Залежність коефіцієнта поглинання а від флюенса швидких ней-
тронів Ф для хвильових чисел v (см"1): ], 2, 3 — 5000, 4400, 3800, відповідно

мінення були в інтервалі 1 -1015—5 • 1018 нейтр./см2. Спектри
пропускання опромінених зразків знімались у спектральній об-
ласті 2000—10 000 см"1 при кімнатній температурі. Коефіцієнти
поглинання а визначалися із спектрів поглинання за формулою,
яка враховувала багаторазове відбиття в зразках. На рис. 3.15 по-
казані результати цих досліджень. Залежність а для різних
хвильових чисел v від флюенса нейтронів Ф наведена на
рис. 3.16. З рисунка видно, що нахил кривих для різних v одна-
ковий. Залежність коефіцієнта поглинання від флюенса досить
добре описується лінійним законом:

а(см-') = 1ДУФ,

де kv — коефіцієнт пропорціональності. Отримані значення для
К становили 3 • 1016, 7 • 1016, 3 • 1017 для значень v: 5000, 4400 і
3800 см"1, відповідно. На основі цих досліджень запропонований
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спосіб вимірювання флюенса швидких нейтронів, захищений
авторським свідоцтвом [38].

Відхилення від лінійності залежності інтенсивності БКП і
смуги поглинання 1,8 мкм (дивакансії) від флюенса опромінення
після Ф ~ 5 • 1018 нейтр./см2, очевидно, пов'язано з накопичен-
ням міжвузловинних атомів Si із збільшенням флюенса оп-
ромінення швидких нейтронів.

Таким чином, проведені нами дослідження показали, що
БКП в опромінених напівпровідниках зумовлено областями роз-
упорядкування (ОР), які, загалом, є скупченнями точкових
радіаційних дефектів.

Ізохронний відпал кремнію, опроміненого швидкими ней-
тронами флюенсом Ф = 1 • 1019нейтр./см2, виявив дві стадії за
спектрами БКП:

I — 100—350 °С (така ж і для Si при Ф = 1 • 1016 нейтр./см2) —
відпалюються ОР вакансійного типу;

II — 500—700 °С — відпалюються ОР міжвузловинного типу,
що складаються із скупчень точкових дефектів, які відповідають
за виявлену нами смугу поглинання 2 мкм.

Існуванням двох типів ОР в опроміненому кремнії можна
пояснити ряд експериментальних результатів, отриманих нами, а
саме:

1) залежність ефективності утворення Л-центрів (О—V) і
дивакансій (V—V) від флюенса опромінення;

2) деякі відмінності відпалу точкових дефектів (Л-центрів і
дивакансій) для Si, опроміненого різними флюенсами;

3) утворення при відпалі Cz-Si, опроміненого різними флю-
енсами, різних за природою киснево-дефектних центрів;

4) зникнення при відпалі ОР вакансійного типу в зонному Si
слідів їх розпаду при збільшенні флюенса опромінення до Ф ~
~ 1020 нейтр./см2;

5) залежність інтенсивності БКП від концентрації домішки
кисню.

Всі ці зазначені факти в свою чергу свідчать про існування в
опроміненому кремнії областей розупорядкування вакансійного і
міжвузловинного типів. Відносна частка останніх зростає із збіль-
шенням флюенса опромінення.
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Розділ 4

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ
ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОТОННОГО

ОПРОМІНЕННЯ НА ОПТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ
ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЮ

Вивчення властивостей опроміненого протонами кремнію —
важливий аспект радіаційної фізики напівпровідників. Це, в першу
чергу, вивчення радіаційної стійкості кремнієвих детекторів, що
використовуються в сучасних прискорювачах. Деградація сонячних
батарей на космічних апаратах зумовлена переважно протонами
(ядрами водню), які в значних кількостях випромінює Сонце [1],
особливо під час магнітних бур. Варто враховувати, що вихідним
матеріалом для одержання високоякісного монокристалічного
кремнію є моносилан (SiH4). Вміст водню в отриманих із такої
сировини монокристалах досить великий. Відомо також застосу-
вання протонів (р+) для створення деяких типів напівпровід-
никових приладів із поліпшеними електрофізичними властиво-
стями [2, 3]. Все це зумовлює актуальність проведених нами до-
сліджень протонноопроміненого кремнію.

Експериментальними і теоретичними дослідженнями дії про-
тонів (р+) високих енергій на тверді тіла встановлено, що їх дія
істотно відрізняється від інших видів радіації. Відмінність поля-
гає в тому, що переважаючим типом дефектів при опроміненні,
наприклад, у-квантами і електронами (є") є точкові дефекти.
Опромінення нейтронами (и°) приводить до утворення складних
дефектів — типу областей розупорядкування, а протонне оп-
ромінення завдяки широті діапазону енергій віддачі за рахунок
гальмування при пружній і непружній взаємодії з атомами речо-
вини створює різноманітні типи дефектів — від простих точко-
вих до найскладніших. Характерною особливістю високоенерге-
тичного протонного опромінення є те, що, крім малих і порів-
няно великих пошкоджених областей (типу складних точкових
утворень, областей розупорядкування), в твердому тілі утворю-
ються великі розмиті області з малою щільністю дефектів у них.
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Енергетичний поріг утворення розмитих областей було визначе-
но теоретично (ЕП ~ 100 еВ) [4]. Із збільшенням енергії протонів
утворення розмитих областей (з малою щільністю простих де-
фектів) починає переважати над утворенням згустків дефектів із
великою щільністю (типу областей розупорядкування). В наших
оптичних дослідженнях використані зразки, опромінені протонами
з енергією Е= 6,8 МеВ (Ф = (1—3) • 1017 прот./см2) та £^= 50 МеВ
(Ф = 5 1016 прот./см-2).

4.1. КРЕМНІЙ, ОПРОМІНЕНИЙ
ПРОТОНАМИ З ЕНЕРГІЄЮ 50 МеВ

З радіаційної фізики відомо, що при опроміненні протонами в
пробіжній частині кристала, довжина якої залежить від енергії про-
тонів, утворюються звичайні радіаційні дефекти, а в кінці пробі-
гу — дефекти, до складу яких входять атоми водню. У даній моно-
графії ми проаналізували взаємодію атомів водню і радіаційних де-
фектів з матрицею кристалів, використовуючи ІЧ-поглинання.

Додаткову інформацію про типи дефектів в опромінених крис-
талах дають порівняльні дослідження ІЧ-спектрів поглинання
опроміненого високоенергетичними протонами (Ері = 50 МеВ) і
нейтронами кремнію [5]. Нами вивчались ІЧ-спектри погли-
нання в спектральній області від 1 до 25 мкм монокристалів
кремнію я- і р-типу з р » 10 - 200 Ом • см, вирощених методом
Чохральського, а також р » 103 Ом • см, отриманих зонною плав-
кою. Спектри поглинання вимірювались при 5 і 300 К відразу після
опромінення і на різних етапах 30-хвилинного ізохронного відпалу.
Опромінювались зразки при температурах, не вищих за 50 °С.

Для виявлення дії саме високоенергетичних протонів на мо-
нокристали кремнію порівнювалися ІЧ-спектри зразків, виго-
товлених із тих самих зливків, опромінених швидкими нейтро-
нами реактора, з протонноопроміненими. Результати досліджен-
ня показали, що інтенсивності "білякрайового" поглинання і
смуги 1,8 мкм (дивакансії) приблизно однакові при однакових
флюенсах протонного і нейтронного опромінення (при флюен-
сах нейтронів 4,7 • 1016 і протонів 5 • 1016 см"2 коефіцієнти погли-
нання для смуги 1,8 мкм дорівнюють 3,5 і 4,6 см"1, відповідно), а
інтенсивність 12 мкм (835 см~1) смуги (Л-центри) у Si після флю-
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Рис. 4.1. Диференціальний спектр поглинання зразків и-Si (р = 150 Ом • см,
концентрація кисню 5 • 10" см"3) після опромінення: / — нейтронами флю-
енсом Ф = 10" см"2; 2— протонами Е\ =50 МеВ, Ф = 5 • 10" см"2; 3— після

р

наступного відпалу зразка (.2) при Т= 500 °С порівняно з неопроміненим
зразком; Гвим = 5К

енса протонів 5 • 1016 см"2 мало відрізняється від інтенсивності
цієї ж смуги після значно переважаючого флюенса швидких ней-
тронів (1 • 1019 см"2) (рис. 4.1, криві 1, 2). На рис. 4.1 наведені спек-
три поглинання Si, опроміненого 1-Ю19 нейтр. • см"2 (1) і 5 х
х 1016 прот. • см"2 (2), у порівнянні з неопроміненим зразком
(̂ вим = 5 К) у спектральній області, характерній для поглинання
коливальної природи киснево-дефектними центрами. Найбільш
інтенсивна смуга 12 мкм вказує на наявність (появу) Л-центрів у
зразках приблизно в однакових концентраціях. У зразку, оп-
роміненому протонами, виявлені дві нові (слабкіші) смуги по-
глинання з максимумами 1010 і 1058 см"1 (рис. 4.1, крива 2). Ці
смуги спостерігаються тільки в Cz—Si; очевидно, в утворенні
дефектів, що дають ці смуги, також бере участь кисень.

Розглянуті дослідження показують, що ефективність введен-
ня складних порушень (областей розупорядкування) і дивакансій
майже однакові для обох видів опромінення, а ефективність вве-
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дення точкових дефектів (Л-центрів і т.п.) при протонному оп-
проміненні на 2-3 порядки вища.

Помітний вплив домішок на інтенсивність дивакансійної
смуги 1,8 мкм і БКП в кремнії, опроміненому протонами (рис. 4.2):
вона максимальна в зразках з підвищеною концентрацією бора,
кисню і вуглецю (крива І), дещо менша в зразках «-типу з май-
же однаковою концентрацією кисню і вуглецю (крива І) і, від-
повідно, найменша — в зразках з малою концентрацією бора,
кисню і вуглецю (крива 3). Така залежність від типу та концен-
трації домішок може свідчити про зменшення ймовірності анігі-
ляції первинних радіаційних дефектів у зразках кремнію з підви-
щеною концентрацією бора і вуглецю, оскільки власні міжвузло-
винні атоми, що утворилися при опроміненні, пішли на стоки —
на витіснення цих домішкових атомів із вузлів кристалічної
ґратки в міжвузловинне положення [6].

Хоч вплив домішок у випадку протонного опромінення виявив-
ся незначним, але він якісно узгоджується з моделлю радіаційного
дефектоутворення, запропонованою авторами праці [7] на основі
вивчення ІЧ-поглинання в Si після опромінення електронами.

Ізохронний відпал БКП і смуги 1,8 мкм показав майже повне
злиття кривих відпалу при протонному опроміненні (рис. 4.3). При

а, см

v-103, CM

Рис. 4.2. Залежність коефіцієнта поглинання а від хвильового числа v для
Si, опроміненого протонами. Концентрація кисню No • ID"17 см"3 р (Ом • см):

/ — 4, 10 (р-тип); 2 - 5 , 150 (и-тип); З - 0,05, 103 (р-тип)

Рис. 4.3. Ізохронний відпал смуги поглинання 1,8 мкм (х) і БКП при
X = 1,35 мкм (о) для р-Si (р = 1000 Ом • см), опроміненого протонами
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нейтронному опроміненні такого злиття не відбувається [8].
Спостерігається також незначне доутворення Л-центрів при
відпалі Si в першому випадку, порівняно з опроміненням ней-
тронами. Доутворення Л-центрів в Si и-типу трохи більше, ніж в
матеріалі /ьтипу. Цей факт можна пояснити ефективною взаємо-
дією вакансій, що з'являються при відпалюванні опроміненого
Si, з міжвузловинними атомами бора, повертаючи їх у початкове
положення у вузлах ґратки. Про появу вакансій при відпа-
люванні опромінених зразків свідчить утворення подібної систе-
ми вакантних комплексів у зразках, опромінених як нейтронами
[9], так і протонами (див. рис. 4.1, крива 3).

4.2. КРЕМНІЙ, ОПРОМІНЕНИЙ ПРОТОНАМИ
З ЕНЕРГІЄЮ 6,8 МеВ

Дослідження спектрів ІЧ-поглинання опроміненого кремнію
проведено в спектральній області 4000—400 см"1 на двопромене-
вому спектрофотомері Specord 75 IR. Для додаткових вимірів ви-
користовували Фур'є-спектрометр IFS-113V. Спектри вимірювали
при температурі 300 К.

Результати дослідження показали, що з'явилася серія вузьких
смуг поглинання в спектральній області, яка відповідає колив-
ним спектрам Si—Н-зв'язків [10]. Це область валентних коливань
атомів водню, зумовлених зміною довжин хімічних зв'язків (1800—
2300 см"1), та область деформаційних коливань, зумовлених
відносною зміною кута між цими зв'язками (800—1000 см"1)
("ножицеві") і коливань (580—750 см"1) в напрямках, перпенди-
кулярних до зв'язків ("віялові" або "маятникові"). Оскільки маса
атомів водню мала порівняно з масою атомів кремнію (mH/wSi *
« 0,03), коливальні моди будь-яких Si—Н-груп визначаються пе-
реважно зміщенням атомів водню.

На рис. 4.4 показано диференціальні спектри пропускання
опроміненого протонами Чохральського кремнію (порівняно з
неопроміненим) одразу після опромінення і на різних етапах 30-
хвилинного ізохронного відпалу зразків. Як видно з рис. 4.4, а,
б, відразу після опромінення спостерігається серія вузьких смуг
поглинання в області спектра, що відповідає валентним коли-
ванням Si—Н-зв'язків із максимумами найінтенсивніших із них
при 2065, 2055, 2025, 1980, 1934, 1834 см"1 і в області деформацій-
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них коливань — 813, 743, 716, 619, 617 см '. Всі ці смуги зника-
ють при відпалі до 400 °С. Оскільки дивакансії є переважаючими
дефектами в опроміненому кремнії, то, найімовірніше, що коли-
вальні структури () SiH і () SiH2 розташовані на дивакансіях
(див. рис. 5, в [11]). Різноманіття частот коливань структурних
груп Si—H, як і їх мультиплетність у кристалічному кремнії, зу-
мовлені змінами ефективних локальних сил, що виникають че-
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рез відмінність у найближчому оточенні сусідніх атомів кремнію
[12]. Слід зазначити, що в наведеному спектрі частот виділя-
ються смуги 1834 і 813 см"1, які за даними [13] (у них 1835 і
810 см"1) відпалюються при температурі 200 °С. У цьому випадку
відповідну їм коливальну структуру () SiH, на нашу думку, мож-
на пов'язати з планарною тетравакансією (Si—РЗ-центр в ЕПР), що
відпалюється в тому ж температурному інтервалі і може станови-
ти ядро областей розупорядкування в кремнії, опроміненому ви-
сокоенергетичними протонами.

Аналізуючи спектри поглинання, ми враховували кореляцію
поведінки смуг поглинання у валентній і деформаційній облас-
тях спектра при термічному відпалі, а також кореляцію відпалу
смуг стосовно відпалу різного виду радіаційних дефектів. Такий
розгляд дає змогу віднести смуги поглинання з максимумами при
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Рис. 4.4. Залежність пропускання Гвід хвильового числа v для Cz-Si я-типу,
опроміненого протонами з £=6,8 МеВ, Ф = 1 • 10" прот./см2 порівняно з
неопроміненим (товщини зразків однакові): а, б — спектри невідпалених
зразків: в, г, д, є — спектри на різних етапах ізохронного відпалу зразків.
Температура відпалу зазначена на рисунках біля кожної з кривих. Криві зсу-
нені вздовж осі ординат. Зліва, під кожною з кривих, наведено відповідний

масштаб для 1 % пропускання

1961, 1957, 745, 715 см"1 (див. рис. 4.4, г, є) до центрів, які пов'я-
зуються нами з коливаннями поодиноких атомів водню, ло-
калізованих на багатовакантних комплексах, що утворюються в
процесі відпалу після розпаду областей розупорядкування ва-
кансійного типу. Смуги досягають максимальної інтенсивності
при температурі 500 °С, а зникають при 600 °С. Смуги 2161,
2158, 667, 636 см"1 (див. рис. 4.4, в, є) можна віднести до центра,
що утворюється при температурі, нижчій, ніж 400 °С, а відпалю-
ється — при 600 °С. За нашими даними, водень входить у дефектні
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Рис. 4.5. Залежність пропускання Т від хвильового числа v для зонного Si «-ти-
пу, опроміненого протонами з £ = 6 , 8 МеВ, Ф = 1 • 10"прот./см2, порівняно

з неопроміненим (товщини зразків однакові)

центри у вигляді моносиланів, про що свідчить відсутність у
спектрі цього центра "ножицевої" моди [10].

Такі твердження не узгоджуються з наявною в літературі [11]
інтерпретацією смуги поглинання 2161 см"1, де цю смугу припи-
сують коливальній структурі (О Si) SiH2. Крім того, за нашими
даними, не спостерігалося кореляції між інтенсивністю погли-
нання цієї смуги і вмістом кисню в зразках. На підтвердження
цього наводимо спектр пропускання зонного кремнію після ана-
логічного опромінення, де також спостерігається смуга погли-
нання 2161 см"1 (рис. 4.5).

При відпалі кремнію до 400 °С можна спостерігати серію
смуг поглинання з максимумами 1950, 1948, 997, 914 і 685 см"1

(див. рис. 4.4, г, д, є), що зникають з підвищенням температури
відпалу до 500 °С. Наявність у спектрі цього коливального цен-
тра двох "ножицевих" мод дає змогу припустити, що до його
складу входять три атоми водню, пов'язаних з одним атомом
кремнію (точкова група C3v [10]). Співставляючи температурний
інтервал відпалу цього центра з відпалом радіаційних дефектів
[13], припускаємо, що ця коливальна структура пов'язана з пен-
тавакансією (Si—Р1-центр в ЕПР).

Відпал кремнію при 600 °С призводить до зникнення всіх
смуг ІЧ-поглинання, пов'язаних з атомами водню, тобто до роз-
ривання Si—Н-зв'язків [14].
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4.3. МЕТОДИКИ СТРУКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Нами проведено також детальне дослідження структури крем-
нію, опроміненого протонами. Далі наводимо короткий опис ос-
новних використаних нами методик структурних досліджень.

Вибіркове травлення. Хімічне травлення являє собою важливу
процедуру при роботі з напівпровідниковими матеріалами і з
кремнієм, в тому числі. Дія хімічного протравлювача містить у
собі поліруючу дію і селективне травлення. Ми користувались
протравлювачем складу 2HNO3 + HF + СН3СООН. Перша із
складових окислює поверхню зразка, друга — робить її розчин-
ною. Третя складова (оцтова кислота) служить буфером, що
керує швидкістю реакції. Ряд інших рецептів протравлювачів для
кремнію наведено в працях [15, 16].

При травленні вільної від дефектів поверхні напівпровідника
вона залишається плоскою і чистою. Області з дефектами
витравлюються по-різному, утворюючи "ямки" або "горбочки".
У вигляді плоских ямок у кремнії витравлюються дефекти
пакування, деякі "включення", малі дислокаційні петлі. Дисло-
кації витравлюються у вигляді ямок із вершиною, які поглиб-
люються із збільшенням тривалості травлення без зміни своєї
форми і морфології. Якщо дислокація не перпендикулярна до
поверхні, форма ямки буде неправильною. Взагалі, на початку
травлення лінійні і локалізовані дефекти можуть бути однакової
морфології, але при збільшенні тривалості травлення перші збе-
рігають свою форму, а локалізовані — проявляють своє плоске
дно. Деякі дефекти кристала виявлятимуться при травленні як
"горбочки". Це, зазвичай, можуть бути малі нерозчинні окисні
частинки або осад, що випадає з протравлювача.

Результат травлення поверхні зразка залежить від її крис-
талографічної орієнтації. Щільно упаковані площини, як прави-
ло, легше піддаються травленню. Для монокристалічного крем-
нію такими є (111) чи (ПО) типи площин. Форма фігур травлен-
ня також визначається типом кристалографічної площини. Ямки
травлення, що пов'язані з дислокаціями, при повторному травленні
кристала з'являються в тих же місцях, що виявлені раніше. Таким
чином виявляються дислокації, які перетинають поверхню зразка
[17]. Дислокаційні петлі, що перетинають поверхню зразка, про-
являються у вигляді двох ямок травлення, зв'язаних між собою.
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Дислокації і дислокаційні петлі можуть утворюватись у крис-
талах, які мають у собі частинки "виділень" фази. З'являються
вони для релаксації термічних напружень, що виникають при
охолодженні кристала через різницю в коефіцієнтах теплового
розширення і розмірах порожнини і "виділення", яке її запов-
нює. Відомо [17], що дислокаційні петлі біля більш "твердих",
ніж матриця, "виділень" утворюються легше, ніж біля "м'яких".
Але в останньому випадку можливе утворення петель дислокацій
під дією низьких зовнішніх напруг, наприклад, в присутності
"пор" з кристалічними гранями і ребрами, радіус кривизни яких
приблизно порядку міжатомного розміру. Першим кроком у ге-
неруванні послідовності дислокаційних петель є утворення
невеликої петлі на поверхні "виділення"—матриця. "Вільний"
простір для "виділення" буде створюватись шляхом витіснення
відповідного числа дислокаційних петель.

Дефекти на поверхні кристала після вибіркового травлення
нами досліджувались за допомогою оптичної мікроскопії або
скануючої електронної мікроскопії. Збільшення при використан-
ні першої становить до 400, другої — до ~104.

Рентгенівська топографія. Рентгенівська топографія, що за-
стосовувалась нами для досліджень, дуже корисний (як неруй-
нівний) метод дослідження дефектів структури в кристалах. Ме-
тод ґрунтується на взаємодії падаючих рентгенівських променів
із кристалічною ґраткою. На дифракцію та поглинання рентге-
нівських променів впливають різні дефекти ґратки. Через них
можна отримати інформацію про точкові дефекти, дислокації,
дефекти пакування, границі зерен, "преципітати" (частинки но-
вої фази), пори, їх розподіл в об'ємі кристала [18]. Відомо, що
для довершених кристалічних площин інтенсивність дифраго-
ваних рентгенівських променів змінюється за рівнянням Брегга

X = 2d sin 9P,

де X — довжина хвилі рентгенівських променів; d — відстань між
дифрагуючими площинами; 9 — кут між скануючим променем і
дифрагуючою площиною, тобто кут Брегга.

Слід відзначити, що бреггівські умови не можуть одночасно
виконуватися для областей ідеального кристала і для областей,
де локально змінюються міжплощинні відстані або їх орієнтація.
Дефекти, локальні напруження в об'ємі кристала будуть визна-
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чати зміни інтенсивності дифрагуючих рентгенівських променів.
Дифрагований пучок, що виходить із зразка, попадає на фото-
пластинку чи плівку і створює зображення частини об'єму крис-
тала. Використовуючи рентгенівське сканування кристала, мож-
на отримати зображення всього об'єму досліджуваного кристала.
Корисно було за допомогою цього методу проводити досліджен-
ня преципітації домішки кисню у вихідному і опроміненому
кремнії: стежити за розподілом преципітатів та дефектів, що їх
супроводжують, в об'ємі зливків кремнію.

Рентгенівська топографія може бути двох видів: на прохо-
дження і на відбиття. Перша, трансмісійна рентгенівська топо-
графія, що іменується як топографія за Лангом [18], дає можли-
вість сканувати кристал, орієнтований до площини ґратки під
кутом Брегга, вузьким рентгенівським променем. Другий метод
використовується для пошарового з поверхні дослідження крис-
талів.

Трансмісійна електронна мікроскопія (ТЕМ). Коли необхідна
велика ступінь розділення, методом дослідження дефектів та їх
скупчень є ТЕМ [19]. Вона широко використовується для ви-
вчення лінійних, планарних дефектів, дислокацій, границь зерен,
включень тощо. Висока роздільна здатність (1—2 нм) може
досягатися на електронних мікроскопах із високою прискорю-
ючою напругою (200—400 КеВ), але при цьому і концентрація
дефектів, які реально можуть бути досліджені, має бути не мен-
шою за 10'5 см~3. Внаслідок того, що цей метод дозволяє вивчати
дуже малі об'єми кристала, він використовується в комбінації з
іншими методами: рентгенівськими, оптичними, вибірковим трав-
ленням і т. ін. ТЕМ дає змогу дослідити вигляд, розмір, форму
окремих дефектів чи їх скупчень, преципітатів, визначити їх крис-
талографічне розташування, поведінку при відпалі, опроміненні
та інших обробках кристалів.

Контраст на електронно-мікроскопічному зображенні дефек-
тів кристала з'являється тому, що інтенсивність електронних хвиль,
які пройшли через зразок та спрямовуються на екран мікроскопа
чи фотопластинку, різна для різних областей зразка. При прохо-
дженні через зразок електрони піддаються пружному і непруж-
ному розсіянню та поглинанню. При формуванні контрасту на
зображеннях кристалічних об'єктів найбільш важливий ефект
дифракції електронів — їх пружне розсіяння під кутом Брегга
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[19, 20]. Якщо при проходженні електронного снопа через зра-
зок з'являються кілька сильних бреггівських відбиттів, говорять
про багатоснопове розсіяння. Зразок (кристал) можна зорієнту-
вати в мікроскопі таким чином, що сильним залишається тільки
один бреггівський сніп. У цьому випадку говорять про двоснопо-
ве розсіяння і розглядають зображення дефектів у прямому і
дифрагованому снопі.

Основні вимоги для зразків, що мають досліджуватись мето-
дом ТЕМ, — їх товщина -5000—500 А і чиста поверхня. Існують
різні методи виготовлення тонких фольг: хімічний, електрохі-
мічний, механічний, іонне опромінення і т. п. Ми використо-
вували в своїх дослідженнях метод механічного шліфування зраз-
ків для зменшення їх товщини до 140—180 мкм та хімічне трав-
лення до досягнення мінімальної товщини зразка, яка була б
прозорою для електронного снопа (0—1000 А). Контроль за до-
сягненням необхідної товщини здійснювався за зміною кольору
світлової плями в найтоншому місці зразка. Колір такої плями
змінювався від червоного до помаранчевого і жовтого при змен-
шенні товщини зразка до 0,1 мкм.

4.4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТОННООПРОМІНЕНОГО КРЕМНІЮ
СТРУКТУРНИМИ МЕТОДАМИ

При опроміненні кремнію високоенергетичними протонами
в ньому створюються три дефектні області, які розрізняються за
типом і характером дефектоутворення при таких термообробках:
область пробігу протонів (І), область гальмування протонів (страг-
лінг, II), область після гальмування протонів (III). Структурними
методами нами досліджено дефектоутворення у всіх трьох облас-
тях опромінених зразків кремнію — як кисневих (р ~ 100 Ом-см),
так і зонних, при ізохронному (0,5 год) відпалі в діапазоні 300—
1000 °С, кроком 50 або 100°. При опроміненні використані про-
тони з енергією £ = 6 , 8 МеВ, флюенсом — 3 • 1017 прот./см2,
Е + = 50 МеВ, Ф = 5 • 1016 прот./см2 — для кисневого кремнію і

р

Е + = 43 МеВ, Ф = 1017 прот./см2 — для зонного кремнію.

Одразу після опромінення на рентгенівських топограмах оп-
роміненого протонами (Е = 6,8 та 43 МеВ) кремнію (рис. 4.6, 4.7)
чітко виявляється область страглінга (чорно-білий контраст, ха-
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Рис. 4.6. (ПО)-рентгенівські топограми кремнію, опроміненого протонами з
Е= 6,8 МеВ, Ф = 1,6 • 10'7 см"2. Напрямок опромінення — паралельно даній
площині: б — до відпалу; а, в — після відпалу при температурах 400 і 580 °С,

відповідно
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Рис. 4.7. Рентгенівські топограми кремнію, опроміненого протонами з Е + =

= 43 МеВ, Ф + = 10" ом"2 (а), після відпалу 0,5 год при 500 (б), 600 (в), 800 °С

(г), 1000 °С (д), неопроміненого кремнію після відпалу 0,5 год при 1000 °С (є)
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рактерний для напружень у кристалічній ґратці, які виникають в
області гальмування протонів).

Структурні дослідження протонноопроміненого кремнію рент-
генотопографічним методом за Лангом виявили на глибині 360 мкм,
яка відповідає розрахованій довжині пробігу протонів з енергією
6,8 МеВ, сильно порушений прошарок із шириною контрасту ~7 мкм.
Чорно-білий контраст прошарку, зумовлений пружними напружен-
нями в ґратці Si, які створюють прониклі атоми водню, зберіга-
ється при відпалі кремнію до температури 580 °С (рис. 4.6, а, б, в).

У процесі відпалу кремнію при температурі 550—600 °С в по-
рушеному прошарку спостережено зняття пружних напружень пла-
стичною деформацією. Водень, що вивільнюється, декорує дефекти
в прошарках росту кремнію, і шари чітко виявляються (рис. 4.7, в, г).
При 600°С-ному нагріванні спостерігається відлущування опроміне-
ної частини кристала кремнію товщиною, що відповідає глибині
пробігу 6,8 МеВ-протонів у кремнії (360 мкм) (рис. 4.8, г).

При пошаровому (з кроком ~50 мкм) дослідженні дефектів
структури в кремнії методом травлення наприкінці пробігу протонів
виявлено пухирці розміром 0,2—0,5 мм. Слід зазначити, що утворен-
ня дефектів структури пухирцевого типу спостерігається в тому ж
температурному інтервалі, що й розривання Si—Н-зв'язків за да-
ними ІЧ-поглинання [20].

Утворення пухирців і відлущування опроміненого прошарку
відповідають явищам "блістерінга" і "флекінга", добре вивченим
в опромінених іонами ізоляторах, металах і сплавах [21]. На сьо-
годні відомо, що розмір "блістерів" (пухирців) і товщина відлу-
щеного опроміненого прошарку визначаються енергією та гли-
биною проникнення іонів. При досить великій енергії іонів і
флюенса опромінення товщина прошарку збігається з глибиною
проникнення іонів, що ми й спостерігали для 6,8 МеВ-протонів:
товщина відлущеного опроміненого прошарку відповідає дов-
жині пробігу протонів даної енергії в кремнії.

Згідно з даними праці [21] щільність утворених у матеріалі
"блістерів" більша у випадку малої енергії іонів (десятки кеВ),
ніж при використанні великих енергій. З рис. 4.8 (г) видно, що
кількість "блістерів" на поверхні зразка після відлущення опро-
міненої частини невелика, що можна пояснити великою енер-
гією використаних протонів. Чисельні оцінки в розробці теорії
"блістерінга" і "флекінга" [21, 22] показали, що причинами ви-
дуття відривання опроміненого прошарку можуть бути тиск газу
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Рис. 4.8. Серія (110) рентгенівських топограм кремнію, опроміненого прото-
нами з Е = 6,8 МеВ, Ф = 2,1-10" см"2. Напрямок опромінення — перпенди-
кулярно даній площині: до відпалу (а) і після ізохронного півгодинного

відпалу при температурах 500 (б), 550 (в) і 600 °С (г)

в "блістерах" (пухирцях) і бічні напруги в них, зумовлені скуп-
ченнями атомів слабкорозчинного газу в матеріалі.

У запробіжній для протонів частині кремнію (> 360 мкм) на
глибині до 720 мкм, що дорівнює подвоєній довжині пробігу
протонів, після відпалу 550—600 °С вибірковим травленням вияв-
лено дрібні дефекти розміром до десятка мікрон із концентра-
цією ~102 см~2.
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Перебудова дефектів в області страглінга на зразках, опроміне-
них протонами з енергією 43 МеВ, при відпалі до 550 °С не впли-
вала на рентгенівський контраст у цій області, який був зумовле-
ний тільки кінематичним розсіюванням рентгенівських променів
на значних пружних напруженнях (рис. 4.7, а, б). Часткова релак-
сація цих напружень відбувається лише при температурі 600 °С,
коли розриваються Si—Н-зв'язки. Водень, що звільнився, ймовір-
но, мігрував до областей, збагачених дефектами вакансійного типу,
і декорував їх. Дійсно, на рентгенівських топограмах в області
страглінга після відпалу 600 °С (рис. 4.7, в) спостерігається "розша-
рування" дифракційного контрасту вздовж так званих прошарків
росту, що являють собою прошарки скупчень дефектів (типу росто-
вих домішок, різних домішкових і багатовакансійних комплексів).
Подібна картина спостерігається при відпалі до 800 °С (рис. 4.7, г).

Нами детально, із залученням РЕМ і ТЕМ, досліджено струк-
турні особливості областей "страглінга" і "запробіжної" при тер-
мообробці (рис. 4.9). При розгляді прошарку гальмування про-
тонів з допомогою РЕМ в кисневому кремнії після термооброб-
ки виявлено тетраедричні "пори" розміром до 10 мкм (рис. 4.9, б).
Структурність смуг на рентгенівських топограмах визначається
такого роду "пухирцевими" дефектами.

Повне зняття пружних напруг за вибраного нами режиму від-
палу відбувається лише при температурі вище за 800 °С і супро-
воджується утворенням дислокаційної сітки в області II (рис. 4.7, д).

Локалізацію "пор" у шарах росту і форму ямок травлення на
цих дефектах видно на растрових електронних мікрофотографіях
(рис. 4.9), знятих у режимі електронного снопа після ізохронного
відпалу до 1000 °С. Утворення таких "пор" приводить до частково-
го упорядкування ґратки (в проміжках між шарами росту) і від-
новлення динамічного розсіювання рентгенівських променів, що
спостерігається при рентгенівському топографуванні (рис. 4.7, в, г).

В інших частинах кристала декорування шарів росту термо-
дефектами (типу фази SiO,,) відбувається при температурах 900—
1000 °С (рис. 4.7, д). При цьому процес прискореного утворення
структурних термодефектів (порівняно з неопроміненим зразком
(рис. 4.7, є)) спостерігається як в опроміненій протонами частині
кристала (область І), так і за областю гальмування протонів (об-
ласть III). Подібний ефект прискорення випадіння фази з пере-
насиченого твердого розчину кисню в шарах росту кремнію, але
опроміненого нейтронами, спостерігався нами раніше [23].
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Рис. 4.9. Растрові електронні
мікрофотографії поверхні
протонноопроміненого крем-
нію: а — область "страглінга"
II після нагріву при 1000 °С,
0,5 год; б — "пора"; в, г — за
областю гальмування прото-
нів (область III): окисли
кремнію в прошарках росту;
д — електронна мікрофото-
графія колонії мікропреципі-
татів кремнію



Розділ 4. Особливості дії високоенергетичного протонного опромінення...

Звертає на себе увагу той факт, що декорування за областю галь-
мування р+ (область III) спостерігалося на рентгенівських топо-
грамах при температурах, приблизно на 50° нижчих, ніж в обла-
сті пробігу (область І). На рис. 4.9 наведена мікрофотографія
ямок травлення в області "страглінга" (рис. 4.9, а, б) і "горбиків" в
області III (рис. 4.9, в, г) в Si за областю гальмування р+ після
ізохронного відпалу при 1000 °С. Спостерігалась явна відмінність
як за концентрацією, так і за формою ямок травлення в обох об-
ластях. Оцінка щільності круглих ямок травлення, які ідентифі-
куються в кремнії, показала, що в області пробігу протонів (І) їх
концентрація в 5—8 разів менша, ніж у запробіжній області (III).

У праці [24] проведені дослідження релаксації дефектної
підсистеми Si, яка утворена імплантацією важкими іонами високих
енергій (Ві+, Е- 710 МеВ, Ф = 7 • 1012 нейтр./см2). За результатами
вимірювання електрофізичних властивостей кремнію, відпаленого
при 450 °С, показано, що при короткому відпалі (5 год) утворю-
ються термоакцептори, розподіл яких має два максимуми в області
проектного пробігу іонів: ~10 та 43,5 мкм. Максимуми в розподілі
термоакцепторів відповідають областям, збагаченим дефектами ва-
кансійного типу. Із зростанням часу відпалу відбувається транс-
формація акцепторних центрів у донорні при збереженні просторо-
вого розподілу. Одночасно має місце однорідне введення термодо-
норів у всьому кристалі за областю проективного пробігу іонів.

Отже, з викладеного можна зробити такі висновки.
1. Порівняльні дослідження дії протонів і нейтронів на моно-

кристали кремнію за даними ІЧ-спектроскопії показали, що ефек-
тивність введення складних радіаційних дефектів — типу облас-
тей розупорядкування — однакова, а ефективність введення точ-
кових дефектів типу Л-центрів при протонному опроміненні на
два-три порядки вища.

2. Області розупорядкування в протонноопроміненому крем-
нії однорідні за будовою і складаються з дивакансій.

3. Дослідження ІЧ-спектрів поглинання кремнію, опроміне-
ного протонами з енергією 6,8 МеВ, виявило утворення ряду
центрів, до складу яких входить водень, локалізований на розір-
ваних зв'язках утворених радіаційних дефектів.

4. Повний відпал водневмісних центрів відбувається при тем-
пературі 600 °С і супроводжується розриванням Si—Н-зв'язків.
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5. В області гальмування протонів дефекти структури, пов'я-
зані з введенням водню у ґратку кремнію, виглядають як "пори".

6. При відпалі понад 60G °С відбувалося відшаровування оп-
роміненої частини кристала товщиною, що відповідає глибині
пробігу 6,8 МеВ-протонів у Si (360 мкм). Основну частину де-
фектів виявлено наприкінці пробігу протонів, і частину дрібних
дефектів із густиною ~102 см"2 — на глибині до 720 мкм від по-
верхні кристала.

7. В області гальмування протонів з енергією 43 МеВ в крем-
нії, відпаленому при 800 °С, спостерігається утворення дисло-
кацій та їх скупчень. При підвищенні температури відпалу до
~900—1000 °С в прошарках росту кремнію відбувається утворен-
ня частинок нової фази і дефектів, що їх супроводжують. Цей
ефект спостерігався при температурі на 50 °С нижчій у запро-
біжній для протонів частині кристала, ніж у пробіжній.

57



Розділ 5

ПРЕЦИПІТАЦІЯ ДОМІШКИ КИСНЮ
В ОПРОМІНЕНОМУ КРЕМНІЇ

5.1. КИСЕНЬ У КРЕМНІЇ

Кисень є домішкою, яка завжди присутня в кремнії в кон-
центрації 1015—1018 ат/см3, що залежить від методу вирощування.
Розчинність кисню досягає максимуму при температурі плав-
лення кремнію, а з пониженням температури вона зменшується.
Тому після плавки кристалів залежно від умов охолодження ви-
рощеного зливка кремнію кисень у ньому перебуватиме в стані
пересиченого твердого розчину. При подальших термообробках
або опроміненні кисень активно утворює комплекси з атомами
кремнію чи з його власними точковими дефектами (вакансіями,
міжвузловинними атомами) або іншими домішками. Такі ком-
плекси істотно впливають на оптичні, електричні, структурні
властивості матеріалу та приладів на його основі. Вихід кисню із
стану пересиченого твердого розчину при наступних термооб-
робках супроводжується утворенням частинок кисневокремнієвої
фази (SiO2) і дефектів, що їх супроводжують (дислокації, дисло-
каційні петлі, дефекти пакування). Останні можуть відігравати
корисну роль, відтягуючи на себе атоми небажаних домішок (на-
приклад, металів), і, таким чином, створювати чисті від домішок
і дефектів області кристала (ефект гетерування).

Ранні ІЧ-вимірювання на кремнії, вирощеному методом Чо-
хральського (Cz-Si), були проведені при кімнатній температурі.
Вони показали, що з присутністю кисню пов'язана широка сму-
га поглинання на довжині хвилі X, близькій до 9 мкм (1110 см"1)
з коефіцієнтом а ~ 3 см"1 і повною шириною на половині мак-
симуму Д ~ 34 см"1. Ця лінія слабо виявляється в зонному крем-
нії. При зниженні температури вимірювання до 77 К лінія стає
вужчою і зсувається до 1136 см"1.

У працях [1—3] було показано, що смуга 9 мкм належить ІЧ-
активному антисиметричному виду валентних коливань "молеку-
ли" Si2O. Однак свого часу з'явилися публікації, в яких така інтер-
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Рис. 5.1. Залежність а ,=Ду) для кристалічного кварцу, що знаходиться у ви-
гляді дрібнодисперсних частинок SiO2 в NaCl; TBml, K: 1 — 5; 2 — 300

Рис. 5.2. Залежність a =/(v) для Si; Tmil, K: 1 — 5; 2 — 26; З — 60; 4 — 300.
Для кривих 3 і 4 вісь ординат праворуч

претація була поставлена під сумнів. Стверджувалось, що смуга
9 мкм або одна з її компонент, на які вона розщеплюється при
низьких температурах, визначається киснем, що знаходиться у ви-
гляді дрібнодисперсних частинок (SiO2) другої фази в кремнії. Для
того щоб внести ясність в це питання, ми провели дослідження
температурної залежності поглинання в смузі 9 мкм у дрібнодис-
персних частинках кварцу (SiO2) і монокристалічному Cz-кремнії
[4]. Виявилось, що температурна залежність спектрів ІЧ-поглинання
цих двох станів різко відрізняється.

Досліджувались спектри поглинання в монокристалічному Cz-
кремнії і порошку кристалічного кварцу (SiO2) з розміром части-
нок ~1 мкм в таблетках NaCl в спектральній області 1000—
1300 см"1 в інтервалі температур 5—300 К. На рис. 5.1 наведена
спектральна залежність молекулярного показника поглинання
кристалічного кварцу а,. Для зручності спектр було взято тільки
для двох крайніх температур 5 і 300 К, оскільки спектр погли-
нання кварцу майже не змінювався при зміні температури від
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5 К до кімнатної. В той же час спостерігалась сильна темпера-
турна залежність смуги 1110 см"1 (рис. 5.2) в монокристалічному
Cz-кремнії. При цьому інтенсивність смуг в області 1110 см"1

змінювалась плавно із зміною температури, без стрибків, харак-
терних для фазових переходів. Використавши отримані експери-
ментально значення молекулярного показника поглинання ос;

кристалічного кварцу, ми оцінили коефіцієнт поглинання а кис-
нем, що входить до складу цих частинок SiO2. Цей коефіцієнт у
максимумі смуги поглинання SiO2 при концентрації кисню Л^ =
= 1018 см"3 дорівнює ~ 0,4 см"1. Це майже на порядок менше того
значення коефіцієнта поглинання, який, зазвичай, спостерігається
в кремнії для смуги 1110 см"1 при No = 1018 см"3. Таким чином, вра-
ховуючи різну температурну залежність спектрів поглинання SiO2

частинок і монокристалічного Cz-кремнію в області 1110 см"1, а
також сильну відмінність коефіцієнта поглинання а киснем в
цих двох станах, ми можемо бути певні, що смуга 1110 см"1 в крем-
нії зумовлена розчиненим киснем, а не частинками SiO2.

У зразках, вирощених способом витягування із розплаву в
кварцевому тиглі (метод Чохральського), вміст кисню визначався
за інфрачервоним поглинанням. Квазімолекула Si—О—Si має
ряд власних частот коливань: 1225, 1110 і 515 см"1 (при Т =
= 300 К). За коефіцієнтом поглинання остах у максимумі погли-
нання найбільш інтенсивної смуги 1110 см"1 (~9,04 мкм) визна-
чається концентрація розчиненого кисню [5]:

де К— деякий коефіцієнт пропорційності, який визначається
шляхом порівняння з іншими незалежними способами вимірю-
вання концентрації кисню в кремнії. Для переходу від коефі-
цієнта поглинання (при 300 К) для кисню в кремнії до концен-
трації ізольованих атомів кисню в кремнії зараз користуються
значенням К, що дорівнює 3,14 (см"2) [6]. Вимірювання ІЧ-по-
глинання при кімнатній температурі дає можливість визначати
вміст кисню в зразках Si з концентраціями >1016 см"3.

Використання при виготовленні напівпровідникових при-
ладів трансмутаційно легованого кремнію (наприклад, детекторів
для ядерних випромінювань) як однієї з можливостей отримання
матеріалу з однорідним розподілом питомого опору зумовлює
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необхідність отримання даних про взаємодію радіаційних і тер-
мічних дефектів в опроміненому кремнії. Зокрема, особливої уваги
заслуговує поведінка в кремнії, вирощеному методом Чохральсь-
кого (Cz), кисню як основної ростової домішки, здатної утворю-
вати при відпалі частинки киснево-кремнієвої фази.

Кількість розчиненого кисню і його розподіл у зливку моно-
кристалічного (Cz) кремнію визначається динамікою розплаву
при вирощуванні і його локальними термічними нестабільно-
стями. Наступна термообробка кремнію внаслідок зменшення роз-
чинності кисню призводить до виходу останнього із стану пере-
насиченого твердого розчину і утворенню частинок нової фази
(так звана преципітація надлишкового кисню).

Зародження киснево-кремнієвих мікропреципітатів відбува-
ється безперервно вже в процесі охолодження вирощеного злив-
ка кремнію, розмір їх визначається умовами охолодження [5].
При наступній термообробці в кремнії спостерігається утворення
преципітатів, що виростають із ростових мікропреципітатів, а
також тих, які виросли із зародків, що гомогенно сформувалися
при нагріві. Зростанням киснево-кремнієвих преципітатів [5] ке-
рують дифузійні потоки домішки (кисню), що преципітує, і власні
точкові дефекти кремнію (міжвузловинні атоми), оскільки об'єм
преципітата киснево-кремнієвої фази істотно більший від об'єму
матриці кремнію, що його оточує.

Гетерування домішок металів киснево-кремнієвими преципіта-
тами як ланка процесу локального очищення кремнію [5, 6] також
потребує вивчення факторів, що впливають на утворення преципі-
татів, їх концентрацію, розмір і розподіл. Тому вивчення впливу
опромінення і термообробки на преципітацію кисню є актуальним
для широкого класу задач як наукових, так і практичних.

5.2. ВПЛИВ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ НА ПРЕЦИПІТАЦІЮ
ДОМІШКИ КИСНЮ В КРЕМНІЇ ПРИ 1000 °С

Нами вивчалась кінетика дефектоутворення та структура фаз,
зумовлених преципітацією надлишкового кисню в кремнії при
високотемпературному відпалі [7—9]. Для досліджень використо-
вувались зразки, вирізані із зливків кремнію діаметрами до ~80 мм,
напрямків вирощування [111] та [100], з вмістом кисню 3—9 х
х 1017 ат/см3 та питомим опором 1—20 Ом • см. Вивчались вихідні кри-
стали та опромінені швидкими нейтронами реактора (Ф = 1015—
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-2 • 10'9 нейтр./см2) і високоенергетичними протонами (Е^ = 50 МеВ,
Ф = 10 1 5-5- 1016прот./см2).

Опромінення зразків кремнію проводилось на реакторі ВВР-
М та прискорювачі П-240 Інституту ядерних досліджень при тем-
пературах, не вищих за 70 °С При порівнянні властивостей не-
опромінених і опромінених кристалів використовувались зразки,
виготовлені з однієї шайби кремнію, яка була вирізана перпен-
дикулярно осі росту зливка.

Опромінені і термооброблені зразки були відшліфовані, про-
травлені для зняття окисленого поверхневого шару (не менше
100 мкм). Відпал зразків проводився в муфельній печі на квар-
цовій підкладці.

Методами інфрачервоної спектроскопії, вибіркового травлен-
ня (ВТ), рентгенівської топографіїі і електронної трансмісійної
мікроскопії (ТЕМ) вивчено дефектоутворення і поведінка кисню
в різних зливках кремнію, вирощених методом Чохральського,
які опромінено швидкими нейтронами реактора і піддано термо-
обробці при високій температурі (1000 °С).

Методом ІЧ-спектроскопії було отримано кінетичні криві
зміни концентрації розчиненого кисню, пов'язаної з утворенням
частинок киснево-кремнієвої фази при ізотермічному відпалі
кремнію при 1000 °С. Концентрація міжвузловинного кисню в
зразках проконтрольована на різних етапах термообробки шля-
хом вимірювання коефіцієнта поглинання а в максимумі смуги
поглинання 1110 см~' при кімнатній температурі, пропорційного
концентрації міжвузловинного кисню в Si (див. § 5.1). Дослід-
жено вплив опромінення різними флюенсами швидких нейтро-
нів на преципітацію домішки кисню при термообробці кремнію
при 1000 °С [8]. Результати цих досліджень для зразків, виріза-
них із різних зливків кремнію, наведено на рис. 5.3, а, б, в.
Зливки кремнію відрізнялися вмістом кисню, мали «-тип про-
відності та питомий опір р ~10—20 Ом • см. Флюенси опромі-
нення швидкими нейтронами реактора дорівнювали 2,5 • 1017,
2 • 1016, 1 • 1015 нейтр./см2.

Як видно з рис. 5.3 (криві 1, 2, 3), відразу ж після опромі-
нення концентрація міжвузловинного кисню зменшується порів-
няно з вихідним його значенням тим більше, чим вищий флю-
енс нейтронів. Це явище пов'язане з утворенням при опромінен-
ні вакансійно-кисневих комплексів типу ^-центрів, внаслідок
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а, см

100

а, см

2 •

50
б

f, год

t, год

Рис. 5.3. Залежність коефіцієн-
та поглинання а у максимумі
смуги 1110 см"' кремнію від часу
відпалу t при 1000 °С: 1, 2, 3 для
Si, опроміненого флюенсами 2,5 х
х 10", 2-Ю'6, 1- 10'5 нейтр./см2,
відповідно; 4— для Si, неоп-

роміненого

чого частина міжвузловинного кисню зв'язується радіаційними
дефектами.

У перші ж години відпалу концентрація кисню спочатку зростає
до тим більшого значення, чим меншим флюенсом опромінений
зразок, далі починає падати. Такий хід відпалу в опромінених зраз-
ках зумовлений накладанням двох конкуруючих процесів: розвалу А-
центрів і вивільненням при відпалі атомів кисню, внаслідок чого
збільшується концентрація міжвузловинного кисню і одночасного по-
чатку процесу утворення частинок киснево-кремнієвої фази і по-
в'язаного з цим зменшенням концентрації міжвузловинного кисню.
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ТАБЛИЦЯ 5.1

Час 50%-ної преципітації кисню в монокристалічному кремнії

№
аіивка

1
2
3

'50%п> Г ° Д

Ф = 0

61
64

Ф=М015нейтр./см2

14
14
29

Ф = 2-10І6нейтр./см2

9
9
14

Ф = 2,5-10"нейтр./см2

9
7
10

У зразках, опромінених малими потоками нейтронів, кон-
центрація міжвузловинного кисню на початкових етапах відпалу
може зрости до значень, вищих за відповідні вихідні значення в
неопромінених зразках.

Аналіз отриманих кінетичних кривих розпаду показав, що
спостерігається прискорення процесів розпаду в усіх опромі-
нених зразках. Для наочності були використані дані часу поло-
винного розпаду (50%-не зменшення коефіцієнта а), наведені в
табл. 5.1.

Для неопроміненого зразка зливка № 3 дані не наведено, тому
що вихідне значення концентрації міжвузловинного кисню в ньому
було менше вихідних значень опромінених зразків з цього зливка,
що пов'язано із значною неоднорідністю його розподілу в зливку.

Нами детально досліджено вплив опромінення різними флюен-
сами швидких нейтронів та високоенергетичних протонів на пре-
ципітацію домішки кисню в монокристалічному кремнії, ви-
рощеному за методом Чохральського, «-типу провідності з р » 1 —
10 Ом • см, бездислокаційному, із вмістом кисню (6—8) х
х 1017 ат/см3. Зразки було опромінено нейтронами флюенсами
Ф « 1016—2 • 1019 нейтр./см2 і протонами (Е= 50 МеВ) Ф * 1015—5 х
х 1016 прот./см2 [9].

На рис. 5.4 наведено залежності зміни коефіцієнта поглинан-
ня а у максимумі смуги 1110 см"1 у кремнії від часу / відпалу при
1000 °С для вихідних і опромінених нейтронами або протонами
кристалів.

З даних, наведених на рис. 5.4, видно, що значення коефіці-
єнта поглинання а у всіх невідпалених (t = 0) опромінених крис-
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1015 10 і 10 і 10 і
10 19

10 20 ЗО 40 50 60 t, год Ф, нейтр./см2

Рис. 5.4. Залежність коефіцієнта поглинання а в максимумі смуги 1110 см '
для кремнію, опроміненого різними флюенсами швидких нейтронів і про-
тонів {Е^ = 50 МеВ), від часу відпалу / при 1000 °С; • — неопромінений
кремній; А,о — опромінений нейтронами 10І6см"2 і 2 • 10" см"2; •, D — оп-

ромінений протонами 1O1S см"2 і 5 • 10'6 см"2

Рис. 5.5. Залежність часу 50%-ної преципітації кисню в кремнії при 1000 °С
відпалі від флюенса нейтронів для різних зливків

талах порівняно з неопроміненими зменшується і тим сильніше,
чим більший флюенс нейтронів (протонів) був використаний.
Кінетичні криві відпалу а = /(/) показують типовий для опро-
мінених зразків хід.

Швидке зменшення а для смуги 1110 см"1 з часом відпалу в
опромінених зразках кремнію порівняно з неопроміненими
свідчить про прискорення преципітації кисню в першому випад-
ку. На рис. 5.5 наведено дані /50%п (часу 50%-ного зменшення ос) для
зразків, опромінених нейтронами. Видно, що вплив опромінення
на t50%n значний до флюенса ~5 • 1016 нейтр./см2, а при подаль-
шому збільшенні його до ~2 • 1019 нейтр./см2 стає повільним.
Прискорення преципітації кисню спостерігається і для опромі-
нених протонами зразків (рис. 5.4, криві 4, 5).

Спектральні дослідження в області 1000—1300 см"1 було про-
ведено на неопромінених відпалених (.150 год при 1000 °С) та оп-
ромінених зразках (Ф, = 1016 нейтр./см2, Ф2 = 2 • 1019 нейтр./см2)
після 35 год відпалу при 1000 °С, коли процес преципітації кисню
майже закінчився. Отримано, що в спектрі поглинання зразків,
опромінених флюенсом 1016 нейтр./см2 (рис. 5.6, крива 2), після
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відпалу спостерігалось: розширення смуги поглинання в області
1100 см"1, зменшення її інтенсивності і зсув максимуму погли-
нання в короткохвильову частину спектра. Розщеплення смуги з
появою додаткового поглинання кремнію з максимумом при
1230 см"1 спостерігалось для відпалених неопроміненого зразка і
опроміненого флюенсом 1016 нейтр./см2. Для зразка, опроміне-
ного найбільшим флюенсом нейтронів (2 • 1019 нейтр./см2) і про-
тонів (5 • 1016 прот./см2), поглинання при 1230 см~' не виявлено.
При цьому спектри зразків, опромінених нейтронами і протона-
ми, майже повністю збігалися.

Відомо [10], що поглинання в області 1000—1300 см"1 харак-
терне для різних видів окислів у кремнії. За розщепленням, що
спостерігалось нами в цій області спектра і становило 110 см"1

(рис. 5.6, крива 2), можна припустити, що ми маємо справу з
утворенням у кремнії кристобаліту — кристалічної форми SiO2.

Зсув максимуму поглинання з області 1100 см ч у довгохвильову
область спектра для зразків, опромінених великими флюенсами
нейтронів (рис. 5.6, крива 3), може свідчити про утворення в
кремнії аморфного кварцу [10]. Порівняння спектрів поглинання
кремнію в даній спектральній області для термооброблених оп-
ромінених (рис. 5.6, криві 2, 5) і неопромінених (рис. 5.6, крива І)

зразків дозволило зробити вис-
новок, що в останніх утворю-
ється більша кількість окислів.

Підсумовуючи викладене,
можна стверджувати, що малі
флюенси ядерного опромінення
(<1016 нейтр./см2, <1015 прот./см2)
сприяють утворенню в термо-
обробленому при 1000 °С крем-

Рис. 5.6. Диференціальний спектр по-
глинання Да =fly) в чохральському
кремнії (порівняно з БЗП Si): a— 1 —
Si, неопромінений, відпалений 150 год
при 1000 °С; 2, 3 — Si, опромінений
нейтронами 1016 І 2 • 10" см~2, відпо-
відно, відпалений 35 год при 1000 °С;
б— Si, невідпалений, неопроміне-

ний
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нії кристалічної фази окислів, після опромінення значно більшими
флюенсами (Ф о = 2-1019 нейтр./см2, Ф„ >1016прот./см2) створю-
ються умови для появи аморфної фази окислів кремнію. Ос-
таннє можливе, на нашу думку, через збільшення числа нових
зародкових центрів при одночасному розвалі зародків крис-
талічної фази окислів.

Як випливає з отриманих нами даних, структура фаз, які утво-
рюються у відпаленому кремнії, опроміненому 2 • 1019 нейтр./см2 і
5 • 1016 прот./см2, однакова. У цих зразках, згідно з нашими спек-
тральними дослідженнями, до відпалу концентрація створених
радіацією Л-центрів була однаковою, а концентрації областей
розупорядкування істотно відрізнялися між собою [11]. Виходячи
з цього, можна зробити висновок, що структура переважаючої
фази визначається здебільшого концентрацією точкових дефектів
типу Л-центрів, які прямо чи опосередковано беруть участь у
формуванні зародків аморфної фази.

Порівняння отриманих нами спектроскопічних та електрон-
но-мікроскопічних даних для опромінених і відпалених зразків
кремнію показало, що поглинання кремнію пов'язане з появою кри-
сталічного виду окислів (кристобаліту) і спостерігається на елек-
тронних мікрофотографіях преципітатів у вигляді пластинок [9].

У тих випадках, коли спектральні дослідження вказували на
утворення в кремнії аморфного кварцу (великі флюенси оп-
ромінення), основними дефектами, що спостерігались на елек-
тронно-мікроскопічних фотографіях, були колонії мікропреципі-
татів і дефекти пакування. Ці дані дозволили нам припустити,
що пластинкові преципітати — це кристалічний вид окислів
кремнію, а колонії мікропреципітатів — аморфний кварц. Таким
чином, можна вважати, що високоенергетичне опромінення
кремнію приводить до прискорення преципітації кисню і ство-
рює умови для утворення аморфного виду окислів кремнію, що
можливе через зростання додаткових центрів зародкоутворення
при одночасному розвалі зародків кристалічної фази окислів.

Відомо [12], що в опроміненому швидкими нейтронами кремнії
складні радіаційні дефекти типу областей розупорядкування
відпалюються при 400 та 700 °С. З метою виявлення впливу таких
дефектів була досліджена кінетика преципітації кисню при 1000 °С,
коли швидкість преципітації кисню в кремнії максимальна, піс-
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ТАБЛИЦЯ 5.2

Час 50%-ної преципітації кисню в кристалах кремнію, відпалених при 1000 °С

Попередня
термообробка

700 °С (0,5 год)
400 °С (0,5 год)

'soto год

Кремній не-
опромінений

26
12

14,5

Кремній опромінений

Ф = 1016 нейтр./см2

8,5
9

8,5

Ф = 10" нейтр./см2

3
2,5
2,5

ля попереднього відпалу опромінених зразків при 700 та 400 °С
протягом півгодини.

У табл. 5.2 наведені дані часу /50%п 50%-ної преципітації кисню
залежно від флюенса опромінення в зразках Si, що перед висо-
котемпературною (1000 °С) обробкою попередньо відпалювалися
при 700 або 400 °С протягом 0,5 год.

Наведені в табл. 5.2 дані свідчать про те, що такий попе-
редній відпал опромінених кристалів не впливає на час пре-
ципітації кисню, тобто впливу складних дефектів типу областей
розупорядкування на цей процес не виявлено. У випадку неоп-
ромінених зразків при цьому спостерігається зменшення часу
іШа. Ефект прискорення преципітації в таких зразках, очевидно,
спричинений створенням при низькотемпературній обробці до-
даткових зародкових місць [5].

Зменшення часу іШп 50%-ної преципітації кисню від 26 до
3—8,5 год в опромінених зразках зумовлено, швидше за все,
зміною загальної концентрації створених точкових радіаційних
дефектів, тобто флюенсом нейтронів. З порівняння швидкості
преципітації кисню в термооброблених опромінених і неопромі-
нених зразках переконуємося, що вплив радіаційних дефектів на
процес преципітації може перевищувати вплив лише термічних
дефектів на цей процес. З цієї причини попередня термообробка
при 400 та 700 °С не впливає на час іШп при 1000°С-обробці оп-
ромінених зразків.
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5.3. КІНЕТИКА ПРЕЦИПІТАЦІЇ ДОМІШКИ КИСНЮ
В ОПРОМІНЕНОМУ КРЕМНІЇ

ПРИ ТЕРМООБРОБЦІ 600-800 °С

У працях [8, 9, 13, 14] показано прискорення преципітації кис-
ню при високотемпературній обробці (Cz) кремнію, опроміне-
ного електронами, протонами, швидкими нейтронами реактора,
у-квантами 60Со, та проведено аналіз причин цього ефекту. В да-
ному параграфі зупинимось на дослідженнях залежності швид-
кості преципітації надлишкового кисню в кремнії, опроміненому
швидкими нейтронами (1015—1019 нейтр./см2), від температури
термообробки і флюенсу опромінення.

Кінетика преципітації надлишкового кисню в зразках крем-
нію, термооброблених при 600, 700, 800 °С, вивчалася методами
інфрачервоної спектроскопії та вибіркового травлення [15].
Досліджувався кремній, вирощений у напрямку <100>, з почат-
ковою концентрацією розчиненого кисню (7—8) • 1017 см"3, пи-
томим опором ~10 Ом • см. Зразки опромінювались швидкими
нейтронами на реакторі типу ВВР-М при температурі не вище
70 °С флюенсами 1015, 5 • 1016, 1018, 1019 нейтр./см2. При порів-
нянні властивостей опромінених і неопромінених кристалів ви-
користовувалися зразки, які були виготовлені з однієї і тієї ж
таблетки кремнію завтовшки 5 мм, вирізаної перпендикулярно до
осі росту зливка. Відпал зразків в інтервалі температур 600—800 °С
проведений у муфельній печі на кварцовій підкладці. Після об-
робки зразки були відшліфовані і протравлені для зняття окис-
ного поверхневого шару (не менше 100—150 мкм). Тривалість від-
палу становила 0,5—400 год. Концентрація кисню на різних ета-
пах ізотермічного відпалу для кожної з досліджуваних темпера-
тур контролювалася за коефіцієнтом поглинання а в максимумі
смуги 1110 см"1 при кімнатній температурі. На рис. 5.7 наведені
кінетичні залежності а = Д/) для досліджуваних температур
відпалу зразків. Спостерігалось зменшення величини а з часом
термообробки, що свідчило про зменшення кількості розчине-
ного кисню в зразках внаслідок виходу його із розчину. Видно,
що в зразках, опромінених різними флюенсами швидких ней-
тронів, коефіцієнт а зменшується з часом відпалу значно швид-
ше, ніж у неопроміненому кремнії.

Для кількісного порівняння в табл. 5.3 наведено значення ча-
су іШп 50%-ного зменшення а, тобто часу половинного зменшення
концентрації розчиненого кисню в опромінених кристалах.
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Для неопромінених зразків зміна а для даних часів відпалу і
досліджених температур становила значно менше 50 %, тому да-
них для них у таблиці немає. Таким чином, як видно з рис. 5.7 і
табл. 5.3, преципітація кисню в опромінених зразках кремнію
відбувається за менші часи відпалу, ніж у неопромінених.

Як показали наші дослідження, що чим більший флюенс опро-
мінення кремнію, тим менший час термообробки потрібний для
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5.3. Кінетика преципітації домішки кисню в опроміненому кремнії...

Рис. 5.7. Залежність диференціального коефіцієнта поглинання а в макси-
мумі смуги 1110 см"' для кремнію, опроміненого різними флюенсами швид-
ких нейтронів, від часу відпалу при температурі: а — 600 °С; б — 700 °С; в —

800 °С; / - Ф = 0 нейтр./см2; 2 - Ф = 10ls; 3 - Ф = 5 • 1016; 4 - Ф = 1018

преципітації кисню. Із порівняння часу tx%n для різних темпера-
тур обробки зразків видно, що tx%n зменшується з підвищенням
температури нагріву. При опроміненні кремнію флюенсами ней-
тронів, більшими 5 • 1016 нейтр./см2, різниця в t50%n для досліджу-
ваних температур відпалу стає малою.

Залежності сс(О були проаналізовані з метою отримання да-
них про поведінку кисню на різних етапах ізотермічного відпалу
зразків [15]. Якщо вважати, що кінетика преципітації кисню ви-
значається дифузією атомів кисню та власних точкових дефектів

ТАБЛИЦЯ 5.3

Час 50%-ної преципітації кисню в кристалах кремнію після нейтронного
опромінення та відпалу

Т, °С

600
700
800

' * , год

Ф = 1015 нейтр./см2

70
22
16

Ф = 5 • 10" нейтр./см2

50
14

. 12

Ф = 1018 нейтр./см2

15
14
10
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кремнію, і припустити, що преципітати нової фази SiO* мають
сферичну форму, а їх концентрація і коефіцієнт дифузії кисню
залишаються постійними при відпалі, то згідно з [5] при певній
термообробці кремнію зміна концентрації кисню з часом відпалу
для малої тривалості відпалу, коли менше 50 % розчиненого кис-
ню бере участь у преципітації, матиме вигляд

при тривалому відпалі

г г" ґ t\ о2 (с -Р'Л1^3

т ~ - CXD \ х - \ Р Г>3\

де Со — початкова концентрація кисню в кремнії; Ст — концен-
трація кисню, що залишився в розчині; С" — концентрація кис-
ню, що відповідає межі розчинності його в кремнії при темпера-
турі обробки; Ср — концентрація кисню в преципітаті (~4 х
х 1022ат/см3 для SiO2); D— коефіцієнт дифузії кисню в кремнії;
R— радіус сфери навколо преципітата, який визначається із спів-
відношення 4/3 • nR3N= 1 , де N— концентрація преципітатів.

На рис. 5.8 наведені графіки залежності величини In a° ~ а

а, - а'
від часу відпалу t при температурі 600 °С (Й); 700 °С (б); 800 °С
(в), де величини а0, а,і а' пропорційні Со, С,\ С в рівняннях (5.1)
і (5.2). Нахили наведених кривих характеризують показники сте-
пеня при t в залежностях (5.1) і (5.2).

Одержано, що при відпалі неопроміненого зразка кремнію до
400 год при 600 °С (рис. 5.8, а) нахил кривої становив 1,7—1,9,
тобто виявився близьким до показника степеню при / в рівнянні
(5.1). Для зразків кремнію, опромінених флюенсами 1015 і
5 • 1016 нейтр./см2, відповідний нахил зменшувався до 1. Після
опромінювання зразків флюенсом 1018 нейтр./см2 цей показник
зменшувався до 0,4.

При температурі відпалу 700 °С (рис. 5.8, б) для неопро-

міненого зразка залежність від часу відпалу \п— мала на-
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хил 1,7. Після опромінення флюенсом 1015 нейтр./см2 подібний
нахил на кінетичній залежності зберігався до ЗО год відпалу, але
далі він зменшувався до 0,7 при подальшому відпалі. Із збіль-
шенням потоку опромінення спостерігався тільки один нахил,
близький до 0,7.

При температурі відпалу 800 °С зразків кремнію, опроміне-
них флюенсом 1015 нейтр./см2, як видно з рис. 5.8, в, спостеріга-
ються два нахили, що відповідають залежностям tus~2, г°'7-°>8. Пер-
ший нахил спостерігається до 10 год нагріву. При подальшому
збільшенні флюенсу опромінення він зникає. Це, можливо, по-
в'язано з тим, що процеси, які за нього відповідають, протікають

п . . ал-а' . ,
за дуже малий проміжок часу. В залежності In—11 від t зали-

сс, - а '
шається один нахил, близький до 1. Останнє дає підставу вважа-
ти, що процес преципітації кисню в кремнії наближається до
гомогенного і рівняння (5.2) можна використовувати для визна-
чення константи часу преципітації т [5].

Якщо вважати, що для опроміненого кремнію не змінюються
параметри С (концентрація кисню в частинках SiO2), C" (роз-
чинність кисню в кремнії при температурі обробки) та D (ко-
ефіцієнт дифузії кисню в кремнії), то значення концентрації
преципітатів N можна отримати за допомогою рівняння (5.2),
використовуючи попередньо визначене значення х:

(5.3,

Порівняння значень N, обчислених за експериментальними
значеннями т в опромінених нейтронами і неопромінених (дані
праці [5] з відповідним вмістом кисню) зразках, показало, що
при 700°С-відпалі опроміненого кремнію величина N. може від-
різнятися в 5—25 разів із збільшенням флюенсу опромінення від
1015 до 1018 нейтр./см2. При 800°С-нагріві ця відмінність стано-
вить 5—14 разів.

Відомо, що швидкість введення дефектів при опроміненні крем-
нію швидкими нейтронами реактора дорівнює ~1—10 дефектів
на нейтрон. У цьому випадку концентрація точкових дефектів
радіаційного походження, що утворюються через розвал простих
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і складних радіаційних дефектів при термообробці опроміненого
кремнію для використаних флюенсів опромінення (1015—
1018 нейтр./см2), має бути більшою за 1015—1018 см~3. Ці значення
концентрації порівняно близькі до концентрації термічних точ-
кових дефектів, що утворюються при термообробці кремнію при
600—800 °С і беруть участь у процесі преципітації кисню [5] або
перевищують її. Цей факт дає підставу вважати, що співвідно-
шення концентрації термічних і радіаційних дефектів зумовлює
характер кінетики процесу преципітації. До флюенсу опромінен-
ня 5 • 1016 нейтр./см2 основний вплив на преципітацію кисню
спричиняють термічні точкові дефекти. Вплив радіаційних де-
фектів проявляється тільки в скороченні інкубаційного періоду
процесу преципітації [8], тобто в збільшенні числа місць заро-
дження. Як наслідок цього — просто зсув кінетичної кривої

In— = /(/) для флюенса 1015 нейтр./см2 в бік менших годин
а, - а'

відпалу. Збереження двох нахилів у цій залежності свідчить про
те, що кінетика процесу в цьому випадку не змінюється порів-
няно з неопроміненим зразком. Зменшення нахилу і його єдине
значення, що спостерігається при опроміненні кремнію флюен-
сами 5 • 1016 і 1018 нейтр./см2, вказує на більший вплив радіаційних
дефектів порівняно з термічними. При флюенсі опромінення
5 • 1016 нейтр./см2 процес преципітації наближається до гомоген-
ного. Роль ростових преципітатів стає незначною. Подальше змен-
шення нахилу кінетичної кривої в зразках, опромінених великими
флюенсами, можливе через неповний відпал радіаційних дефектів,
що особливо проявляється при відпалі зразків при 600 °С.

5.4. ДЕФЕКТИ СТРУКТУРИ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ
В КРЕМНІЇ, ТЕРМООБРОБЛЕНОМУ ПРИ 450—1150 °С

Методом високороздільної трансмісійної електронної мікро-
скопії (ВТЕМ) у працях [16—27] вивчалась преципітація над-
лишкового кисню в кремнії, що відпалювався при температурах
485—750 °С. Було показано, що після одноступеневого відпалу
кремнію при цих температурах спостерігається утворення части-
нок сильно стиснутої кристалічної фази окислів кремнію (так
званого коеситу). Частинки фази мають вигляд "стрічок" довжи-
ною кілька мікрон і перерізом 1,0—0,8 нм. Максимальна концен-

75



Розділ 5. Преципітація домішки кисню в опроміненому кремнії

трація "стрічок" спостерігалася для 650 °С відпалу кремнію
(256 год).

Автори [20] вважають, що вже при 485°С-відпалі основна час-
тина кисню, що випадає з розчину, утворює коеситові преципі-
тати. Зародками для них, ймовірно, є термодонори [6], бо поява
коеситу супроводжувалась зменшенням концентрації термодо-
норів. Зародки коеситу за підрахунками повинні містити в собі
6—7 атомів кисню, що утворюють ланцюжок вздовж напрямку
<011>. Вони і можуть бути провісниками "стрічкоподібних" де-
фектів. У праці [6] вважається, що структурне ядро термодонорів
у ґратці кремнію — це комплекс Si—О]—Isi—Oj—Si, де О[ — атом
кисню в міжвузловинному стані; ISi — міжвузловинний атом
кремнію.

Для стабільності коеситу тиск у ґратці при 650 °С має стано-
вити Р= 26,5 Кбар, що було виміряно ТЕМ-зображенням висо-
кої роздільної здатності по деформації площин (111) ґратки
кремнію.

При нагріві кремнію в інтервалі температур 650—1050 °С
спостерігався інший тип дефектів [21, 22, 24—29]. За даними
ТЕМ, це пластинкові преципітати, квадратні чи прямокутні за
формою, що лежать у площинах (100), вміщують оксид кремнію
SiOA., причому 1,2 < х < 2. Припускалося, що "стрічкоподібні"
дефекти можуть бути пластинковими преципітами, що знаходяться
під тиском. Отримано, що концентрація "пластинок" може досяга-
ти асимптотично рівноважної величини зі сталою часу, залежною
від температури. При високих температурах (>900 °С) це приво-
дить до величини сталої часу до 100 год, а при 650 °С — >2000 год.
Емпіричний вираз для концентрації "пластинок" [27] матиме ви-
гляд

п = п0 ехр(2,65 еВ/к7).

Можна стверджувати, що процес визначається дифузією кис-
ню. Автор праці [29] вимірюванням кінетики зростання розміру
окремих преципітатів прийшов до аналогічного висновку.

За даними ІЧ-поглинання зменшення концентрації розчине-
ного кисню в кремнії при 450 °С-обробці стає помітним лише
після 950 год відпалу. При цьому спостерігаються не пластинкові
преципітати, а тільки петлеподібні дефекти, більшість з яких
знаходиться біля коеситових "стрічок". У праці [20] вважалось,
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що ці дефекти подібні до дислокаційних петель франківського
типу, але довести це строго по прямому зображенню (по зайвій
площині (111)) не вдалося.

Зменшення концентрації міжвузловинного кисню в кремнії
при 600°С-обробці спостерігалось після 400 год відпалу. Попе-
редня обробка при 450 °С прискорювала преципітацію при на-
ступній 600°С-обробці кремнію. При цьому істотне зменшення
концентрації міжвузловинного кисню спостерігалося після
200 год відпалу. ТЕМ-дослідження підтвердили кореляцію між
концентрацією преципітатів і швидкістю преципітації. Зростання
кількості преципітатів спостерігалося для всього інтервалу часу
відпалу при 600 °С. Після п'яти годин відпалу дефекти, пов'язані
з кисневою преципітацією, ще не були виявлені. Після 24-х год
відпалу виявлялися "петлеподібні" дефекти з концентрацією
-10" см"3 і розміром у діаметрі до 1000 А (в середньому ~500 А).
Діаметр "стрічок", які спостерігалися на останніх стадіях від-
палу, не перевищував 200 А. ТЕМ з високою роздільною здат-
ністю виявляла коеситові "стрічки" і дислокаційні диполі.

За даними праці [5], після 256 год нагріву при 600 °С в Si
(001) кількість кисню, що ввійшла в коеситові "стрічки", стано-
вила 35 ± 15 % загальної кількості кисню, яка брала участь у
преципітації. На світлопольному ТЕМ-зображенні "стрічкопо-
дібні" дефекти після 232 год відпалу при 600 °С являли собою
такі дефекти: їх довгосторонні частини — це 60°-ні дислокаційні
диполі, а короткосторонні — 90°-ні дислокаційні диполі, слабкі
вузькі лінії, що з'єднували секції диполів і були коеситовими
"стрічками". Петлеподібні дефекти лежали в площині (111), біль-
шість із них була пов'язана з коеситовими "стрічками". Існували
коесити, які переходили через кілька петлеподібних дефектів.
При утворенні коеситової фази повинні накопичуватись міжвуз-
ловинні атоми кремнію, які й утворюють петлеподібні дефекти.
Спостереження асоціатів коеситів із петлеподібними дефектами
підтверджують це припущення. Можливо, що в даному випадку
спостерігається полегшена дифузія міжвузловинних атомів вздовж
коеситових "стрічок".

Попередній відпал при 450 °С (24 год) перед відпалом при
600 °С (256 год) приводив до різкого збільшення "стрічкоподіб-
них" дефектів. Дислокаційні диполі, що спостерігалися на ос-
танній стадії преципітації, завжди виявлялися зв'язаними з кое-
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ситовими "стрічками", тому в [5] припускалось, що вони заро-
джуються на цих "стрічках".

Дислокаційні диполі, що утворюються при низькотемпера-
турному відпалі і супроводжують преципітацію кисню, є її важ-
ливим фактором у гетеруванні металічних домішок і покращанні
якості приладів на основі такого кремнію [5].

Подібно до преципітації кисню, агломерація міжвузловинних
атомів кремнію, що народжуються на межі поділу матриця
кремнію—преципітат протікає по-різному для різних температур
[5] через утворення:

при 470—600 °С — дислокаційних петель, "стержнево-стріч-
коподібних" дефектів (коеситів);

при 550—800 °С — 60°-них або 90°-них дислокаційних ди-
полів вздовж < 111 >;

при 850—1000 °С — малих досконалих дислокаційних петель,
що, зазвичай, утворюються шляхом призматичного видавлюван-
ня на межі поділу матриця—преципітат.

Концентрація дислокаційних диполів була близька до кон-
центрації "стрічкоподібних" дефектів (коеситів) при низькотем-
пературному відпалі. Але диполі залишалися і після високотем-
пературної обробки, в той час як коесити зникали, а замість них
утворювались "пластинки".

У працях [16, 28] вивчалась поведінка дефектів структури, що
супроводжують преципітацію кисню в кремнії після двоступене-
вого відпалу — 600 °С (240 год) + 900 °С (20 хв). Спостерігалось
руйнування коеситових "стрічок", розширення дислокаційних
диполів. Систематичне вивчення дефектів після такого двосту-
пеневого відпалу дозволяло зробити висновок про наявність двох
модифікацій преципітатів (SiOJ: квадратних "пластинок" і окта-
едричних за формою частинок. Розмір октаедричних преципіта-
тів становив 20—100 нм, вони були вільні від напружень ґратки
кремнію. "Пластинкові" преципітати утворювались лише при ви-
сокотемпературній обробці (900—1000 °С) кремнію. Напруження
ґратки, пов'язані з ними, знімались призматичним видавлюван-
ням дислокаційних петель [ЗО, 31].

У праці [32] зазначалося, що при тривалій низькотемпера-
турній обробці (до 650 °С) в кремнії спостерігалась велика
кількість дефектів із сферичним симетричним полем деформації
(iV« 1013 см"3, розмір— 5—10 нм), деякі преципітати були ото-
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чені дислокаційними петлями, утворювалися також дислокаційні
диполі, витягнуті вздовж <100>, з концентрацією ~10и см~3. При
наступній високотемпературній (до 1050 °С) обробці протягом
50 год виникають великі колонії мікропреципітатів (JV» 1О7СМ"3,
концентрація частинок у колонії — ~1013 см~3, радіус частинок —
30 нм). Місце утворення колоній — дислокаційні диполі. Форма
дислокаційних фрагментів, що обмежують колонії мікропреци-
пітатів, вказує на те, що переповзання дислокацій під дією при-
току міжвузловинних атомів кремнію відбувається нерівномірно,
рух дислокацій гальмується на найбільших частинках SiOx.

Показано [5, 16, 21], що міжвузловинні атоми кремнію, що
генеруються при преципітації кисню, конденсуються в міжвузло-
винні дислокаційні петлі різної морфології:

а) дислокаційні петлі Франка (Ь = 1/3<111> або b = 1/6

б) протяжні дислокаційні петлі;
в) гексагональні призматичні досконалі дислокаційні петлі.
Дефекти пакування, круглі за формою, зароджуються на пре-

ципітатах на початковій стадії високотемпературної обробки, а
далі ростуть за механізмом Бардина—Херринга [33]. Витягнуті (в
напрямку <011>) дислокаційні петлі, швидше за все, є наслідком
низькотемпературного відпалу.

Автори праці [28] спостерігали трансформацію "стрічкоподіб-
них" дефектів у дислокаційні диполі і окремі преципітати. Біль-
ша частина преципітатів спостерігалася на слідах колишніх "стрі-
чок". Автори приходять до висновку, що октаедрична фаза SiO^ ут-
ворюється прямою трансформацією коеситу, оскільки остання
нестабільна. Аналогічно, попередній відпал 800—850 °С з наступ-
ною високотемпературною обробкою приводить до трансфор-
мації "пластинок" оксидів в октаедри. Форма преципітатів у цьому
випадку визначається мінімумом їх поверхневої енергії. Спо-
стерігалися і плоскі частинки преципітатів неправильної шести-
кутної форми, оточені дислокаційними петлями. Розмір їх був
більшим, ніж у сферичних преципітатів. Вважалось, що центра-
ми зародження таких частинок переважно є преципітати, які
утворюються при низькотемпературній обробці і зберігаються
при наступній високотемпературній обробці.

При високотемпературній обробці (1150 °С) імплантованого
киснем кремнію утворюються поліедричні преципітати [21, 22],
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ідентичні тим, що спостерігаються в об'ємному матеріалі, хоч
вони менші за розміром, але мають більшу концентрацію. "Плас-
тинок" преципітатів не виявлено. Автор пояснює утворення
поліедричних преципітатів тим, що міжвузловинні атоми крем-
нію легко видаляються рекомбінацією з вакансіями на поверхні
зразка, таким чином релаксується стиск ґратки преципітатами і
немає необхідності в утворенні "пластинок". ТЕМ високої роз-
дільної здатності показала, що "пластинкові" преципітати можуть
бути сумішшю аморфного і кристалічного видів окислів крем-
нію. Припускається, що цей ефект, класичний для металів,
ніколи раніше не спостерігався для системи Si—О і тому має бу-
ти детально вивчений. У цьому випадку точкові дефекти повинні
грати істотну роль. Виділення рівноважних фаз у цьому випадку
може не відбуватися, а явище розпаду пересиченого твердого
розчину може обмежуватись існуванням проміжних фаз протя-
гом досить довгого часу, тобто в цій області можуть відбуватися
перетворення, які іменуються металознавцями стадією перед-
виділення [34]. Для розуміння механізму зародження і росту
окисних преципітатів у кремнії необхідно вивчати поведінку всіх
компонентів даної системи (кисню, власних вакансій і міжвуз-
ловинних атомів кремнію, вуглецю і т.п.).

При утворенні преципітатів кремнієвих окислів відбувається
генерація власних міжвузловинних атомів кремнію, яка зумовле-
на необхідністю зняття напруження через різницю об'ємів (при-
близно вдвоє) преципітатів окислів і Si-матриці. Тому важливо
враховувати швидкість їх генерації, здатність утворювати дефек-
ти пакування, які самі по собі можуть бути центрами зароджен-
ня преципітатів, і взаємодію, наприклад, з атомами вуглецю, яка
важлива для кремнію [35]. Вуглець контролює емісію міжвузло-
винних атомів кремнію та їх кластерування і, таким чином, мо-
же безпосередньо впливати, наприклад, на форму преципітатів.
Вважається також, що у випадку, коли міжвузловинні атоми крем-
нію не можуть утворювати кластери через відсутність зародків
або стоків, емісія їх буде знижуватись, напруга навколо преципі-
татів зростатиме, зумовлюючи пластинкову форму преципітатів.
Коли напруги перевищують критичну напругу зсуву для народ-
ження дислокацій, при певних температурах виникають призма-
тичні видавлювання дислокаційних петель біля преципітатів як
одна з можливостей зняття цих напруг.
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Серед не з'ясованих до цього часу питань щодо процесу пре-
ципітації надлишкового кисню залишаються такі:

1) чим відрізняються і чи взаємозалежні зародки різних видів
преципітатів;

2) яким чином коеситова фаза трансформується в кри-
сталічний чи аморфний SiO*;

3) не визначено остаточно такі параметри, як рухливість
міжвузловинних атомів Si, та енергія зв'язку О—Si,, C—О, С—Si,
і т.п., де С — атом вуглецю.

При рості кристала мікродефекти завдяки кластеруванню
точкових дефектів і домішкових атомів можуть зароджуватись
однорідно або неоднорідно в зливку. Концентрація надлишкових
міжвузловинних атомів, включених у мікродефекти росту, зале-
жить від швидкості росту кристала. Надлишкові міжвузловинні
атоми кремнію повинні збільшувати критичний радіус зародків
преципітатів SiO,,,, тому утворенням преципітатів росту можна
керувати [36], змінюючи умови вирощування зливка кремнію.

Більшість спостережень показують, що зміна умов витягу-
вання і збільшення діаметра зливка кремнію при вирощуванні
приводить до збільшення концентрації "вморожених" у кристал
власних міжвузловинних атомів кремнію. Це, в свою чергу, при-
веде до того, що преципітація О,- в кристалах різного діаметра
буде різною.

На думку авторів [35], форма кисневих преципітатів у кремнії
визначається, головним чином, температурою відпалу. При низь-
ких температурах, коли в загальній енергії напруг переважає пруж-
на енергія і анізотропія пружних констант кремнію, йде утво-
рення "пластинкових" преципітатів. З підвищенням температури
стає більш важливою поверхнева енергія преципітатів, звідси і
еволюція форми преципітатів від пластинкової через октаедрич-
ну до сферичної, що спостерігається після короткого високотем-
пературного відпалу.

Загалом процес преципітації О„ починаючи з низьких темпе-
ратур, можна описати таким чином:

при 450 °С — кисень утворює кластери з міжвузловинними
атомами кремнію і атомами вуглецю, які знаходяться у вузлах і
міжвузловинах; утворюються термодонори і "стрічкоподібні"
дефекти;

при 650 °С — утворюються "пластинки" SiOx, дислокаційні
диполі, скупчення міжвузловинних атомів кремнію;
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при 850 °С — ростуть частинки SiOx, що супроводжуються
появою і ростом довершених дислокаційних петель, можливе
розчинення малих частинок при збільшенні розміру інших;

при 1100 °С — утворюються дефекти пакування з преципіта-
тами всередині, октаедричні частинки SiOx і система призматич-
ного видавлювання дислокаційних петель;

при 1250 °С — утворюються сферичні мікропреципітати, де-
фекти пакування, довершені дислокаційні петлі, системи приз-
матичного видавлювання дислокаційних петель.

Слід зауважити, що температури не мають абсолютного зна-
чення, в тому числі й інтервал температур, тому кожний вид де-
фектів слід розглядати як такий, що поступово еволюціонує в
інший.

Кінетика преципітації домішки кисню в кремнії визначаєть-
ся, крім таких факторів, як вміст в кристалах кисню і вуглецю,
термічною історією матеріалу, ще й параметрами термообробки [5].

5.5. ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В ОПРОМІНЕНОМУ КРЕМНІЇ
ПРИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ВІДПАЛІ

Нами вивчалась кінетика дефектоутворення та структура фаз,
зумовлених преципітацією надлишкового кисню в кремнії при
високотемпературному (1000 °С) та середньотемпературному (600—
800 °С) відпалі. Основні методи досліджень — оптичний, рентге-
нотопографічний, вибіркове травлення та електронно-мікроско-
пічний. Мікроскопічні дослідження структури зразків кремнію
виконувались на електронному мікроскопі BS-613 "Tesla" з при-
скорюючою напругою до 100 кВ. Спектроскопічні дослідження
проводились на спектрофотометрі UR-20 або Specord-75 IR з
вимірювання коефіцієнта поглинання кремнію а в максимумі
смуги ШОсм" 1 при кімнатній температурі, та спектрів погли-
нання кремнію в діапазоні 1000—1300 см~1, яке є характерним
для різних видів оксидів кремнію. Рентгенівські дослідження
зразків проведені на установках УРС-60 та УРС-50.

На рис. 5.9 наведені дані структурних досліджень зразків
кремнію, опромінених флюенсом ~1015 нейтр./см2 з площинами
поверхні (110) після термообробки при 1000 °С протягом шести
годин. Такий відпал приводить до ~25%-ної преципітації над-
лишкового кисню в кремнії, що достатньо для виявлення струк-
турних дефектів. Тривалість відпалу вибиралась така, щоб виклю-
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Рис. 5.9. Структура зразків кремнію, вирізаних із зливків з напрямами росту
<100> (ліві) і < Ш > (праві), опромінених нейтронами ( Ф = 1 • 1015 нейтр./см"2)
і відпалених протягом шести годин при 1000 °С: а — рентгенівські топогра-
ми; в, г — фотографії поверхні після вибіркового протравлювання; д, є —

растрові електронні мікрофотографії протравлюваної поверхні
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чити як можливий інкубаційний період процесу преципітації,
так і його закінчення. Отримано дані рентгенівської топографії
(а, б), вибіркового травлення (в, г), растрової електронної мі-
кроскопії (д, є) зразків, які було виготовлено із зливків кремнію,
вирощеного в напрямку < Ш > (правий бік рисунка) і <100>
(лівий бік). З рисунка видно, що розподіл дефектів, які супровод-
жують преципітацію кисню, має шаруватий характер (шари росту).

У зразку із зливка, вирощеного в напрямку < Ш > , шаруватий
розподіл дефектів виражений чіткіше.

Час відпалу, необхідний для виявлення дефектів структури
методом вибіркового протравлювання в кристалах, скорочувався
у випадку опромінення від десятків годин до кількох годин за-
лежно від флюенса опромінення.

На рис. 5.10 наведені для порівняння дані вибіркового про-
травлювання для зразків, опромінених різними флюенсами швид-
ких нейтронів (~1015 і 2,5 • 1017 нейтр./см2) і відпалених при
1000 °С протягом шести годин. Із збільшенням флюенса оп-
ромінення дефектоутворення прискорюється.

У праці [37] вважається, що шаруватий розподіл домішок та
дефектів у зливку кремнію утворюється через флуктуацію темпе-
ратури під час росту кристала. Флуктуації температури, в свою
чергу, виникають завдяки обертанню кристала в тепловому полі,
або при наявності конвекційних потоків у розплаві. Коливання
температури призводять до коливань у мікроскопічній швидкості
росту, що сприяє неоднорідному проникненню домішок. Утво-
рення шарів росту в кремнії пов'язують із наявністю залишко-
вого вуглецю.

Фігури травлення були ідентичні
за природою в опромінених і вихідних
зразках. Загальна поверхнева кон-
центрація фігур травлення при одна-
ковій тривалості відпалу кристалів
(6 год, 1000 °С), неопромінених і оп-
ромінених флюенсами 1-Ю15 і 2,5 х
х 10" нейтр./см2, наведена в табл. 5.4.

З табл. 5.4 видно, що в опроміне-
них кристалах концентрація дефектів
приблизно на порядок більша, ніж у
неопромінених, однак із збільшенням

ТАБЛИЦЯ 5.4
Концентрація дефектів у

кремнії, опроміненому ней-
тронами і відпаленому при

1000 °С протягом шести го-
дин

Флюенси
нейтронів,
нейтр./см"2

0

1 • 1015

2,5-1017

N, см"2

-2,0-3,0 • 104

-2,0 • 105

-2,0 • 105
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тшшштт

х200 хЮО

Рнс. 5.1ft Картини вибіркового травлення поверхні зразків вирощеного в
напрямках <100> і <111> кремнію, опромінених нейтронами Ф = 1 х
х 1015 нейтр./см (а, б), Ф = 2,5 • 10" нейтр./см (в, г) і відпалених при

1000 °С протягом шести годин
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флюенса нейтронів >1015 нейтр./см2 практично не змінюється. З
отриманих даних можна було зробити висновок, що ми маємо,
по-перше, скорочення часу утворення дефектів, по-друге, одер-
жання їх у більшій концентрації, для чого достатнє нейтронне
опромінення кремнію флюенсом <1015 нейтр./см2.

Для зливка Si, що вирощений у напрямі <111>, між шарами
росту з максимальним числом преципітатів і дефектів є чисті від
них області кристала (рис. 5.10, г). Останнє свідчить про гетеру-
вання (стягування) дефектів і домішок в області утворення кис-
нево-кремнієвих преципітатів.

Для кремнію, вирощеного в напрямку <100>, характерним є
майже рівномірний розподіл киснево-кремнієвих преципітатів і
дефектів, що їх супроводжують.

На основі цих даних можна стверджувати, що для гетеруван-
ня домішок на кисневих преципітатах (з погляду на рівномір-
ність розподілу дефектів і преципітатів) краще використовувати
зливки кремнію, вирощені вздовж напряму <111>.

Присутність дефектів, пов'язаних із преципітацією надлишко-
вого кисню, виявляється і на рентгенівських топограмах (рис. 5.11).
Після 50-ти годин відпалу при 1000 °С вихідного кремнію видно
розподіл дефектів по "шарах" росту зливка, де концентрація
кисню та інших.дефектів росту найбільша (а), що збігалося з да-
ними з протравлювання. Для отримання подібної картини на
опромінених нейтронами зразках необхідний час нагріву стано-
вив 6—12 год, залежно від флюенса опромінення. Чим вищий
флюенс опромінення використовувався, тим швидше відбувалася
преципітація надлишкового кисню при термообробці і виявлен-
ня дефектів, що її супроводжують (рис. 5.11, в, г) [9, ЗО]. Але
при збільшенні флюенса нейтронів до ~1020 нейтр./см2 відпал
~1 год при 950 °С за даними рентгенівської топографії виявився
недостатнім для відпалу радіаційних дефектів і вивільнення кис-
ню з їх складу. Отримані дані свідчили тільки про дуже поруше-
ну структуру кремнію.

Проведені нами дослідження методом трансмісійної елек-
тронної мікроскопії показали [7—9, 30, 31], що залежно від умов
вирощування і концентрації кисню в кремнії картина дефекто-
утворення при високотемпературній обробці може відрізнятися.
На рис. 5.12 наведені електронні мікрофотографії типових де-
фектів структури, що спостерігались нами [9] у зразках із вмістом
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Рис. 5.11. (220) рентгенівські топограми кремнію: а — до опромінення; £—
відпаленого при 1000 °С 50 год; в — опроміненого нейтронами (Ф =
= 5 • 10's нейтр./см2) і відпаленого при 950 °С 1 год; г — картина вибіркового
травлення поверхні цього зразка; д, є — після опромінення (Ф =
= 2 • 1019 нейтр./см2) і відпалу при 1000 °С 50 год; (111) і (ПО) — площини,

відповідно
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Рис. 5.J2. Електронні мікрофотогра-
фії дефектів у кремнії, термооброб-
леному при 1000 °С, 22 год (а), 50 год

(б, в), 70 год (г, д), 120 год (є, є)
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кисню (7—9) • 10і7 CM"3: "центри" напруги з дислокаційними
петлями (а), пластинкові преципітати розміром до ~1 мкм (д, є)
та колонії мікропреципітатів, що складались із дрібних точкових
частинок, скупчення яких охоплювались дислокаційними петля-
ми (д, є).

У статті [7] наведено результати наших електронно-мікро-
скопічних досліджень кремнію, вирощеного методом Чохральсь-
кого з меншим вмістом кисню (3—4 • 1017 CM"3) І відпаленого при
1000 °С. На електронних мікрографіях вихідних (неопромінених)
зразків такого кремнію після 6-годинного відпалу спостерігалися
тільки темні "нерозділені" області, пов'язані з напругами в ґратці.
Мікропреципітати, що виглядали як темні плями, спостерігалися
після 11-годинного відпалу при 1000 °С. Дефекти розташовува-
лись вздовж ліній у напрямках <110> і <112>. Це вказувало на
те, що вони лежать у площинах типу (110) або (100), тому що
саме ці площини перетинають площину (111) в напрямках <110>
та <112>. Відпал вихідних зразків при 1000 °С протягом 20—
25 год приводив до еволюції конфігурації дефектів від вузьких
ліній до двовимірних конгломератів, обмежених сегментами ди-
слокаційних петель. Це були колонії мікропреципітатів, локалі-
зовані в площинах (110) та (100), які нахилені до поверхні зразка
(111). Скупчення преципітатів, які розташовувались у площині
(ПО), перпендикулярній до (111) поверхні зразка, і далі вигляда-
ли як вузькі лінії. При подальшому зростанні тривалості відпалу
більше 30 год при 1000 °С спостерігалося перекриття колоній
преципітатів, локалізованих на різних кристалографічних пло-
щинах, і зростання як розміру колоній, так і їх концентрації.
Довжина колоній становила 1—10 мкм, а концентрація частинок
у колонії була ~1013—1015 см"3.

Відомо [33], що в кристалі з частинками нової фази можуть
утворюватись дислокації у вигляді ліній, петель, гелікоїдів. З'яв-
ляються вони як результат релаксації термічних напружень, що
виникають при охолодженні кристала завдяки різниці в ко-
ефіцієнтах теплового розширення в розмірах порожнини криста-
ла і частинки, що повинна її зайняти.

У випадку оксидних частинок, що утворюються в термооб-
робленому кремнії, вирощеному методом Чохральського, спосте-
рігаються призматичні дислокаційні петлі міжвузловинного типу
[ЗО] (рис. 5.12, а, б).
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Загалом, дислокаційні петлі можуть бути двох видів: міжвуз-
ловинними, що утворюються з міжвузловинних атомів, і вакан-
сійними, що складаються з вакансій. Тип петлі, за даними ТЕМ,
визначається зміною розміру петлі в різних дифракційних умо-
вах. При електронно-мікроскопічному дослідженні при обер-
танні кристала ширина дифракційного зображення дислокаційної
петлі змінюється: ширина зображення міжвузловинного типу
збільшується, а зображення вакансії — спочатку розширюється, а
потім звужується. Для отримання більшого ефекту для дослідження
вибирають зображення похилої до поверхні петлі. Детальні вимоги
для визначення типу петлі описано в [38]. Крім того, дислокації,
що утворюють петлі, можуть бути повними або частковими.
Останні завжди пов'язані з дефектом пакування, який вони охо-
плюють. Дефект пакування — це площинний двовимірний дефект
кристалічної побудови, що являє собою порушення порядку
укладання атомних площин. Коли дефект пакування не виходить
на поверхню кристала, він охоплюється по контуру дислока-
ційною петлею. Характерною рисою дефектів пакування, що
знаходяться під кутом до поверхні зразка, є смугастий контраст
на електронних мікрофотографіях. Такий контраст зумовлений
взаємним зміщенням кристалічної ґратки по обидва боки дефек-
ту. Кожна із смуг виявляє лінію на площині дефекту, вздовж якої
глибина розташування дефекту однакова. Утворюються дефекти
пакування скупченнями вакансій або міжвузловинних атомів.
При визначенні вакансійного чи міжвузловинного характеру де-
фекту пакування порівнюються їх електронно-мікроскопічні зо-
браження в прямому чи дифрагованому електронному снопі. За
орієнтацією вектора дифракції до темного чи світлого контрасту
на зображенні дефекту пакування визначається його природа [38].

Слід також зазначити, що від структури частинок нової фази
залежить їх взаємодія з дислокаціями [33]. Якщо частинка твер-
діша за матрицю — вона відштовхує дислокаційну лінію таким
чином, що остання зупиняється перед нею. Частинка, що "м'я-
кіша" за матрицю, притягує дислокацію ближче до себе таким
чином, що остання обходить границю матриця—виділення і ру-
хається далі. Таку картину ми спостерігаємо в кремнії з колонія-
ми з мікропреципітатів, коли дислокаційна петля тільки охоплює
саму колонію при її зростанні, а не зупиняється, хоча і загальмо-
вується біля кожного з мікропреципітатів (рис. 5.12, є).
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При узагальненні даних, отриманих за допомогою ТЕМ [7, 9,
ЗО, 31], нами встановлено, що кінетика утворення дефектів у не-
опроміненому термообробленому при 1000 °С кремнії з вмістом
кисню (7—9) • 1017 см"3 проходить з часом такі стадії (рис. 5.12):

1) утворення центрів напруг і народжуваних ними дисло-
каційних петель (20—50 год відпалу) (рис. 5.12, а, б, в);

2) збільшення цих дефектних областей і проявлення центрів
напруг як пластинкових преципітатів (рис 5.12, г, д, є);

3) часткове "розчинення" деяких пластинкових преципітатів,
зменшення їх розміру й утворення колоній мікропреципітатів,
збільшення їх розміру (рис. 5.12, в, д, є).

Після 120-годинного відпалу колонії мікропреципітатів до-
сягали розміру -10—15 мкм, а їх концентрація майже не зміню-
валась 109 см"2 (~1013 см"3).

Схоже на те, що пластинкові преципітати при відпалі кремнію
з'являються спочатку як "дендрити" (рис. 5.12, в), що виростають
із збільшенням часу відпалу до "пластинок" розміром до ~1,0 мкм.
З подальшим відпалом вони частково чи повністю "розчиняють-
ся", залишаючи в цих місцях кристала колонії з мікропреципіта-
тів. Початковий "дендритний" ріст пластинкових преципітатів мо-
же вказувати на їх кристалічну структуру. Утворення колоній
мікропреципітатів, як самостійних дефектів, відбувалося в крем-
нії з більшим вмістом кисню на пізніших стадіях відпалу, ніж
пластинкових преципітатів. Вважається [5], що колонії мікро-
преципітатів — це аморфна фаза окислів SiOx.

Дефекти пакування у вихідному термообробленому кремнії
зустрічалися рідко, тобто їх концентрація була <107 см"2 (~1010—
10" см"3). В опромінених нейтронами зразках виявити та пораху-
вати концентрацію дефектів можна було вже в перші години
відпалу при 1000 °С (рис. 5.13). Порівняння тривалості відпалу
кремнію при 1000 °С, необхідного для виявлення дефектів
структури в опромінених і вихідних зразках, показало, що в
першому випадку цей час скорочується в 3—5 разів залежно від
флюенса нейтронів. При цьому час, коли досягається сумарна
рівноважна концентрація всіх типів дефектів, скорочується при-
близно в два рази [9]. При заданому флюенсі нейтронів концен-
трація дефектів на початкових стадіях відпалу кремнію майже не
залежала від вмісту кисню в зразках, а визначалась флюенсом
опромінення, тобто концентрацією наведених радіаційних де-
фектів (рис. 5.14).

91



Розділ 5. Преципітація домішки кисню в опроміненому кремнії

pi!
lilt
іІІІІiliSI,
illfilf
ІЦІІІІІ
ІЇІІІІ

ІЇІІІг

|jiijj|j§ff|||j|lp

ІЩЗіІІвІійЩ

ЇЇІІІІІІІІМІІ*

»* -їй1 S

р й к

дії

?:''-.•••.';•.•

JlJ, ,.-:',..,.:

•:Шї

В
!

4ІІІІІ

Рис. 5.13. Колонії мікропреципіта-
тів і дефекти пакування в оп-
роміненому нейтронами і термо-
обробленому при 1000 °С кремнії:
а — ф = 2 • 10" нейтр./см2, /= 1 год;
б— Ф= 1 • 10" нейтр./см2, t= 2 год;
в, г, д— Ф= 1 • 10" нейтр./см2, / =

= 50 год

При сталій тривалості відпалу (~6 год) при зростанні флюенса
опромінення від ~2 • 10'5до ~2 • 1018 нейтр./см2 спостерігалося зро-
стання сумарної концентрації всіх типів дефектів від 2 • 107 см"2

(~9 • 109 см"3) до 1 • 108 см"2 (4—5) • 1012 см"3), при цьому концен-
трація дефектів пакування зростала від ~2,5 • 106 см"2 (~4 • 109 см"3)
до -8,5 • 107 см"2 (~7 • 1011

 СМ"3). Останній тип дефектів був основ-
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N, см

10 101 7 Ф, нейтр./см2

Рис. 5.14. Залежність концентрації
дефектів N в опроміненому кремнії
з вмістом кисню (7—8) • 10" см"3 (—) і
9 • 10'7 см"3 ( ) після шестигодин-
ного відпалу при 1000 °С від флю-
енса нейтронів Ф; Д, А — колонії
мікропреципітатів; D, • — дефекти
пакування; о,« — сумарна концен-

трація дефектів

ним у загальній концентрації
дефектів (див. рис. 5.14). Роз-
мір дефектів пакування в зраз-
ках, опромінених флюенсом
~2 • 1019 нейтр./см2, становив
~ 50 мкм при концентрації
~1,4- 108 см~2 (~1,1 • 10'2 см"3). Дефекти мали міжвузловинний
характер. їх утворення зумовлено, швидше за все, емісією
міжвузловинних атомів на границі виділення—матриця для
зняття напруги ґратки кремнію, а також участю міжвузловинних
атомів радіаційного походження, що накопичуються в ґратці при
великих флюенсах опромінення [12]. У статті [36] вважається, що
киснева преципітація в кремнії дуже чутлива до наявності "стоків"
для міжвузловинних атомів кремнію. При зменшенні числа
"стоків" гальмується швидкість преципітації кисню.

Вважається [5], що дефекти пакування є головними в гетеру-
ванні шкідливих домішок, що є в кремнії чи проникають у нього.

Нами встановлено [9], що в опромінених нейтронами та від-
палених при 1000 °С зразках при прискоренні преципітації кисню
"пластинкові" преципітати спостерігались тільки до флюенса оп-
ромінення <1,5 • 1017 нейтр./см2. При більших флюенсах опро-
мінення основними дефектами, що спостерігались, були колонії
мікропреципітатів та дефекти пакування міжвузловинного типу
(рис. 5.13, а—д). Останні в опромінених нейтронами (Ф >
> 1015 нейтр./см2) зразках спостерігались вже на початковій стадії
відпалу.

Спостереження вже в перші години відпалу дефектів паку-
вання в зразках, опромінених нейтронами, свідчило про те, що
концентрація міжвузловинних атомів у них більша і досягає рів-
ня, коли вони об'єднуються і формують дефект пакування рані-
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ше, ніж в неопромінених зразках. Важливу роль у цьому, воче-
видь, відіграють радіаційні дефекти.

Прискорення формування частинок киснево-кремнієвої фази у
випадку опромінення і приводить до прискорення емісії міжвуз-
ловинних атомів на границі кремній—частинка фази. Відпал радіа-
ційних дефектів дає додаткову концентрацію міжвузловинних ато-
мів кремнію особливо при великих флюенсах опромінення [12]. В
сумі це створює умови для їх кластерування у вигляді дефектів па-
кування. Таким чином, зростання концентрації дефектів пакування
із збільшенням флюенса опромінення, можливо, пов'язане як із
прискоренням преципітації надлишкового кисню і утворенням ок-
сидної фази, так із участю міжвузловинних атомів кремнію, що
з'являються при відпалі радіаційних дефектів.

Якщо вважати, що "пластинкові" преципітати і колонії мікро-
преципітатів являють собою дві послідовні стадії утворення ок-
сидної фази в кремнії, і взяти до уваги той факт, що перші не
спостерігаються в зразках кремнію після опромінення флюенса-
ми >1,5 • 1017 нейтр./см2, можна зробити висновок, що опромінення
призводить або до скорочення часу між цими стадіями, або виклю-
чає можливість протікання першої стадії взагалі. Останнє дає мож-
ливість впливати на її появу флюенсом опромінення.

Спостереження в перші години відпалу при 1000 °С в опро-
міненому кремнії (Ф < 1,5 • 1017 нейтр./см2) одночасно "пласти-
нок", колоній мікропреципітатів і дефектів пакування свідчить
про скорочення часу протікання різних стадій процесу пре-
ципітації кисню.

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що
нейтронне опромінення (Ф= 1015—1019 нейтр./см2) кремнію, ви-
рощеного методом Чохральського, призводить до прискорення
утворення оксидної фази, дає можливість варіювати видом фази
і змінювати концентрацію частинок і дефектів, що її супровод-
жують, зміною флюенса опромінення.

5.6. СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНИЙ ВІДПАЛ
ОПРОМІНЕНОГО КРЕМНІЮ

За даними ІЧ-спектроскопії нами показано [15, 39], що при
термообробці при 600—800 °С нейтронноопроміненого кремнію
ефект прискорення преципітації надлишкового кисню зберіга-
ється порівняно з неопроміненим.
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Температурний інтервал 700—800 °С обробки кремнію є важ-
ливим з двох причин. При розумній тривалості відпалу в кремнії
можна створити достатню кількість зародків для преципітації
кисню, розподіл яких вважається гомогенним [5]. Нагрів крем-
нію при 800 °С до того ж є технологічною операцією у виготов-
ленні інтегральних схем на основі кремнію: це температура ви-
воду зразків із дифузійних печей.

У працях [16—22, 24—28, 40] вивчено формування дефектів,
пов'язаних із преципітацією кисню під час відпалу в інтервалі
температур 650—850 °С. Встановлено, що при 650 °С-обробці
киснево-кремнієві комплекси виглядають як сферичні центри на-
пруги навіть після 2000-годинного відпалу. За відпалу при темпе-
ратурі 750 °С преципітати з'являлися спочатку як сферичні за
формою, але із збільшенням тривалості відпалу ставали "плас-
тинковими". Ця форма зберігалась при відпалі зразків в інтерва-
лі температур 700—850 °С довгий час. Було помічено, що з під-
вищенням температури відпалу і його тривалості зростає розмір
преципітатів, а їх концентрація зменшується. Пояснюється це
тим, що із зростанням температури частина малих преципітатів
розчиняється, а інші виростають до більших розмірів.

Для виявлення впливу опромінення на преципітацію кисню
при різних температурах нагріву нами були проведені порівняль-
ні дослідження преципітації кисню в неопромінених і опро-
мінених нейтронами зразках кремнію при термообробці в ін-
тервалі температур 600—800 °С [15, 39]. Отримано, що при від-
палі неопромінених зразків при температурі 600 °С дефекти,
пов'язані з преципітацією кисню, структурними методами нами
не були виявлені навіть після 126 год нагріву. Це було доказом
того, що температура нагріву ще недостатня для утворення де-
фектів: стягування атомів кисню приводить лише до сильних
напружень ґратки кремнію. В опромінених нейтронами зразках
(Ф = 1015 нейтр./см2) після 57-годинного відпалу за даними ви-
біркового травлення з'являються смуги напруження в шарах рос-
ту. На рентгенівських топограмах також спостерігались смуги
напруження, пов'язані з шаруватим розподілом кисню в зразках
кремнію вздовж напрямку росту зливка. Це свідчило про при-
скорення стягування атомів кисню в опромінених зразках у ша-
рах росту, де концентрація можливих зародків і кисню най-
більша і швидше починається процес преципітації надлишкового
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кисню. Після флюенса опромінення ~1018 нейтр./см2 такі смуги
спостерігалися вже після 15-годинного відпалу при 600 °С.

В термообробленому протягом 50 год при 700 °С вихідному
кремнію вибірковим травленням дефектів також не було виявле-
но. В опромінених нейтронами зразках після подібної термооб-
робки (700 °С) дефекти виявлено: через 5 год відпалу (Ф0ПрОМ »
« 1018 нейтр./см2), 10 год (Фопром «Ю16 нейтр./см2) та 15 год
(Фопром « Ю15 нейтр./см2).

При 800°С-обробці неопромінених зразків методом вибір-
кового протравлювання дефекти не виявлені до 30 год відпалу.
Після опромінення нейтронами дефекти проявляються через 5—
17 год відпалу залежно від флюенса опромінення (1018—
1015 нейтр./см2). В опроміненому нейтронами кремнії при най-
більшому флюенсі спостерігалось зменшення концентрації
дефектів при зростанні їх розмірів. Ефект, можливо, пов'язаний
з явищем коалесценції: розчиненням малих преципітатів і збіль-
шенням за їх рахунок інших.

На рис. 5.15 показані порівняльні характеристики картин
протравлювання неопромінених і опромінених зразків кремнію
після відпалу при 700 °С. Для виявлення змін структури неопро-
міненого кремнію виявилася необхідною додаткова високотем-
пературна (при 1000 °С) обробка. У випадку опроміненого крем-
нію такий відпал був зайвим. Після опромінення кремнію флю-
енсом ~ 5 • 1016 нейтр./см2 дефекти, пов'язані з преципітацією
кисню, спостерігалися після 15, 20 і 30-ти годин відпалу при
700 °С. З цих даних випливає, що для гетерування домішок на
окисних частинках в опроміненому кремнії достатня температура
нагріву ~ 700 °С, в той час як неопромінені зразки необхідно бу-
ло додатково обробляти при температурі ~1000 °С для досягнен-
ня позитивного ефекту (а, б, в). Цей ефект треба взяти до уваги,
особливо при використанні ядернолегованого кремнію для виго-
товлення приладів.

Ефект прискорення преципітації кисню в опроміненому крем-
нії було отримано у випадку нейтронного [7—9], протонного [41]
і електронного [6] опромінення, а також гамма-опромінення [14].
Основні пояснення — створення додаткових місць для утворен-
ня киснево-кремнієвої фази, участь дефектів вакансійного типу
в процесі преципітації.
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Рис. 5.15. Картини вибіркового травлення поверхні (110) зразків кремнію: а, б,
в— неопроміненого та відпаленого при температурі 700 °С (50 год) + 1000 °С
(2, 7, 9 год); г, д, є — опроміненого нейтронами (Ф а 5 • 10" нейтр./см2) і відпа-

леного при температурі 700 °С (15, 20, ЗО год)
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Важлива роль вакансій була підтверджена в [42—44], де при-
скорення кисневої преципітації в кремнії при 400—480 °С було
отримано також при інжекції вакансій у кремній шляхом терміч-
ного азотування поверхні. Зародження кисневих преципітатів спо-
стерігалося при цьому в зразках, що пройшли відпал при 1000 °С,
коли розчинялись ростові зародки преципітатів. Концентрація
вакансій, що створювалась у кремнії за такою методикою, ста-
новила (3—4) • 1012 СМ~3. Зменшення їх концентрації при термо-
обробці кремнію в інтервалі температур 400—800 °С корелювало
із збільшенням концентрації кисневих преципітатів.

У праці [43] простежена участь двох конкретних типів
радіаційних дефектів, що утворюються в кремнії, опроміненому
електронами з енергією 2 МеВ, а саме: Л-центрів (комплекс вакан-
сія + атом кисню) і комплексів вакансія + 2 атоми кисню, в пре-
ципітації надлишкового кисню. Було отримано прискорення пре-
ципітації кисню при 900 °С в усіх опромінених зразках порівняно з
неопроміненими. Різна тривалість періоду зародкоутворення,
відмінність у смугах інфрачервоного поглинання, на думку ав-
торів, є підтвердженням того, що останні відповідають пре-
ципітатам різної форми (від типу дефектів залежить форма пре-
ципітатів).

Нами вивчено вплив таких складних дефектів, як області роз-
упорядкування, на процес преципітації кисню [9]. Виявлено, що
вони суттєво не впливають на швидкість преципітації кисню при
1000 °С кремнію. Прискорення преципітації визначається головним
чином загальною концентрацією точкових радіаційних дефектів,
тобто флюенсом опромінення нейтронами чи протонами.

Проведені нами електронно-мікроскопічні дослідження під-
тверджують дані ІЧ-поглинання про різну структуру фаз, що ут-
ворюються в термооброблених кристалах кремнію, опромінених
великими і малими флюенсами нейтронів і протонів [9]. В неоп-
ромінених зразках кремнію і опромінених малими флюенсами
нейтронів і протонів (<1016 нейтр./см2 і <1015 прот./см2) після від-
палу (Т= 1000 °С) спостерігаються киснево-кремнієві преципітати
пластинкового типу і колонії мікропреципітатів з дислокаційними
петлями. В опромінених флюенсами >1016 нейтр./см2 та ~5х
х Ю16 прот./см2 зразках кремнію пластинкові частинки не спо-
стерігались, основні дефекти — колонії мікропреципітатів з дисло-
каційними петлями та дефекти пакування міжвузловинного типу.
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• Порівняння результатів досліджень кінетики утворення ок-
сидних частинок і дефектів, що їх супроводжують (дислокаційні
петлі, дефекти пакування), в кремнії, отриманих різними ек-
спериментальними методами [5, 9, ЗО, 31], показало: спостере-
ження, наприклад "пластинкових" преципітатів 8Юх-фази коре-
лює із змінами в ІЧ-спектрі поглинання кремнію — з'являлось
додаткове поглинання в спектральній області 1200—1300 см"1. Це
поглинання спостерігалося лише при 1000°С-відпалі кремнію.
Вибіркове травлення кремнію при цьому показувало наявність
двох видів ямок травлення — великих (до 1 мм) за розміром і
малих. Вважається, що перші — це дефекти пакування або дис-
локації. Другий тип ямок, за даними досліджень растрової мік-
роскопії, має круглу форму і класифікується як преципітати.
При наявності в ІЧ-спектрі поглинання кремнію смуги 1230 см"1

вибіркове травлення виявляло велику кількість дрібних ямок.
При відсутності цього поглинання і появі широкої смуги погли-
нання в області 1100 см"1 вибірковим травленням виявлялися
лише глибокі круглі ямки, швидше за все це колонії мікропре-
ципітатів. За нашими даними, ІЧ-поглинання кремнію в області
1230 см"1 корелює зі спостереженням по ТЕМ "пластинкових"
преципітатів, що вказує на їх кристалічну структуру [9]. Поява
смуги поглинання при 1100 см"1 в ІЧ-спектрі кремнію збігалося
зі спостереженням по ТЕМ колоній мікропреципітатів — аморф-
ної 8іОх-фази.

Великі відхилення в розмірах ростових кисневих мікропре-
ципітатів у вихідному кремнії створюють труднощі в дослідженні
подальшого кластерування і преципітації кисню. Останнє зале-
жить від багатьох факторів: концентрації кисню, вуглецю, швид-
кості охолодження зливка кремнію після затвердіння, коли над-
лишкові концентрації власних вакансій чи міжвузловий утворю-
ють додаткові дефекти в кремнії. Навіть у зливках кремнію з
однаковим вмістом кисню розподіл ростових кисневих мікро-
преципітатів може бути різним. Тому і бажано починати вивчен-
ня чи використання (при гетеруванні) кисневої преципітації в
кремнії при відомому і стандартизованому розподілі зародків
преципітатів. Однією з можливостей останнього може бути ви-
користання високоенергетичного опромінення кремнію, що до-
помагає створювати рівномірно розподілені і в заданій концен-
трації зародки преципітатів.
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Техніка внутрішнього гетерування "шкідливих" домішок на
кисневих преципітатах грунтується на використанні вторинних
дефектів, що їх супроводжують (дислокації, дефекти пакування).
Автори статті [36] вважають, що власні міжвузловини, які на-
роджуються в кремнії при преципітації кисню, утворюють де-
фекти пакування, які в подальшому є основними стоками для
інших міжвузловий. Емісія і анігіляція власних міжвузловий у
кремнії, в свою чергу, впливає на преципітацію кисню. Так, при
малій концентрації місць анігіляції (стоків) для міжвузловинних
атомів преципітація кисню суттєво уповільнюється.

Наявність домішки кисню в кремнії може відігравати пози-
тивну чи негативну роль у приладах, що виготовляються на ма-
сивних зразках кремнію чи на його еііітаксіальних шарах. Де-
фекти, що наводяться при преципітації кисню в активній зоні
приладів у процесі їх виготовлення, особливо, коли вони деко-
руються домішками важких металів, суттєво зменшують вихід
приладів. Але якщо дефекти, що супроводжують преципітацію кис-
ню в кремнії, утворюються в об'ємі, вони можуть бути місцями
гетерування домішок і точкових дефектів і створення "чистих"
зон у матеріалі.

Для успішного використання внутрішнього гетерування не-
обхідно контролювати кількість кисню, що йде на преципітати,
морфологію преципітатів та їх розподіл у кремнії. Все це впливає
на ефективність гетерування домішок і дефектів. Частинки SiO2 і
дефекти, що їх супроводжують у бездислокаційному кремнії в про-
цесі післяростового відпалу, можуть бути "стоками" для швидко
дифундуючих атомів домішок металів — Fe, Cu та інших [5], які
вводяться при технології виготовлення приладів на основі крем-
нію. Це дуже корисно, бо, наприклад, залізо взаємодіє в кремнії
з атомами легуючих домішок, що веде до утворення силіцидних
сполук, які в електричних схемах можуть бути місцями закоро-
чення. Відтягування атомів металів преципітатами SiO2 назива-
ють ефектом внутрішнього гетерування.

Формування частинок SiO2 як нової фази при преципітації
надлишкового кисню в кремнії є складним процесом. Він вима-
гає народження одного міжвузловинного атома Si для зняття ло-
кального збільшення пружного напруження, що утворюються в
Гратці для кожних двох атомів кисню, що приєднуються до пре-
ципітата. Таким чином, треба взяти до уваги, що два процеси
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йдуть паралельно: дифузія О, і iSi. Останній процес приводить до
кластерування міжвузловинних атомів Si і можливості взаємодії
iSi—О„ що мусить бути досліджено. Треба зважати і на те, що
число частинок фази п (7), що формуються при даній темпера-
турі, буде зростати в присутності вуглецю, бору, азоту. Поряд із
гомогенним зародженням преципітатів оксидної фази буде мати
місце і гетерогенне зародження на ростових дефектах. Із сказа-
ного вище випливає, що при вимірюванні швидкості виходу кисню
з твердого розчину треба обов'язково контролювати число час-
тинок, що преципітують.

Інтерес до цих досліджень не втрачається досі тому, що і далі
зростає об'єм використання кремнію у виготовленні інтегральних
схем при зменшенні розміру їх елементів (~0,18 мкм) і збільшенні
їх складності. Це підвищує вимогу до чистоти матеріалу від де-
фектів і домішок. Вивчення умов утворення і зростання окисних
частинок в кремнії необхідне для використання їх для гетеру-
вання дифундуючих домішок металів, що забруднюють кремній
при технології виготовлення приладів.

Питання, що потребують вирішення при використанні ефек-
ту внутрішнього гетерування домішок на киснево-кремнієвих
преципітатах [43], будуть такими:

1) скільки треба кисню, що преципітує, для ефективного ге-
терування;

2) чи є ефективна форма преципітатів для цієї ж мети;
3) роль дислокацій та дефектів пакування в гетеруванні;
4) вплив кількості дефектів на ефективність гетерування.
На даний час вважається, що при використанні гетерування

дефектів і домішок на окисних преципітатах у кремнії рекомен-
довано проводити три стадії відпалу кремнію:

1) високотемпературну (> 1150 °С), коли розчиняються рос-
тові преципітати та їх зародки;

2) низькотемпературну (~750 °С), коли формуються зародки
нових преципітатів (тривалість цієї стадії визначає швидкість на-
ступної преципітації);

3) росту преципітатів (-1000—1100 °С).
Отримані нами дані про преципітацію кисню в кремнії, оп-

роміненому високоенергетичними частинками (я0, р+), показали,
що за допомогою опромінення можна суттєво впливати на всі
три стадії.
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Так, створені за допомогою опромінення нові зародкові міс-
ця для преципітації кисню можуть відігравати більшу роль, ніж
зародки росту [8, 15].

Кількість створених додаткових зародків преципітатів можна
змінювати за допомогою флюенса опромінення [8].

Оптимальна температура преципітації кисню в опроміненому
кремнії також може бути суттєво знижена [15].

Все це необхідно брати до уваги при використанні нейтрон-
но-легованого кремнію для виготовлення приладів. Крім цього,
кожен із вказаних вище факторів окремо можна використовува-
ти для впливу на процес гетерування домішок і дефектів на окис-
них преципітатах. Нами було показано [9], що одним із можли-
вих шляхів підвищення радіаційної стійкості кремнієвих при-
ладів (тиристорів, />-/-«-діодів) є створення стоків для рухливих
радіаційних дефектів у вигляді внутрішніх гетерів (киснево-крем-
нієвих преципітатів). Радіаційно-термічна обробка дає можли-
вість у кілька разів підвищити радіаційну стійкість приладів.

Узагальнюючи сказане вище, можна стверджувати, що в оп-
ромінених зразках кремнію преципітація надлишкового кисню
прискорюється порівняно з неопроміненим кремнієм у широко-
му інтервалі температур (600—1000 °С).

Прискорення преципітації кисню в опроміненому кремнії ми
пов'язуємо насамперед з участю вакансій або їх комплексів в
утворенні і стабілізації зародків нової фази. Дослідження кремнію
структурними методами дали можливість отримати дані про ви-
гляд дефектів, які супроводжують преципітацію кисню, та про їх
просторовий розподіл.

Аналіз кінетичних кривих преципітації кисню при зниженні
температури обробки опроміненого нейтронами Cz-Si до 700 °С
показав, що концентрація преципітатів в опроміненому кремнії
залежно від флюенса опромінення (1015—1018 см~2) в 5—25 разів
більша, ніж у неопроміненому, а варіація флюенса опромінення
дозволяє наблизити механізм преципітації кисню в кремнії до
гомогенного.

Загалом було показано, що високоенергетичне опромінення
кремнію дозволяє суттєво знизити оптимальну температуру пре-
ципітації кисню в кремнії, зменшити час термообробки (що важ-
ливо при використанні ефекту гетерування домішок і дефектів
на киснево-кремнієвих преципітатах), змінювати концентрацію
преципітатів.
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Використання комбінованої радіаційно-термічної обробки
дає змогу зрозуміти взаємодію радіаційних і термічних дефектів,
підвищити радіаційну стійкість приладів з кремнію.

5.7. ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ПРЕЦИПІТАЦІЇ
ДОМІШКИ КИСНЮ В ОПРОМІНЕНОМУ КРЕМНІЇ

Отримані нами дані про преципітацію кисню в кремнії, оп-
роміненому високоенергетичними частинками (и°, р+), показали,
що за допомогою опромінення можна суттєво впливати на цей
процес [7, 9, 15]. Так, створені за допомогою опромінення нові
зародкові місця для преципітації кисню можуть відігравати в
цьому процесі більшу роль, ніж ростові зародки. Кількість ство-
рених додаткових зародків преципітатів можна змінювати за до-
помогою флюенса опромінення. В опроміненому кремнії може
бути значно знижена оптимальна температура преципітації кис-
ню [15]. Крім цього, кожен із вказаних вище факторів окремо
може бути використаний для впливу на процес гетерування
домішок і дефектів окисними преципітатами.

Нами показано, що в опромінених зразках кремнію порів-
няно з неопроміненим преципітація надлишкового кисню при-
скорюється при нагріві в інтервалі температур 700—1000 °С [7—
9, 15]. Зміна концентрації міжвузловинного кисню в опроміне-
ному кремнії при цьому зумовлена тим, що відразу після оп-
ромінення зразків Si в них спостерігається зменшення концен-
трації міжвузловинного кисню, яке відбувається через утворення
радіаційних дефектів, до складу яких входять атоми кисню. При
термообробці кремнію атоми кисню будуть вивільнюватись із ра-
діаційних дефектів, концентрація міжвузловинного кисню при
цьому зростатиме, після досягнення максимуму вона починає
знижуватись, що зумовлено преципітацією надлишкового (за да-
ної температури) міжвузловинного кисню і утворенням киснево-
кремнієвої фази. При довготривалій термообробці концентрація
міжвузловинного кисню прямує до насичення, значення якого від-
повідає розчинності кисню в кремнії при температурі відпалу [5].

У своїх дослідженнях ми зіткнулися з фактом, що хід кіне-
тичних кривих залежності концентрації міжвузловинного кисню
від тривалості відпалу в опромінених зразках кремнію на почат-
кових етапах термообробки істотно залежить від температури,
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флюенса опромінення і термічної "передісторії" зливка. Зупини-
мось детальніше на вказаних відмінностях.

На рис. 5.4 наведена типова залежність коефіцієнта погли-
нання а для кремнію в максимумі смуги 1110 см"1, інтенсивність
якої пропорційна концентрації міжвузловинного кисню, в неоп-
ромінених та опромінених зразках від часу відпалу при 1000 °С.
Після опромінення кремнію нейтронами чи протонами коефіці-
єнт а зменшувався порівняно з його вихідними значеннями і тим
сильніше, чим більший флюенс нейтронів (протонів) був вико-
ристаний. Це явище пов'язане з утворенням при опроміненні
насамперед вакансійно-кисневих комплексів типу Л-центрів, внас-
лідок чого концентрація міжвузловинного кисню в таких зразках
зменшується.

У перші години відпалу при 1000 °С такого кремнію концен-
трація кисню зростає і до тим більшого значення, чим меншим
флюенсом опромінений зразок, а потім починає падати. Такий
хід відпалу а в опромінених зразках зумовлений накладанням
двох конкуруючих процесів: збільшенням концентрації міжвуз-
ловинного кисню і одночасним початком процесу преципітації
кисню і пов'язаного з ним зменшенням його концентрації. Для
деяких зливків кремнію в зразках, опромінених нейтронами, кон-
центрація міжвузловинного кисню на початковому етапі відпалу
при 1000 °С досягала значень, більших, ніж у вихідних (неоп-
ромінених) зразках [7].

Відомо, що за таких високих температур (1000 °С) процес ви-
вільнення кисню з радіаційних дефектів відбувається вже в пер-
ші хвилини відпалу, бо всі відомі на сьогодні киснево-дефектні
центри та скупчення власних точкових дефектів радіаційного по-
ходження в кремнії відпалюються при значно нижчих темпера-
турах (<750 °С). Той факт, що кінетичні криві преципітації кис-
ню показують вивільнення міжвузловинного кисню за довший
час, тобто протягом перших годин (приблизно до 10) відпалу, свід-
чить про те, що ми маємо справу ще з одним процесом, який кон-
курує з преципітацією міжвузловинного кисню. Можливо, це —
розчинення за участю радіаційних дефектів киснево-кремнієвих
мікропреципітатів, які сформувалися в кремнії в процесі його
вирощування, тобто можна було припустити, що попереднє оп-
ромінення сприяє вивільненню кисню з пасток, якими можуть
бути ростові киснево-кремнієві комплекси. На те, що таке ви-
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вільнення відбувається і протікає більш інтенсивно в опроміне-
них зразках кремнію порівняно з неопроміненими, вказувало і
перевищення в них, в ряді випадків, відповідних вихідних кон-
центрацій міжвузловинного кисню на початкових етапах відпалу.

Для вивчення процесів, що супроводжують преципітацію
кисню в опроміненому кремнії на її початковій стадії, нами були
проведені спеціальні дослідження на двох типах зразків, які від-
різнялися між собою тільки вмістом ростових киснево-кремніє-
вих мікропреципітатів. Результати цих досліджень зображено на
рис. 5.16, де наведено залежність коефіцієнта поглинання а для
кремнію в максимумі смуги 1110 см~' від часу відпалу при 1000 °С
для неопромінених зразків (криві 7, 2) та опромінених швидкими
нейтронами флюенсом 1019 нейтр./см2 (криві З, 4). Всі зразки
виготовлено з одного зливка, але їх було два типи: попередньо
термооброблені протягом двох годин при 1350 °С перед опромі-
ненням і відпалом при 1000 °С (криві 2, 4) та без такої обробки
(1,3). Термообробка при 1350 °С повинна була призвести до роз-
чинення киснево-кремнієвих преципітатів, що утворилися при
охолодженні зливка кремнію в процесі його вирощування.

1,5 -

Рис. 5.16. Залежність коефіцієнта поглинання а в максимумі смуги 1110 см"1

від часу відпалу (г) при 1000 °С для кремнію: 1,2— неопроміненого; 3, 4 —
опроміненого швидкими нейтронами флюенсом 10" нейтр./см2. Зразки 2,

4 — попередньо термооброблено при 1350 °С протягом двох годин
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Як видно з рис. 5.16, в результаті попередньої термообробки
кремнію концентрація міжвузловинного кисню в зразку 2 (по-
рівняно із зразком 1) зросла майже вдвічі, що можливе тільки за
рахунок розчинення ростових киснево-кремнієвих мікропреципі-
татів. В опроміненому кремнії (зразок 3), який містив велику
кількість ростових киснево-кремнієвих комплексів, концентрація
міжвузловинного кисню в перші кілька годин відпалу при 1000 °С
зросла до значень, вищих за відповідні значення в неопроміне-
ному (зразок 1), після цього почала спадати.

На відміну від такої залежності в опроміненому кремнії, який
пройшов попередню термообробку при 1350 °С і практично не
містив ростових киснево-кремнієвих мікропреципітатів (зразок
4), концентрація міжвузловинного кисню тільки відновлювалась
до її значення у відповідному неопроміненому (зразок 2) і в
перші ж хвилини відпалу починала стрімко спадати завдяки пре-
ципітації.

Прискорене зменшення концентрації міжвузловинного кис-
ню в перші ж хвилини відпалу при 1000 °С в опроміненому крем-
нії, який не містив, на нашу думку, ростових киснево-кремнієвих
мікропреципітатів та зростання її в перші кілька годин відпалу
опроміненого кремнію з високим вмістом ростових киснево-крем-
нієвих мікропреципітатів до значень, вищих за відповідні зна-
чення в неопроміненому, є свідченням того, що попереднє оп-
ромінення кремнію не тільки прискорює преципітацію кисню в
ньому, але й сприяє інтенсивному розчиненню ростових кисне-
во-кремнієвих мікропреципітатів за даної температури.

Наші дослідження показали, що хід кінетичних кривих на по-
чатковій стадії за відпалу, наприклад, при 800 °С істотно відріз-
няється від аналогічних кривих для 1000 °С-відпалу.

У праці [15] нами наведено кінетичні криві преципітації між-
вузловинного кисню, починаючи з 5 год відпалу при 800 °С і до
завершення процесу преципітації (150 год) для кремнію, оп-
роміненого флюенсами 1 • 1015, 5 • 1016, 1 • 1018 нейтр./см2. На
рис. 5.17 наведено кінетичні криві преципітації кисню в цьому
кремнії, деталізовані для початкової стадії преципітації. Як вид-
но з рисунка, за такого відпалу концентрація міжвузловинного
кисню в опромінених зразках вже за перші ЗО хв зростала і на-
ближалася до значення в неопроміненому зразку, але не пере-
вищувала його. Далі, концентрація міжвузловинного кисню в цих
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а,см~

50 60 70 80 90
t, год

Рис. 5.17. Залежність диференціального коефіцієнта поглинання а в макси-
мумі смуги 1110 см"1 від часу відпалу при Т= 800 °С, для кремнію, оп-
роміненого різними флюенсами швидких нейтронів (нейтр./см2): 1 —

10ls; 2—5 • 1016; 3- 10'8; 4-0

зразках відразу починала зменшуватись тим швидше, чим біль-
шим флюенсом нейтронів було опромінено зразок. Лише для
зразка кремнію, опроміненого флюенсом 1 • 1015 нейтр./см2, пе-
ред цим зменшенням спостерігався короткий (~5 год) інкубацій-
ний період. Таким чином, за відпалу при 800 °С наші досліджен-
ня виявили тільки прискорення преципітації кисню в опроміне-
ному кремнії. Мабуть, така температура є недостатньою навіть за
умови опромінення для розчинення ростових киснево-кремніє-
вих мікропреципітатів.

Порівняння за даними ТЕМ дефектоутворення, пов'язаного з
преципітацією надлишкового кисню при термообробці кремнію
з різним вмістом кисню — (3—4) • 1017, (7—9) • 1017 см~3 — пока-
зало, що при цьому суттєву роль відіграють ростові киснево-крем-
нієві комплекси. Так, було виявлено, що в малокисневому крем-
нії час термообробки для виявлення колоній мікропреципітатів
становив 10—25 год, а для кремнію з більшим вмістом кисню
потрібно було ~50 год нагріву і цій стадії передувало утворення
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пластинкових преципітатів. З аналізу отриманих даних можна
було допустити, що для малокисневого кремнію стадія, пов'яза-
на з утворенням і розчиненням пластинкових преципітатів, про-
йшла в процесі охолодження зливка кремнію при вирощуванні.
Це призвело до зменшення концентрації вимірюваного по ІЧ-по-
глинанню розчиненого кисню і відповідної зміни кінетики пре-
ципітації в такому кремнії при подальшій термообробці при 1000 °С.
Високотемпературна (1350 °С протягом двох годин) обробка та-
кого кремнію дозволила виявити кисень, що входить до складу
ростових киснево-кремнієвих комплексів [45].

Отже, дослідження, наведені в даній монографії, виявили ще
один ефект впливу високоенергетичного опромінення на процес
преципітації домішки кисню в кремнії на доповнення до вияв-
лених нами раніше, таких, як прискорення процесу, збільшення
зародкових місць, гомогенізація процесу, зниження температури.
Це — розчинення ростових киснево-кремнієвих комплексів при
1000 °С в опроміненому кремнії. Слід зауважити, що всі особли-
вості початкового етапу преципітації домішки кисню в опромі-
неному кремнії, про які йшлося, необхідно враховувати при ви-
користанні гетерування домішок і дефектів на окисних преципі-
татах у кремнії в технології виготовлення приладів на його ос-
нові, особливо при використанні ядернолегованого матеріалу.

Таким чином, можна зробити такі висновки.
1. Експериментально підтверджено інтерпретацію про на-

лежність смуги поглинання 1110 см"1 розчиненому кисню в
ґратці кремнію.

2. Опромінення кремнію високоенергетичними зарядженими
частинками (р+, Е= 50 МеВ) і швидкими нейтронами приводить
до прискорення преципітації надлишкового кисню при термооб-
робці (1000 °С).

3. Структура киснево-кремнієвої фази, що утворюється при
відпалі в опроміненому кремнії, визначається насамперед за-
гальною концентрацією наведених радіацією точкових дефектів.
Чим більший флюенс опромінення, тим вірогідніше утворення
аморфного виду окисної фази. При малих флюенсах опромінен-
ня при 1000 °С-обробці кремнію утворюється кристалічна фаза
(кристобаліт).
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4. Преципітація кисню в опроміненому нейтронами і прото-
нами кремнії протікає однаковим способом, але із зсувом в бік
зменшення флюенса на два-три порядки для високоенергетич-
них протонів.

5. При відпалі опроміненого нейтронами кремнію в межах
температур 600—800 °С спостерігається скорочення тривалості
початкового процесу преципітації кисню, який описується за-
лежністю від часу ~/'-8~2, від 300 год (вихідний кремній) до кіль-
кох годин в опромінених зразках.

6. Складні радіаційні дефекти типу областей розупорядкуван-
ня суттєво не впливають на швидкість преципітації кисню в тер-
мообробленому при 1000 °С кремнії.

7. Прискорення преципітації кисню визначається загальною
концентрацією наведених точкових радіаційних дефектів, тобто
величиною флюенса опромінення.

8. Аналіз кінетики преципітації кисню в опроміненому ней-
тронами кремнію при відпалі в межах температур 600—800 °С
показав, що до флюенса опромінення <5 • 10'6 нейтр./см2 основ-
ний вплив на преципітацію кисню спричиняють термічні точкові
дефекти. Вплив радіаційних дефектів проявляється тільки в ско-
роченні інкубаційного періоду процесу преципітації, тобто в
збільшенні числа місць зародження. Кінетика процесу в цьому
випадку не змінюється порівняно з неопроміненим зразком. При
опроміненні кремнію флюенсами 5 • 1016— 1018 нейтр./см2 зростає
вплив радіаційних дефектів порівняно з термічними. При флю-
енсі опромінення >5 • 1016 нейтр./см2 процес преципітації набли-
жається до гомогенного. Роль ростових преципітатів стає не-
значною.

9. Дефекти структури, пов'язані з преципітацією кисню, ви-
являються за відпалу при температурі 600—800 °С в усіх опро-
мінених зразках значно раніше в часі, ніж у вихідних зразках, що
підтверджує ефект прискорення преципітації кисню в оп-
ромінених зразках.

10. Залежно від флюенса нейтронного опромінення (1015—
1018 нейтр./см2) в кремнії, що відпалювався при 700 °С, за да-
ними вибіркового травлення концентрація дефектів була більша
в 5—25 разів, відповідно. При 800 °С-відпалі ця різниця змен-
шилася до 5—14 разів. В сильно опромінених і термооброблених

6-1399 109



Розділ 5. Преципітація домішки кисню в опроміненому кремнії

при 800 °С зразках спостерігалося зменшення концентрації де-
фектів і збільшення їх розміру, що, можливо, пов'язане з яви-
щем коалесценції.

11. В опроміненому нейтронами кремнії після відпалу при
температурі 600 °С дефекти структури методом вибіркового про-
травлювання не виявлялись. Зростали лише пружні напруження
в ґратці, пов'язані з початком стягування атомів кисню в пре-
ципітати в шарах росту.

12. Виявлено ефект розчинення ростових киснево-кремнієвих
комплексів при 1000 °С в опроміненому кремнії.

ПО



Розділ 6

ОЗНАКИ ПІДВИЩЕННЯ
РАДІАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ КРЕМНІЮ
ПРИ ПОВТОРНОМУ ОПРОМІНЕННІ

Згідно з [1] "білякрайове" поглинання після опромінення ве-
ликими флюенсами нейтронів (~1019 нейтр./см2) зумовлено скуп-
ченнями дефектів як вакансійного, так і міжвузловинного типів.
Останні виявлялися при ізохронному відпалі в інтервалі темпе-
ратур 400—500 °С. Розпад міжвузловинних скупчень супровод-
жується утворенням комплексів міжвузловинних атомів кремнію
з киснем, про що свідчила поява цілого спектра вузьких смуг ко-
ливальної природи на фоні двофононного поглинання кремнію,
вирощеного методом Чохральського. При температурі 700 °С від-
бувається повний відпал цих дефектів. При повторному опромі-
ненні таких зразків ізохронний відпал приводив до значно мен-
шого утворення кисневих комплексів. Це, на нашу думку, могло
бути пов'язане з тим, що міжвузловинні атоми замість утворення
сполук із киснем пішли на більш ефективні стоки, ніж розчи-
нені атоми кисню, тобто кремній з великим вмістом кисню при
повторному опроміненні нейтронами і відпалі поводився як ма-
локисневий матеріал [2].

Наведені вище результати вказували на вплив повторного оп-
ромінення переважно на процеси відпалу радіаційних дефектів.

Нами досліджувався вплив попередніх радіаційних і термічних
обробок на радіаційну стійкість нейтроннолегованого кремнію.

Проведено систематичне вивчення впливу різних радіаційних
обробок з наступним відпалом на радіаційну стійкість кремнію, ви-
рощеного методом безтигельної зонної плавки (БЗП) [3]. Для по-
передніх радіаційних обробок використано опромінення швид-
кими нейтронами (Ф = 1017 нейтр./см2), тепловими нейтронами,
комбінацією швидких і теплових нейтронів, а також теплових ней-
тронів з у квантами. В табл. 6.1 наведено комбінації радіаційно-
термічних обробок, яким було піддано зразки. Після радіаційних
обробок усі зразки, включаючи вихідні, відпалено. Відпал зразків
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Розділ 6. Ознаки підвищення радіаційної стійкості кремнію...

проведено при температурі 800 °С протягом двох годин з наступ-
ним охолодження разом із піччю.

Після відпалу зразки опромінено швидкими нейтронами флю-
енсом 1016 нейтр./см2 на реакторі типу ВВР-10М. Температура
при опроміненні не перевищувала 60 °С.

Дослідження такого кремнію проведено методом ІЧ-спектро-
скопії. На спектрофотометрах КСВУ-23 виміряно спектри про-
пускання зразків у спектральній області 1,1—2,5 мкм, що дозво-
лило нам стежити за змінами поглинання в них, які виникли в
результаті опромінення швидкими нейтронами, і залежність цих
змін від попередніх обробок, яким піддано вихідні зразки.

Відомо, що для кремнію, вирощеного методом безтигельної
зонної плавки, найбільш відчутний вплив опромінення швидки-
ми нейтронами на спектри інфрачервоного поглинання спосте-
рігається в спектральній області, що межує безпосередньо з
краєм власного поглинання. Надалі наводимо спектри пропус-
кання тільки в цій спектральній області.

На рис. 6.1—6.6 наведено типові спектри пропускання в об-
ласті 2—1,1 мкм для зразків кремнію, які піддано різним радіа-
ційним обробкам, зазначеним вище, і відпалено при 800 °С, ко-
ли, як відомо, відбувається повний відпал дефектів, що фіксуються
за інфрачервоним поглинанням. Як видно з рис. 6.1, до опромі-
нення швидкими нейтронами зразки були прозорі відразу ж за
смугою власного поглинання кремнію і їх пропускання визна-
чалося багаторазовим відбиттям світла від поверхні зразків. На
рис. 6.2—6.6 наведено відповідні спектри пропускання зразків,
які опромінено швидкими нейтронами Ф ~ 1016 • нейтр./см2, і по-

ТАБЛИЦЯ6.1
Комбінації радіаційно-термічних обробок зразків кремнію

№ зразка Типи радіаційних і термічних обробок

Вихідний + відпал
Вихідний + опромінення швидкими нейтронами 10'7 см"2 +
відпал
Вихідний + опромінення швидкими нейтронами 1017 СМ~2+ опро-
мінення тепловими нейтронами + відпал
Вихідний + опромінення тепловими нейтронами + відпал
Вихідний + опромінення у-квантами + опромінення тепловими
нейтронами + відпал
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1,5
X, мкм

Рис. 6.1. Залежність пропускання від довжини хвилі П =/(Х.) для БЗП Si, від-
паленого при 800°С протягом двох годин (товщина зразка d = 0,34 см)

Рис. 6.2. Залежність пропускання від довжини хвилі П =f(X) для зразка № 1,
опроміненого Ф я 1016шв. нейтр./см2 (d - 0,496 см)

1.5 А., мкм 1,5 Х,мки

Рис. 6.3. Залежність пропускання від довжини хвилі П =f(X) для зразка № 2,
опроміненого Ф я Ю16 ШВ. нейтр./см2 (d = 0,496 см)

Рис. 6.4. Залежність пропускання від довжини хвилі П = / (X) для зразка
№ 3, опроміненого Ф я 1016шв. нейтр./см2 (d = 0,434 см)

X, мкм ''° х>мкм

Рис. 6.5. Залежність пропускання від довжини хвилі П =f(X) для зразка № 4,
опроміненого Ф я 1016 шв. нейтр./см2 (d= 0,580 см)

Рис. 6.6. Залежність пропускання від довжини хвилі П =/(>.) для зразка
№ 5, опроміненого Ф я 1016 шв. нейтр./см2 (d= 0,434 см)
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X, мкм

Рис. 6.7. Залежність диференціального пропускання П =/(А.) зразка № 1 по-
рівняно із зразком № 2. Зразки опромінені Ф « 10" шв. нейтр./см2

Рис. 6.8. Залежність диференціального пропускання вщ довжини хвилі П =/(Х.)
зразка № 3 порівняно із зразком № 5. Зразки опромінено Ф к 1016 шв.

нейтр./см2

передньо піддано різним радіаційним обробкам. Опромінення
зразків кремнію швидкими нейтронами привело до появи біля
краю власного поглинання додаткового поглинання, що моно-
тонно зменшувалось із збільшенням довжини хвилі і смуги по-
глинання з максимумом при 1,8 мкм.

"Білякрайове" поглинання зв'язується з областями розупорядку-
вання, а смуга поглинання 1,8 мкм — з дивакансіями (див. розд. 3).

З порівняння результатів рис. 6.2—6.3 видно, що опромінен-
ня швидкими нейтронами зразків кремнію, які попередньо оп-
ромінено швидкими нейтронами і відпалено, приводить до мен-
шого додаткового поглинання порівняно із зразками, що не про-
йшли попередню радіаційну обробку. Це наочно ілюструє і рис. 6.7,
на якому наведено диференціальний спектр пропускання контро-
льного зразка № 1 у порівнянні зі зразком № 2, що пройшов по-
передню радіаційну обробку швидкими нейтронами.

Оскільки зразки були відрізані з одного зливка, мали однако-
ву товщину та однаково оброблену поверхню, а попередній від-
пал при 800 °С, як відомо, приводить до повного відпалу дефек-
тів, що фіксуються за інфрачервоним поглинанням, розходження
в інтенсивності їх пропускання варто віднести тільки за рахунок
попередньої радіаційної обробки зразка швидкими нейтронами.
Як випливає з рис. 6.7, інтенсивність поглинання в контрольно-
му попередньо неопроміненому зразку більша.
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Як показали результати, наведені на рис. 6.2—6.6, інтенсив-
ність поглинання в зразках, опромінених швидкими нейтронами
Ф « 1016 нейтр./см2 не залежить від способу попередньої радіа-
ційної обробки. Це наочно видно з рис. 6.8, на якому наведено
диференціальні спектри пропускання двох зразків, які пройшли
різну попередню радіаційну обробку.

Таким чином, приведені дослідження показують, що попе-
редня радіаційна обробка зразків швидкими або тепловими ней-
тронами приводить до підвищення радіаційної стійкості кремнію
при повторному опроміненні швидкими нейтронами. Це пов'я-
зано з тим, що в кристалах кремнію після опромінення і відпалу
структура кремнію не повертається в початковий стан, залиша-
ються електричнонеактивні утворення, що служать стоками для
дефектів при наступному повторному опроміненні.

Отже, можна зробити такі висновки.
1. Показано підвищення радіаційної стійкості зонного крем-

нію щодо утворення областей розупорядкування при повторному
опроміненні.

2. "Зниження" комплекснотворної здатності домішки кисню
при відпалі повторно опроміненого Cz-кремнію зумовлено зни-
женням концентрації продуктів розпаду областей розупорядку-
вання, з якими кисень утворює комплекси.
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