
Kryształy, 
półprzewodniki, 
nanotechnologie.

Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKIDr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI
Instytut Fizyki UMK w ToruniuInstytut Fizyki UMK w Toruniu

skaroll@fizyka.umk.plskaroll@fizyka.umk.pl
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 Symetria kryształów.

 Podsumowanie.



Pojęcie kryształu.

 Kryształy od innych form występowania materii w 
przyrodzie wyróżnia periodycznie uporządkowana 
struktura wewnętrzna.

 Kryształy są jedną z podstawowych form w jakiej 
występują ciała stałe w przyrodzie,  okazuje się 
że natura nader często wybiera taką właśnie 
strukturę.













Metody otrzymywania kryształów.



Przepis na kryształ.
 Najczęściej do hodowli kryształów używa się soli kuchennej. 

Niestety sól kuchenna nie bardzo się do tego nadaje, 
ponieważ jej rozpuszczalność w 1000C jest podobna jak w 
temp. pokojowej. Bardzo dobrze natomiast krystalizuje 
siarczan miedzi. 

 Kawałek żużlu należy przywiązać (lub przykleić) do cienkiego 
drucika i zanurzyć w nasyconym na gorąco roztworze 
siarczanu miedzi.

 Żeby zachować na dłużej wyhodowane kryształy, to trzeba je 
pomalować lakierem. Doskonale do tego nadaje się lakier 
bezbarwny do paznokci kupiony za grosze w kiosku. 



Kryształ CuSO4 wyhodowany w warunkach domowych.



 Z fazy stałej:                                                                        
W wyniku przemiany fazowej w stanie stałym ( np. w 
przemianach metamorficznych w procesach geologicznych)

 Z fazy ciekłej:                                                                      
Przez bezpośrednie zestalanie cieczy, odparowanie, przez 
„wyciąganie” monokryształu ze stopionego materiału

 Z fazy pary:                                                                         
Przez sublimację, metodą gazowego transportu 
chemicznego.

Kryształy można otrzymać:



Przykładowe metody - hydrotermiczna.

 Metoda wykorzystująca wodę pod ciśnieniem i w 
temperaturze powyżej punktu wrzenia. Typowe 
ciśnienie w zakresie 50-2000 barów i temperatura: 
150-500oC.

 Woda pełni dwie funkcje:                                             
 - ośrodek przenoszący ciśnienie                                  
 - częściowe rozpuszczanie reagentów

 Umożliwia wytwarzanie kryształów, które nie mogą 
być wyhodowane w wysokiej temperaturze.



 1500 bar, grad T: 400  380 → oC,

 W dolnej, ogrzanej i zalkaizowanej 
części autoklawu kwarc częściowo 
rozpuszcza się,

 Nasycony roztwór wędruje ku górze, 
gdzie następuje wzrost kryształu

 Można tak wyhodować kryształy 
kwarcu do 1 kg stosowane np. w 
przetwornikach piezoelektrycznych.

Wzrost monokryształów kwarcu.



Metoda sublimacji - kondensacji.

 Przenoszenie cząsteczek 
z materiału źródła do fazy 
gazowej (sublimacja, 
odparowanie).

 Transport cząsteczek 
przez fazę gazową,

 Wbudowanie się 
cząsteczek par do 
kryształu (kondensacja).



Wzrost kryształów ze stopionej cieczy.

 Proces Bridgmana,

 Topienie strefowe,

 Metoda Czochralskiego.

Materiał:

 musi topić się odpowiednio, czyli bez zmiany składu podczas 
procesu,

 nie może rozkładać się przed stopieniem; tzn. nie może to być 
np. SiC, z powodu dekompozycji SiC przed stopieniem,

 nie może podlegać przemianie fazowej w temperaturze 
hodowli.



Proces Bridgmana.

1. Materiał i zarodek

umieszcza się w tyglu

2. Przykłada się gradient

temperatury wzdłuż osi tygla

3.Zarodkowanie:

część zarodka jest

nadtapiana

4. Wzrost:

wzrost kryształu

-Ruch elementu

grzewczego lub próbki



Budowa autoklawu do hodowli kryształów.



Wady i zalety procesu Bridgmana.

 Prostota  – kształt kryształu 
zdeterminowany przez  
kształt naczynia.

 Nie potrzeba radialnego 
gradientu temp. w celu 
kontroli kształtu kryształu.

 Nieduże naprężenia termiczne 
-nieduża ilość dyslokacji 
indukowanych naprężeniem.

 Kryształy można hodować w 
zamkniętych ampułkach 
(kontrola zawartości stopu).

 Ograniczony wzrost: wpływ 
ciśnienia, jakie wywiera 
pojemnik na kryształ 
chłodzenia.

 Trudność w obserwacji 
procesu dalszego 
zarodkowania i wzrostu 
kryształu.

 Utrudnienia w produkcji na 
dużą skalę (przygotowanie 
ampułek i zarodków, 
uszczelnianie).



Zastosowania procesu Bridgmana.

Jest to metoda stosowana do otrzymywania monokryształów

 wszystkich podstawowych grup materiałów:

 Metali,

 Stopów (także eutektycznych),

 Półprzewodników,

 Tlenków i ceramiki,

 Kryształów jonowych,

 Materiałów organicznych.



Kryształ Zn0.2Cd0.8Mg0.2Se „as grown”



Zn0.8Mn0.2Se „as grown”





Metoda Czochralskiego.

 Materiał jest 
utrzymywany w 
temperaturze nieco 
wyższej aniżeli TM.

 Zarodek jest 
zanurzany do stopu 
i powoli wyciągany.

 Metoda służąca do 
otrzymywania 
krzemu 
monokrystalicznego.



Wady i zalety procesu Czochralskiego.

 Kryształ może być 
obserwowany.

 Możliwość produkcji na dużą 
skalę (otrzymywanie dużych 
kryształów).

 Możliwość osiągnięcia 
wysokiej czystości i 
jednorodności kryształów.

 Uzyskanie produktu o 
określonej orientacji 
krystalograficznej.

 Niemożliwe użycie materiałów o 
wysokiej prężności pary.

 Proces wymagający stosowania 
substratu porcjami – trudno 
wdrożyć proces ciągły.

 Kryształ musi być obracany.

 Proces wymaga dbałości i ciągłej 
uwagi jak i dokładnej kontroli.

 Duży gradient temperatury 
(kontrola ) – przy małym ∅
trudność kontroli kształtu.

 Duże naprężenia termiczne.





Topienie strefowe.

 W poziomym tyglu 
znajduje się 
polikryształ.

 Piec przesuwa się 
wzdłuż niego z 
odpowiednią 
prędkością, tak 
aby polikryształ 
topił się i 
krystalizował.



Topienie strefowe - oczyszczanie.

 Metoda ta jest 
również stosowana 
do oczyszczania 
materiałów. Wynika 
to stąd, że 
zanieczyszczenia 
rozpuszczają się 
chętniej w fazie 
ciekłej.

 Góry lodowe w 
słonej wodzie nie 
zawierają soli! 

Mniej niż szczypta soli w 35 wagonach cukru !



Wady i zalety.
 Materiał jest oczyszczany 

przez powtarzane 
przechodzenie przez strefę 
(oczyszczanie strefowe).

 Kryształy mogą rosnąć w 
zamkniętych ampułach lub w 
zbiornikach otwartych.

 Możliwość realizacji ciągłego 
wzrostu.

 Proces nie wymaga wielkiej 
dbałości.

 Prostota: nie ma potrzeby 
kontroli kształtu kryształu.

 Ograniczony wzrost.

 Trudność obserwacji procesu i 
wzrostu kryształu.

 Utrudnione wymuszenie 
konwekcji.

 Metody nie można zastosować 
do niektórych materiałów o 
wysokich prężnościach par.



Wytwarzanie monokryształów krzemu dla 
mikroelektroniki.

 Otrzymywanie Si z SiO2            
i oczyszczanie,

 Otrzymanie polikrystalicznego 
substratu,

 Otrzymanie monokryształu,

 Obrabianie monokryształu,

 Orientacja i cięcie,

 Obrabianie plasterków Si,

 Pakowanie.



Oczyszczanie.
 Ekstrakcja (98 %)

SiO2 + 2C  Si + 2CO @ 1800 °C⇒

SiO2 + SiC  Si + SiO (gaz) + CO⇒

(zużycie energii ~13 kWh na kg)

 Destylacja

Si + 3HCl  SiHCl⇒ 3 + H2 @ 300°C

- Temperatura wrzenia trichlorosilanu: @ 31.8°C

- zanieczyszczenia są mniej lotne niż trichlorosilan

 poziom zanieczyszczeń < 1 ppb



Otrzymanie polikrystalicznego krzemu.

 Redukcja trichlorosilanu w wodorze:

SiHCl3 + H2  Si + 3HCl (gaz) @ 1000 °C;⇒

otrzymuje się superczysty Si 99.999999999%



Otrzymanie monokrystalicznego krzemu 
metodą Czochralskiego.

 Polikrystaliczny Si topi się w 
tyglu kwarcowym w 1420°C;

 Proces odbywa się w argonie

 Zarodek – monokryształ Si – 
umieszczony jest w stopionym 
krzemie i powoli obracany w 
trakcie wyciągania



Otrzymanie monokrystalicznego krzemu 
metodą Czochralskiego c.d.

 Orientacja krystaliczna – jest wyznaczona przez orientację 
zarodka,

 Średnica kryształu – jest określona przez temperaturę, szybkość 
obrotu i wyciągania,

 Metodą Czochralskiego otrzymuje się kryształy o pewnej 
zawartości jonów tlenu. Gdy jest to szkodliwe dla urządzenia, 
stosuje się metodę topienia strefowego. Rzadko, ponieważ poza 
tlenem, kryształy są mniej doskonałe.



Obróbka krzemu otrzymanego metodą 
Czochralskiego.

 Obcięcie końcówki: zanieczyszczona,

 Szlifowanie powierzchni bocznej,

 Cięcie kryształu w plasterki (0,5 – 1 mm),

 Szlifowanie proszkiem Al2O3.

 Polerowanie chemiczno – mechaniczne, aż do otrzymania 
lustrzanej powierzchni.



Dlaczego krzem ?

 Najczystszy znany materiał: 1 atom 
zanieczyszczenia na 1011 Si,

 Najdoskonalszy znany materiał (idealny w skali 
odległości metrów),

 Lustrzane powierzchnie: różnice rzędu < 200 nm na 
2.5 cm × 2.5 cm.



 Typowa sztaba ma ok.       
1 - 2 m długości,

 Może zostać pocięta na 
setki mniejszych, 
okrągłych elementów 
(płytek),

 Każdy z nich może zostać 
użyty do otrzymania 
setek obwodów scalonych,

 Otrzymany w ten sposób 
Si jest wysokiej czystości 
– główne zanieczyszczenie 
stanowi tlen z tygla.



Etapy wzrostu kryształu.

 Zarodkowanie.

 Wzrost.



Zarodkowanie.

Aby kryształ mógł rosnąć, najpierw proces musi

się rozpocząć: musi powstać zarodek, czyli

bardzo niewielki kryształ nowej fazy.

Wymaga to:

 Albo przechłodzenia,

 Albo przesycenia roztworu,

 Albo czynnika zewnętrznego,

 Albo sztucznego wprowadzenia zarodka.



Zarodkowanie c.d.

 Zarodki zbyt małe znikają, tylko te, które osiągnęły rozmiar

krytyczny będą dalej się powiększać.



Zarodkowanie c.d.

 Trudność procesu zarodkowania wynika z termodynamiki.

 Energia swobodna kryształu tworzącego się np. w cieczy 
składa się z energii swobodnej ciała stałego (która jest 
mniejsza niż energia swobodna cieczy) oraz z energii 
swobodnej powierzchni rozdziału dwóch faz: ciekłej i stałej.

 Im mniejsza objętość w stosunku do powierzchni, tym 
gorzej. Dlatego istnienie małych zarodków wymaga 
przechłodzenia.



Mechanizmy wzrostu kryształu.

 Mechanizm schodkowy wzrostu.

 Mechanizm wzrostu poprzez dyslokację 
śrubową.



Mechanizm schodkowy.

 Morfologia kryształów 
określona jest przez 
względne prędkości wzrostu 
ścian.



Mechanizm wzrostu poprzez dyslokację śrubową.

 Na etapie wzrostu powstaje 
defekt. Kryształ rośnie 
wzdłuż osi śruby, np. 
Whiskery oraz grafit.



A co u nas ?
 Również w Polsce prowadzi się prace nad otrzymywaniem 

monokryształów w takich instytucjach jak:

 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) 
na północnym krańcu Warszawy,

 CEMAT SLICON, produkujący kryształy krzemu,

 Firma VIGO Systems, produkująca detektory podczerwieni,

 Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC PAN), w którym 
opracowano unikalną w skali światowej technologię wzrostu 
azotku galu (technologia niebieskich laserów, 
produkowanych teraz przez firmę TopGaN).   



Sieci krystaliczne.
 Sieć krystaliczna - sposób wypełnienia atomami 

przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów 
zwana komórką elementarną jest wielokrotnie 
powtarzana.

 Struktura w jakiej krystalizuje dany związek, 
stałe sieciowe, typy wiązań chemicznych 
otrzymanych kryształów półprzewodnikowych są 
tymi wielkościami, które określają ich fizyczne 
właściwości, jak na przykład termiczne, 
elektryczne i optyczne.



Sieci krystaliczne c.d.
 Atomy w kryształach ułożone są w określonym porządku, 

który daje się stosunkowo prosto opisać przez podanie 
własności symetrii.

 Symetrię kryształu definiuje się poprzez podanie operacji 
symetrii przekształcających kryształ sam w siebie. 
Przekształceniami symetrii są translacje, obroty, inwersja, 
obroty inwersyjne i płaszczyzny odbicia.

 Istnieje 14 sposobów takiego wypełnienia przestrzeni, które 
różnią się kątami między krawędziami komórki elementarnej i 
ewentualnymi nierównościami między długościami niektórych 
jej boków. Te sposoby są znane pod nazwą sieci Bravais'go.



Przykładowe komórki elementarne.



Struktura blendy cynkowej i wurcytu.

Krzem, diament



Wskaźniki Millera.

 Wskaźniki Millera - w krystalografii notacja 
wykorzystywana do opisu kierunków i 
płaszczyzn krystalograficznych. Rodzina 
płaszczyzn lub prostych jest określona 
przez trzy liczby całkowite nazywane 
wskaźnikami Millera.



Wskaźniki Millera dla prostych.

 Wskaźniki Millera prostej L są współrzędnymi punktu 
przecięcia tej prostej z jedną z osi głównych kryształu w 
układzie współrzędnych, którego osie również są osiami 
głównymi a jego środek leży na prostej L.

 Wskaźniki dobiera się tak, aby były zbiorem najmniejszych 
możliwych liczb naturalnych. Przyjęło się wskaźniki dla 
prostych umieszczać w nawiasach kwadratowych []. Jeżeli 
któryś ze wskaźników jest ujemny, znak minus umieszcza 
się nad liczbą.



Wskaźniki Millera dla prostych c.d.

 Proste równoległe do siebie mają takie same wskaźniki.

 W przypadku układu regularnego wskaźniki Millera dla prostej 
są równoznaczne z oznaczeniem kierunku tej prostej w układzie 
kartezjańskim.



Wskaźniki Millera dla płaszczyzn.
 Płaszczyzna przecina osie kryształu w pewnych punktach, 

odcinając odcinki o pewnej długości.

 Stosunki stałej sieciowej do długości tych odcinków, pomnożone 
przez stałą dają wskaźniki Millera tej płaszczyzny.

 Stała musi być tak dobrana, aby wskaźniki były jak 
najmniejszymi liczbami naturalnymi.

 W przypadku, gdy płaszczyzna jest równoległa do którejś z osi, 
to punkt przecięcia znajduje się w nieskończoności, co daje 
wskaźnik Millera równy 0.

 Wskaźniki Millera dla płaszczyzn umieszcza się w nawiasach 
okrągłych (). 



Wskaźniki Millera dla płaszczyzn c.d.

 Umieszczenie ich w nawiasach klamrowych {} wskazuje, że 
opisywana płaszczyzna jest ścianą kryształu.

 Ewentualny minus zapisywany jest nad liczbą.

 Podobnie jak w przypadku prostych, płaszczyzny równoległe do 
siebie mają takie same wskaźniki Millera.

 Natomiast takie same wskaźniki jak dana płaszczyzna ma prosta 
prostopadła do niej.

 W przypadku układu regularnego wskaźniki Millera dla płaszczyzny 
są równoznaczne z oznaczeniem kierunku normalnej tej 
płaszczyzny w układzie kartezjańskim.



Przykładowe wskaźniki Millera dla 
płaszczyzn.



Sieć regularna



Sieć regularna c.d.



Symetria w kryształach.

 Elementy symetrii kryształów – prawidłowe 
powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod 
względem geometrycznym i fizycznym części 
kryształów: np. ścian, krawędzi, naroży określane jest 
mianem symetrii kryształów.

 Symetria przejawia się w postaciach, strukturze i 
właściwościach fizycznych kryształów.

 Symetrię określa się za pomocą tzw. makroskopowych 
elementów symetrii, czyli dających się zaobserwować 
na wielościennej postaci kryształu.



Elementy symetrii w kryształach.
 Środek symetrii – punkt położony wewnątrz kryształu, który ma 

tę własność, że na dowolnej prostej przeprowadzonej przez ten 
punkt, w jednakowej od niego odległości, znajdują się jednakowe 
pod względem geometrycznym i fizycznym punkty kryształu.

 Oś symetrii – prosta, wokół której powtarzają się jednakowe 
części kryształu, przy czym te części mogą się powtarzać co kąt 
α = 60°, 90°, 120°, 180°, 360°, liczbę n = 360/α nazywa się 
odwrotnością osi symetrii; w kryształach możliwe są osie jedno-, 
dwu-, cztero-, sześciokrotne.

 Płaszczyzny symetrii – płaszczyzny dzielące kryształ na dwie 
części pozostające względem siebie w takim stosunku jak 
przedmiot do swego obrazu w zwierciadle płaskim.



Elementy symetrii w kryształach c.d.

 Środek 
symetrii.

 Oś 
symetrii.



 Przykładowe 
płaszczyzny 
symetrii w 
kryształach.



Podsumowanie.

 Wzrost kryształów półprzewodnikowych jest jedną z 
najważniejszych dziedzin współczesnej technologii i 
jedną z najbardziej dochodowych, o wartości rynku 
światowego wielu dziesiątek miliardów Euro.

 Wzrost kryształów jest specyficzną dziedziną nauki 
inną, niż pozostałe. Wymaga w dużej mierze tradycji, 
wieloletniego terminowania u mistrza.

 Setki tricków, w jaki sposób hodować kryształ, należą 
do najlepiej strzeżonych tajemnic producentów i nie da 
się ich nauczyć z książek, czy artykułów.



Dziękuję za uwagę !
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