
Wpływ orientacji krystalograficznej
zarodka na wzrost oraz morfologię

kryształu ZnO

Paweł Skupiński

Rozprawa doktorska wykonana w

Instytucie Fizyki

Polskiej Akademii Nauk

Promotor: dr hab. Krzysztof Grasza

2010



Spis treści

1 Tlenek Cynku 7

2 Metody krystalizacji ZnO 10

2.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Metoda hydrotermalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.3 Metoda wzrostu z fazy ciekłej (roztopu) . . . . . . . . . . . 13

2.4 Metoda wzrostu z fazy gazowej . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.1 Nośniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4.2 Wzrost w systemach otwartych . . . . . . . . . . . . 18

2.4.3 Wzrost w systemach zamkniętych (ampułach) . . . . 19

3 Morfologia frontu krystalizacji 23

3.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.2 Pole temperatur i pole koncentracji . . . . . . . . . . . . . . 23

3.2.1 Stare kryterium przesycenia strukturalnego . . . . . . 24

3.2.2 Liniowa teoria stabilności morfologicznej . . . . . . . 28

3.2.3 Nowe kryterium przesycenia strukturalnego . . . . . 33

3.2.4 Analiza modelowa warunków krystalizacji ZnO z fazy

gazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4 Część doświadczalna 39

4.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.2 Układ eksperymentalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.2.1 Stanowisko do wzrostu kryształów ZnO . . . . . . . . 39

4.2.2 Ampuła wzrostowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.2.3 Zaródź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.2.4 Materiał źródłowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.3 Kryształy wzrastane na zarodzi w atmosferze czystego H2 . . 44

4.3.1 Przebieg eksperymentów . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.3.2 Charakteryzacja kryształów otrzymanych na zarodziach 45

1



4.3.3 Dyskusja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.4 Kryształy wzrastane w atmosferze zawierającej H2 i wybrane

domieszki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.4.1 Przebieg eksperymentów . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.4.2 Charakteryzacja kryształów otrzymanych przez spon-

taniczne zarodkowanie w atmosferze zawierającej H2,

Cl i Mn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.4.3 Charakteryzacja kryształów otrzymanych przez spon-

taniczne zarodkowanie w atmosferze zawierającej H2
i Cl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.4.4 Charakteryzacja kryształów otrzymanych na zarodzi

w atmosferze zawierającej H2, Cl i Mn . . . . . . . . 68

4.4.5 Dyskusja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.5 Próby epitaksji na otrzymanych kryształach . . . . . . . . . 73

4.5.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.5.2 Sposób przygotowania podłoży ZnO do procesów epi-

taksjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.5.3 Proces ALD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.5.4 Otrzymane warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.5.5 Dyskusja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.6 Fizyczne właściwości otrzymanych kryształów . . . . . . . . 79

5 Podsumowanie 83

2



Podziękowania

W pierwszych słowach chciałbym złożyć serdeczne podziękowania kilku

osobom, dzięki którym możliwe stało się wykonanie przedstawionej w tej

rozprawie pracy doktorskiej. Przede wszystkim chciałbym podziękować mo-

jemu promotorowi dr hab. Krzysztofowi Graszy za możliwość skorzystania

z jego doświadczenia i wiedzy dotyczącej wzrostu kryształów oraz za pomoc

w zapoznawaniu się z układem eksperymentalnym. Serdeczne podziękowa-

nia składam również prof. dr hab. Andrzejowi Mycielskiemu, kierownikowi

oddziału ON 1.1, za pomoc przy obsłudze i budowie stanowisk doświadcza-

nych, możliwość korzystania z aparatury znajdującej się w naszym oddziale

i udzielanie cennych wskazówek. Równie szczere podziękowania wyrażam

dla oddziału ON 4.2 kierowanego przez prof. dr hab. Marka Godlewskiego,

w szczególności dla pana mgr Krzysztofa Kopalko, za możliwość sprawdze-

nia przydatności otrzymanych w ramach tej pracy kryształów w zastoso-

waniach epitaksjalnych. Prof. dr hab. Andrzejowi Suchockiemu, pani mgr

Annie Dużyńskiej i panu mgr Piotrowi Sybilskiemu chciałbym podziękować

za prowadzone nadal badania nad właściwościami optycznymi moich krysz-

tałów. Mgr Elżbiecie Łusakowskiej za pomiary dyfrakcji Lauego i badania

za pomocą mikroskopu sił atomowych. Za pomiary dyfrakcji rentgenow-

skiej dziękuję dr hab. Wojciechowi Paszkowskiemu i mgr Wiktorowi Do-

mukhowskiemu. Panu dr hab. Bogdanowi Kowalskiemu, pani Annie Reszce

oraz mgr Bartłomiejowi Witkowskiemu za wyniki ze skaningowego mikro-

skopu elektronowego. Za badania wykonane transmisyjnym mikroskopem

elektronowym dziękuję dr hab. Piotrowi Dłużewskiemu. Panu dr Rafałowi

Jakiele za pomiary składu techniką SIMS oraz panu dr Krzysztofowi Dybko

za pomiary efektu Hall’a. Panu Franciszkowi Wawrzyniakowi dziękuję za

prace potrzebne przy przygotowaniu ampuł. Prof. dr hab. Tomaszowi Sto-

remu i panu dr Andrzejowi Avdoninowi dziękuję za pomiary magnetyczne.

Panu Wojtkowi Kaliszkowi i pani inż. Barbarze Witkowskiej za pomoc w

obsłudze i naprawie układów eksperymentalnych.

3



Wstęp

Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy fizyki oraz technologii otrzymy-

wania kryształów objętościowych tlenku cynku (ZnO) metodą wzrostu z

fazy gazowej (sublimacji-kondensacji). Głównym celem podjęcia tej pracy

jest pogłębienie wiedzy dotyczącej fizyki wzrostu kryształów oraz rozwój

technologii wytwarzania kryształów półprzewodnikowych, a w szczególno-

ści kryształów ZnO. Zakres zadań związanych z realizacją tej pracy nie

ogranicza się do procesu krystalizacji i charakteryzacji morfologii krysz-

tału. Zagadnienie otrzymywania kryształów związane jest z problemami

fizyki i technologii procedur syntezy i przygotowania materiału wsadowe-

go, analizą składników układu termicznego pieca, procedurą wytwarzania

próbek, cięcia, polerowania, trawienia powierzchni kryształów. Istotnym

problemem rozpatrywanym w tej pracy jest procedura przygotowania po-

wierzchni próbki do epitaksji oraz wykonania próbnych procesów epitaksji.

Podstawowym tematem rozprawy jest badanie wpływu orientacji kry-

stalograficznej zarodka na morfologię frontu krystalizacji w ujęciu makro-

skopowym i mikroskopowym oraz na parametry wzrostu kryształu ZnO.

Krystalizacja była wykonywana metodą transportu chemicznego w środo-

wisku wodoru, z zastosowaniem dwu zasadniczo różniących się metod roz-

poczynania krystalizacji. W pierwszej opisanej w tej pracy metodzie wzrost

kryształu rozpoczyna się na specjalnie przygotowanej zarodzi, co pozwala

kontrolować kierunek wzrostu kryształu i obserwować jego morfologię. Dru-

ga z metod polega na spontanicznym wytwarzaniu zarodzi w początkowej

fazie wzrostu w warunkach optymalnych dla minimalizacji ilości pojawia-

jących się ziaren. W dalszej fazie tej metody następuje wymuszona selekcja

ziaren (zmniejszenie ilości ziaren kontynuujących wzrost). To zróżnicowa-

ne podejście do problemu monokrystalicznego wzrostu kryształu wynika

z obecnego globalnego stanu technologii krystalizacji objętościowej ZnO

- pomimo sukcesów krystalizacji ZnO metodą hydrotermalną, dostęp do

kryształów mogących służyć jako zarodek jest ograniczony. Otrzymywanie
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dużych monokrystalicznych ziaren metodą selekcji w czasie zarodkowania

i wzrostu jest koniecznym środkiem pozyskiwania zarodzi do wzrostu na

nich. Z kolei metoda wzrostu na zarodziach otwiera perspektywę powięk-

szenia rozmiarów kryształów oraz wzrostu w kierunku krystalograficznym,

który jest optymalny w danych warunkach krystalizacji.

Problem wpływu kierunku krystalograficznego na wzrost kryształów

tlenku cynku z fazy gazowej nie był jak dotąd szeroko dyskutowany, dla-

tego też podjęte zostały badania zjawisk zachodzących w czasie takiego

procesu. Ich zrozumienie umożliwi dalszy rozwój technologi otrzymywania

kryształów ZnO. Najważniejszymi zadaniami tej pracy są:

• Opracowanie optymalnych warunków ukierunkowanego wzrostu krysz-

tałów ZnO na zarodzi.

• Wyjaśnienie anizotropii prędkości wzrostu kryształów ZnO otrzymy-

wanych w atmosferze czystego wodoru.

• Określenie wpływu domieszek Cl i Mn na anizotropię prędkości wzro-

stu kryształów ZnO.

• Zbadanie morfologii frontów krystalizacji oraz przedyskutowanie wa-

runków stabilnego wzrostu na podstawie dostępnej literatury.

• Opracowanie procedury przygotowania podłoży ZnO do epitaksji.

• Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej metod otrzymy-

wania kryształów ZnO.

Część eksperymentalna rozprawy podzielona jest na rozdziały doty-

czące kolejnych etapów pracy autora rozprawy, poprzedzające i następu-

jące po finalnym efekcie wytworzenia kryształów na zarodzi. Pierwszym

ważnym etapem pracy było opanowanie technologii syntezy oraz przygo-

towania do krystalizacji materiału wsadowego. Udoskonalenie układu do

wzrostu kryształów poprzedzało bezpośrednio wykorzystanie tego układu

do krystalizacji. Wytworzenie kryształów rozpoczynało cykl prac związa-

nych z obróbką technologiczną kryształu wykonywaną przez autora rozpra-

wy, polegającą na cięciu, szlifowaniu, polerowaniu, trawieniu chemicznym,

trawieniu termicznym, rozpoznawaniu ukierunkowania krystalograficznego,

badaniu morfologii powierzchni wzrostu, rozpoznawania zawartości domie-

szek, badaniu defektów, przygotowywaniu zarodzi do następnych krystali-

zacji. Ukoronowaniem prac technologicznych było wypracowanie technolo-
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gii przygotowania podłoży do epitaksji oraz wykonanie próbnych procesów

epitaksji.

Sposób wykonywania prac technologicznych wynikał z wiedzy nabytej

od członków zespołu z którym autor rozprawy współpracował w Instytucie

Fizyki PAN, z szeroko cytowanej w tej rozprawie literatury oraz przede

wszystkim, z analizy teoretycznej i modelowej zjawisk fizykochemicznych

zachodzących w układzie wzrostu kryształu i w czasie jego obróbki. Dosto-

sowywanie układu termicznego, przewidywanie zachodzących reakcji che-

micznych (głównym problemem jest przewidzenie ich skali i szybkości w

danych warunkach), wykonywanie dużej ilości testów próbnych w różnych

warunkach, doprowadziło do wypracowania modelu zjawisk fizykochemicz-

nych zachodzących w czasie procesów technologicznych. Wyniki zostały

przedyskutowane i porównane z obserwacjami znanymi z literatury. W wy-

niku tej analizy powstała spójna koncepcja wyjaśnienia obserwowanych

zjawisk dostosowywania się preferowanego do wzrostu kryształu kierunku

krystalograficznego. Chociaż wynik technologiczny tego osiągnięcia może

być w pełni oceniony dopiero po przeprowadzeniu większej ilości testów

dających wynik statystyczny, już w momencie pisania tej rozprawy można

powiedzieć, że przyczynił się do znacznego zwiększenia efektywności oraz

zmniejszenia kosztów wytworzenia kryształów objętościowych ZnO. Część

eksperymentalna poprzedzona jest częścią teoretyczną. Przedstawione tu są

dwa zagadnienia kluczowe dla technologii krystalizacji: analiza stanu wie-

dzy w zakresie krystalizacji z fazy gazowej, w szczególności w zastosowaniu

do ZnO oraz analiza stanu wiedzy w zakresie stabilności morfologicznej

frontu krystalizacji, w szczególności w zakresie wzrostu z fazy gazowej.
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Rozdział 1

Tlenek Cynku

Tlenek cynku jest materiałem znanym od bardzo dawna i powszechnie

stosowanym. Obecnie można go spotkać praktycznie we wszystkich dzie-

dzinach życia, począwszy od kosmetyków poprzez dodatki do pasz, na za-

stosowaniach w elektronice skończywszy. Tak szerokie zastosowanie tego

materiału wynika z jego ogólnej dostępności i właściwości, takich jak: brak

szkodliwego działania na organizmy żywe, właściwości piezoelektrycznych

związanych z istnieniem kierunków polarnych oraz specyficznych właściwo-

ści elektrycznych i optycznych wynikających ze struktury pasmowej tlenku

cynku.

Stabilną strukturą kryształów ZnO w temperaturze pokojowej jest struk-

tura wurcytu (rys. 1.1), która przy ciśnieniu hydrostatycznym równym

około 105 atm przechodzi w strukturę soli kuchennej. Tlenek cynku mo-

że również krystalizować w strukturze blendy cynkowej, jeżeli jest osadza-

ny na podłożach o strukturze kubicznej. Stabilna faza ZnO (wurcyt) jest

strukturą heksagonalną gęstego upakowania o parametrach sieci równych

a0 = 0,32495 nm i c0 = 0,52069 nm [1]. Stosunkowo silna jonowość wiązań

(0,616) i występowanie prostopadłych do kierunku osi c naprzemiennych

płaszczyzn zawierających jedynie atomy Zn lub O powoduje, że kryształ ten

posiada kierunek polarny skierowany zgodnie z osią c oraz silne właściwości

piezoelektryczne (w literaturze raportuje się o zmierzonym współczynniku

piezoelektrycznym równym e33= 0,52±0,02 C/m2 [2]). ZnO świetnie spraw-

dza się w zastosowaniach związanych z tymi własnościami. Kryształy ZnO

charakteryzują się gęstością na poziomie 5,606 g/cm3 i dobrą wytrzyma-

łością na czynniki mechaniczne. Twardość mierzona przy penetracji litego

kryształu na głębokość 300 nm wynosi dla ZnO H=5,0±0,1 GPa, nato-

miast moduł Younga wynosi E= 111,2±4,7 GPa. Te parametry klasyfikują
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tlenek cynku w środku stawki, za takimi materiałami jak np. GaN (H=

15,5±0,9 GPa, E= 210±23 GPa).

Rysunek 1.1: Schematy trzech struktur w, których występuje tlenek cynku.

Czarne kółka oznaczają atomy cynku a jasne atomy tlenu [2].

W niniejszej pracy najbardziej istotne są właściwości termiczne krysz-

tałów ZnO. Punkt potrójny dla ZnO znajduje się w temperaturze 1975◦C

i ciśnieniu 109×103Pa. Podczas topienia materiał ten ulega dekompozycji

na tlen i cynk, co znacznie utrudnia uzyskiwanie monokryształów ZnO z

roztopu. Ponadto ciśnienie par tlenku cynku poniżej temperatury topnienia

jest bardzo niskie, skutkiem czego transport fizyczny w fazie gazowej jest

praktycznie niemożliwy. Przewodność cieplna kryształu ZnO wynosi 0,6

W/m K. Badania tej wielkości dla poszczególnych polarnych powierzchni

wykazały istnienie pewnych różnic - dla powierzchni zakończonej atomami

Zn przewodnictwo cieplne wynosi od 1,16 do 1,02 W/m K, a dla powierzch-

ni O od 1,10 do 0,98 w/m K, przy czym stwierdzona została zależność tego

parametru od sposobu przygotowania danej powierzchni. Liniowe współ-

czynniki rozszerzalności cieplnej są zależne od kierunku krystalograficzne-

go: a0=6,5×10−6, c0=3,0×10−6. Ta właściwość tlenku cynku generowała

pewne kłopoty z naprężaniami w czasie chłodzenia naszych kryształów,

które mogły prowadzić do pęknięć.

Szeroka przerwa energetyczna, wynosząca w temperaturze pokojowej

3,4 eV oraz wysoka energia wiązania ekscytonu równa 60 meV sugeruje,

że ZnO jest świetnym materiałem do zastosowań w optoelektronice np. do

wytwarzania diód laserowych świecących w zakresie UV. Przyczyną opóź-

niającą wdrożenie tego materiału w tych zastosowaniach są trudności z
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otrzymaniem typu p przewodnictwa wymaganego przy otrzymywaniu złą-

czy p-n. Trudności te związane są z dużą koncentracją defektów kompen-

sujących dziurowe przewodnictwo oraz niską rozpuszczalnością domieszek

akceptorowych.
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Rozdział 2

Metody krystalizacji ZnO

2.1 Wprowadzenie

Z powodu wysokiej temperatury topnienia tlenku cynku sięgającej 1975
◦C uzyskiwanie kryształów tego materiału jest dość trudne. Dlatego też,

bardzo niezwykłe było doniesienie o kryształach otrzymanych w urządze-

niu do przemysłowej produkcji bieli cynkowej w Hucie Oława S. A. [3].

Masa tych kryształów sięgała 2,5 kg, a ich powstanie związane było z uster-

ką pieca i wieloletnim procesem narastania. Pierwsza opisana próba świa-

domego wytworzenia kryształów tlenku cynku została przeprowadzona w

Niemczech w latach trzydziestych ubiegłego wieku [4]. Próba ta zakończy-

ła się sukcesem, polegającym na częściowym stopieniu walca wykonanego z

ZnO i uzyskaniu polikrystalicznych płytek. Wysoką temperaturę uzyskano

dzięki przepuszczeniu prądu elektrycznego przez topiony element. Meto-

dą sublimacji uzyskano monokrystaliczne igły o długości kilku milimetrów

w komorze wykonanej z ZnO, ogrzewanej w ten sam sposób. W cytowa-

nym artykule jest również opisana nieudana próba zastosowania metody

Bridgman’a do wytworzenia kryształów ZnO. W późniejszym okresie po-

dejmowano próby wzrostu z roztworu z zastosowaniem różnych technik i

rozpuszczalników [5–7]. Jednak największe sukcesy uzyskane zostały przy

zastosowaniu trzech następujących metod wzrostu: (i) metody hydroter-

malnej, (ii) metody wzrostu z fazy ciekłej (roztopu) i (iii) metody wzrostu

z fazy gazowej. Te trzy metody zostaną omówione w tym rozdziane, przy

czym największa uwaga zostanie poświęcona metodzie trzeciej.

10



2.2 Metoda hydrotermalna

Z pośród wszystkich metod otrzymywania kryształów ZnO, to metoda

hydrotermalna pozwala, jak dotąd, uzyskać kryształy o największych roz-

miarach. Doniesienia o otrzymaniu trzycalowych kryształów tlenku cynku

są obecne w literaturze [8], a sama technika jest stosowana przemysłowo

w produkcji kryształów kwarcu [9]. Pierwsze udane próby otrzymywania

kryształów tlenku cynku podjęto w latach sześćdziesiątych ubiegłego wie-

ku [10, 11]. Obecnie największym ośrodkiem otrzymującym objętościowe

kryształy ZnO jest japońska „Tokyo Denpa Company” [12, 13] (zajmuje

się również sprzedażą podłoży, których rozmiary mogą sięgać 2 cali). Od-

notowuje się również doniesienia o udanych próbach w innych ośrodkach

np. w Rosji [8].

Technika hydrotermalna jest metodą wzrostu z roztworu. W przypadku

ZnO rozpuszczalnikiem jest woda w stanie nadkrytycznym, zawierająca tak

zwane mineralizatory, czyli substancje podnoszące rozpuszczalność tlenku

cynku, głównie KOH, LiOH i NaOH [14]. Stężenia poszczególnych minerali-

zatorów wahają się w granicach od 0,2 do 6 mol/l, a sam proces odbywa się

w temperaturach rzędu 300-400◦C, w ciśnieniach od 300 do 1000 atmosfer.

Utrzymanie takich warunków wymaga zastosowania autoklawu. Schemat

typowego układu stosowanego w opisywanej tu metodzie przedstawia Rys

2.1.

W celu uniknięcia niszczącego działania mineralizatorów na ścianki au-

toklawu i jednoczesnego zanieczyszczania przez ich korozję kryształu, pro-

ces krystalizacji odbywa się w specjalnym hermetycznym pojemniku–wkła-

dce. Pojemnik ten wykonany jest z platyny lub tytanu, a w jego wnętrzu

oprócz wodnego roztworu odpowiednich mineralizatorów znajduje się prze-

groda z otworami, wykonana z tego samego materiału co pojemnik. Od-

dziela ona strefę wzrostu od strefy źródła. W strefie wzrostu umieszczone

są zarodzie (nawet do kilkudziesięciu), na których wzrastane są kryszta-

ły. Materiał źródłowy jest umieszczany w swojej strefie najczęściej w po-

staci sprasowanych wygrzanych pigułek, wykonanych z czystego proszku

ZnO. Dodatkowy grzejnik podwyższa temperaturę strefy źródła o kilka-

naście stopni Celsjusza, w wyniku czego materiał ZnO jest rozpuszczany

i transportowany, głównie przez konwekcję, do strefy wzrostu. W strefie

wzrostu następuje krystalizacja tlenku cynku z przesyconego roztworu na

umieszczonych tam zarodziach. W celu zrównoważenia ciśnienia występu-
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Rysunek 2.1: Schemat autoklawu

używanego w metodzie hydroter-

malnej [8]. 1–grzejnik wewnętrz-

ny, 2–grzejnik zewnętrzny, 3–

manometr, 4–termopara, 5–wieko

autoklawu, 6–ściany autoklawu,

7– pojemnik-wkładka (Ti lub Pt),

8–zarodzie ZnO, 9–przegroda, 10–

materiał źródłowy.

jącego w środku pojemnika-wkładki, pomiędzy zewnętrzną jego ścianę a

wewnętrzną ścianę autoklawu wprowadzana jest destylowana woda. Pręd-

kości wzrostu kryształów ZnO dochodzą w tej metodzie do kilku dziesiątych

części milimetra na dobę.

Największą zaletą opisanej powyżej metody wzrostu są dochodzące do

trzech cali rozmiary otrzymanych kryształów. Również ich jakość krysta-

lograficzna jest dobra. W pracy [12] donoszono o otrzymaniu szerokości

połówkowej (FWHM) piku rentgenowskiego dla refleksu (0002) rzędu 8

sekund kątowych (arc sec.). Kolejną zaletą jest niska (w porównaniu do in-

nych metod) temperatura procesu, mieszcząca się w granicach 300-400◦C.

Dzięki temu możliwe staje się zastosowanie materiałów o niższej odporności

na temperaturę. Niższa temperatura zapewnia również mniejsze naprężenia

kryształu w czasie chłodzenia.

Jedną z podstawowych wad tej techniki jest koszt. Proces wzrostu prze-

prowadzany jest w autoklawie zawierającym dodatkowo pojemnik-wkładkę

wykonaną z drogich materiałów. Następnym czynnikiem przemawiającym

na niekorzyść tej metody jest nieintencjonalne domieszkowanie kryszta-

łów przez mineralne składniki roztworu. Koncentracja pojedynczych zanie-

czyszczeń może zostać zmniejszona do dziesiątych części ppm, jednak ich

całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe. Stała obecność takich domieszek

jak K, Li i Na wpływa na zakres zastosowania kryształów otrzymanych tą
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metodą. Ze względu na niewielką prędkość wzrostu sięgającą 0,2 mm/d,

procesy te są bardzo czasochłonne.

2.3 Metoda wzrostu z fazy ciekłej (roztopu)

Wysoka temperatura topnienia (1975◦C) oraz dekompozycja tlenku cyn-

ku w pobliżu tej temperatury są podstawowymi problemami, z jakimi na-

leży się zmierzyć rozważając wzrost z roztopu.

Pierwszy z czynników (temperatura) ogranicza ilość materiałów, z któ-

rych mogą być zbudowane elementu układu (tygle) służącego do wzrostu

kryształów. Pod rozwagę mogą być tu brane materiały o wyższej od ZnO

temperaturze topnienia oraz o takich właściwościach fizyko-chemicznych,

dzięki którym nie zostaną one zniszczone (skorodowane) w zetknięciu z roz-

topem. Takimi właściwościami odznaczają się osm (Os) i iryd (Ir), które

są materiałami rzadkimi i drogimi.

Drugim czynnikiem jest niestabilność płynnego tlenku cynku w tem-

peraturze topnienia. Punkt potrójny dla tego materiału znajduje się w

temperaturze 1975◦C i ciśnieniu 109×103 Pa. Standardowe procesy wzro-

stu kryształów przeprowadzane w ciśnieniu atmosferycznym prowadzą do

rozpadu płynnego ZnO na wolny tlen i płyny cynk. Utrzymanie stabilnej

fazy płynnej wymaga użycia ciśnienia wyższego niż 109×103 Pa. Oprócz

zakłócenia stechiometrii, dekompozycja tlenku cynku może prowadzić do

uszkadzania ścianek tygla przez płyny cynk.

Pomimo powyższych problemów, na świecie prowadzone są prace nad

uzyskiwaniem tego typu kryształów z roztopu. Na rynku dostępne są rów-

nież podłoża ZnO otrzymane tą metodą. Czynnikiem decydującym o zainte-

resowaniu tą metodą, pomimo jej wad, jest duża prędkość wzrostu kryszta-

łów, sięgająca nawet kilku milimetrów na godzinę. Tej zalety nie posiadają

inne metody służące do otrzymywania ZnO.

Największym ośrodkiem prowadzącym badania i produkcję kryształów z

roztopu oraz sprzedaż gotowych podłoży ZnO jest amerykańska firma Cer-

met Inc.. Rozmiary sprzedawanych przez tę firmę podłoży sięgają dwóch

cali. Techniką stosowaną w tym ośrodku jest zmodyfikowana metoda Bridg-

man’a [15–17]. Schemat aparatury przedstawiony jest na rysunku 2.2 a).

We wnętrzu wysokociśnieniowego pojemnika umieszczony jest tygiel (ma-

teriał z jakiego jest on wykonany nie został wymieniony w artykułach),

którego ścianki chłodzone są wodą. W środku tygla umieszczany jest poli-

13



krystaliczny zwarty materiał źródłowy (ZnO). Za pomocą cewki indukcyj-

nej, pracującej na cząstotliwościach radiowych, umieszczonej na zewnątrz

tygla w materiale źródłowym, wywoływany jest prąd elektryczny. Duży

opór polikryształu powoduje produkcję ciepła Joule’a, które z kolei pod-

grzewa część polikrystalicznego materiału do temperatury topnienia. Ma-

teriał znajdujący się przy chłodzonej ściance tygla nie ulega stopieniu i

tworzy warstwę chroniącą tygiel przed działaniem roztopu. Aby utrzymać

stechiometrię roztopu ZnO, do wysokociśnieniowego pojemnika w którym

odbywa się proces, wtłaczany jest tlen. Ciśnienie tego gazu jest zwiększa-

ne aż do osiągnięcia termodynamicznej równowagi ze stechiometrycznym

roztopem ZnO (przypuszczalnie do kilku MPa). Następnie przeprowadzana

jest krystalizacja poprzez wysuwanie tygla z cewki indukcyjnej.

Rysunek 2.2: Schematy dwóch układów używanych w procesie krystalizacji

tlenku cynku z fazy ciekłej metodą Bridgman’a. Rysunek 2.2 a): aparatu-

ra używana przez firmę Cermet Inc. [16] (1)–wysokociśnieniowy szczelny

pojemnik z rezerwuarem tlenu, (2)–chłodzony wodą tygiel, (3)–pojemnik z

wodą, (4)–cewka indukcyjna, (5)–źródło prądu zasilającego cewkę indukcyj-

ną, (6)–mechanizm wysuwający tygiel z cewki, (7)–system chłodzący tygiel,

(8)–szczelne doprowadzenia wody i prądu. Rysunek 2.2 b): system używany

przez ośrodek w Berlinie [18] (I)–roztop, (II)– tygiel irydowy, (III)–izolacja,

(IV)–zaródź, (V)–cewka indukcyjna.

Nieco inny system jest używany w berlińskim Instytutcie Wzrostu Krysz-

tałów (IKZ) [18 – 21]. Stosowaną technikę wytwarzania kryształów można

zaliczyć do metody wysokociśnieniowej Bridgman’a. Różni się od techniki

stosowanej w Cermet Inc. zastosowaniem innego typu tygla, nie chłodzo-
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nego wodą. Zastosowany tu został irydowy tygiel, nie ulegający stopieniu

w temperaturach stosowanych w tej metodzie. Rysunek 2.2 b) przedsta-

wia schemat używanego w tej metodzie rozwiązania. Irydowy tygiel jest

umieszczony w termicznej izolacji, a w jego środku znajduje się materiał

źródłowy i zaródź. Podobnie jak we wcześniej opisanej metodzie, tu rów-

nież do ogrzania i stopienia ZnO używana jest cewka indukcyjna pracująca

na częstotliwościach radiowych. Użyta atmosfera to kolejna różnica. W me-

todzie stosowanej w IKZ zastosowanie czysto tlenowej atmosfery nie jest

możliwe, ponieważ mogło by to doprowadzić do zapłonu irydu. By zapo-

biec ucieczce tlenu z płynnego ZnO, zastosowana została atmosfera czyste-

go CO2 lub mieszanina Ar/CO2 [21]. Dwutlenek węgla ulega rozkładowi w

wyższych temperaturach, przy czym intensywność tego procesu zwiększa

się wraz z temperaturą. Reakcja utleniania irydu zaczyna zachodzić w tem-

peraturze powyżej 600◦C, jednak po osiągnięciu 1100◦C następuje rozpad

dwutlenku irydu na podstawowe pierwiastki. Obecność CO2 w otaczającej

tygiel atmosferze zapewnia niską koncentrację tlenu w niskiej temperaturze

(rzędu 600◦C), w której reaktywność irydu jest wysoka. Natomiast w wy-

sokiej temperaturze (powyżej 1100◦C), gdy iryd nie wiąże się tak chętnie

z tlenem, zwiększona intensywność dysocjacji dwutlenku węgla na tlen i

tlenek węgla zapewnia wystarczające ciśnienie do utrzymania stechiometrii

w roztopie ZnO. Ciśnienie gazów użytych w tym procesie równa się 10–20

atm. Proces chłodzenia/krystalizacji przeprowadzany jest zarówno poprzez

wysuwanie tygla z indukcyjnej cewki jak i poprzez redukcję jej mocy, przy

czym autorzy sugerują, że chłodzenie poprzez redukcję mocy daje lepsze

rezultaty [20].

Niepodważalną zaletą wzrostu kryształów z fazy ciekłej jest prędkość z

jaką są one otrzymywane. W obu opisanych powyżej metodach sięga ona

kilku mm na godzinę. Pozwala to zaoszczędzić czas, co jest bardzo istotne w

zastosowaniach przemysłowych. Także jakość otrzymanych kryształów jest

zadowalająca. Firma Cermet Inc. chwali się w swej ofercie możliwością do-

starczenia podłoży, których szerokość połówkowa refleksu rentgenowskiego

od powierzchni (0002) może być mniejsza niż 30 arc sec.. Natomiast krysz-

tały z Berlina osiągają 22 arc sec.. Równie ważną cechą jest duża czystość

otrzymanych w ten sposób kryształów.

Do wad tej metody można zaliczyć konieczność użycia skomplikowanej

aparatury, zapewniającej ciśnienie wystarczające, by zapobiec degradacji

roztopu. Wadą jest również konieczność użycia materiałów odpornych na
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wysoką temperaturę. Oba wymienione tu czynniki zwiększają koszt otrzy-

mania kryształu, co więcej zastosowanie drogich materiałów nie gwarantuje

pełnego sukcesu. Przykładem są tu pojawiające się w kryształach otrzy-

mywanych w irydowym tyglu wytrącenia tego właśnie pierwiastka [20, 21].

Również monokrystaliczność otrzymanych kryształów nie jest zadowalają-

ca. W raportach z berlińskiego Instytutu Wzrostu Kryształów często jest

poruszany problem trudności otrzymania pojedynczego monokrystaliczne-

go ziarna. Występują tu też problemy z niskokątowymi granicami i pęk-

nięciami. Raporty z firmy Cermet Inc. nic nie wspominają o takich trud-

nościach, jednak stosowana przez tę firmę metoda, powodująca powstanie

dużego radialnego gradientu temperatury (jednoczesne indukcyjne grzanie

materiału źródłowego i chłodzenie ścianek tygla), z pewnością nie wpływa

korzystnie na strukturalną jakość kryształu.

2.4 Metoda wzrostu z fazy gazowej

Z pośród wszystkich wymienionych tu metod otrzymywania objętościo-

wych kryształów ZnO, to metoda wzrostu z fazy gazowej cieszyła i cieszy

się nadal największą popularnością na świecie. Ośrodki, w których prowa-

dzono lub prowadzi się prace nad otrzymywaniem kryształów tlenku cynku

w ten sposób znajdują się w: Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Polsce,

Japonii, Francji. Pierwsza publikacja dotycząca tej tematyki ukazała się we

wczesnych latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku [22]. Kolejne lata przy-

niosły dalszy rozkwit zastosowania wzrostu z fazy gazowej w przypadku

kryształów ZnO. Należy tu podkreślić, że rozkwit ten dotyczył wzrostu z

fazy gazowej przy zastosowaniu transportu chemicznego. Głównym powo-

dem konieczności zastosowania czynnika chemicznego (nośnika) w procesie

wzrostu jest niska prężność par tlenku cynku. Dzięki reakcjom chemicznym

ZnO jest rozkładany na bardziej lotne (w interesującym nas zakresie tem-

peratur) związki lub składniki. Zakres temperatur stosowanych w tego typu

procesach mieści się w granicach od 800◦C do 1200◦C, co umożliwia zasto-

sowanie w układach wzrostu materiałów o niższej wytrzymałości cieplnej,

a dzięki temu tańszych.
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Rysunek 2.3: Temperaturowa

zależność stałej równowagi dla

trzech reakcji: 1–(2.1), 2–(2.2),

3–(2.3).

2.4.1 Nośniki

Nośnik musi być dobrany w taki sposób, by energia potrzebna do jego

reakcji chemicznej z tlenkiem cynku była jak najbliższa zeru. Mówiąc ina-

czej, reakcja ta musi być odwracalna. Również istotna jest zależność stałej

równowagi K, będącej stosunkiem ilościowym gazowych produktów (prawa

strona równań) do gazowych substratów (znajdujących się po lewej stro-

nie) danej reakcji, od temperatury (odzwierciedlającej zmianę swobodnej

energii Gibbs’a). Na rysunku 2.3 przedstawiono wykres zależności stałej

równowagi K od temperatury, zaczerpnięty z pracy [23]. Zostały tu przed-

stawione wyniki obliczeń dla trzech reakcji chemicznych, a mianowicie:

ZnO(s) + 2HI(g)⇐⇒ ZnI2(g) +H2O(g) (2.1)

ZnO(s) + 2HBr(g)⇐⇒ ZnBr2(g) +H2O(g) (2.2)

ZnO(s) + 2HCl(g)⇐⇒ ZnCl2(g) +H2O(g) (2.3)

Przedstawione wyliczenia, poparte również przez eksperymenty, opisu-

ją zachowanie trzech różnych nośników zastosowanych w procesie wzrostu.

Nośnik numer 1–HI, którego nachylenie krzywej na wykresie rys. 2.3 jest

ujemne, będzie chętniej rozkładał materiał ZnO w niższej temperaturze

(wyższa wartość stałej równowagi) a oddawał w wyższej (niższa wartość

stałej równowagi). W tym przypadku wzrost zachodzi przy odwróconym

gradiencie temperatury, źródło znajduje się w niższej temperaturze, a ro-

snący kryształ w wyższej. Powoduje to znaczne utrudnienie transportu po-

przez dyfuzję, czego efektem jest znaczne spowolnienie wzrostu, szczególnie

w zamkniętych systemach. Nieco lepiej sytuacja prezentuje się dla nośni-

ka numer–2, gdzie nachylenie krzywej jest mniejsze. Najlepszym z pośród

analizowanych w tej pracy nośnikiem jest HCl, numer–3. Nachylenie jego
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krzywej na wykresie logK od T jest dodatnie. Oznacza to, że ten nośnik

chętnie będzie rozkładał ZnO w wyższej temperaturze a oddawał w niższej.

Co więcej, krzywa ta znajduje się w pobliżu zera logK w przedstawionym

tu zakresie temperatur, co świadczy o dobrej odwracalności tej reakcji.

Wymienione powyżej cechy HCl zapewniają dobrą efektywność transportu

tlenku cynku.

2.4.2 Wzrost w systemach otwartych

Wpoczątkowej fazie rozwoju metod otrzymywania kryształów ZnO wie-

le prób przeprowadzano w otwartych systemach. Pierwsze eksperymenty

polegały na utlenianiu par cynku [22], w kolejnych próbach do wzrostu

kryształów używane były związki zawierające cynk i tlen [24] oraz różnego

typu nośniki transportujące ZnO ze źródła do kryształu [25,26]. Uzyski-

wane w tych próbach kryształy miały postać dwu–trzy centymetrowych

igieł o szerokości kilku milimetrów. Większość użytych w tych próbach

systemów wzrostu nie było odizolowanych od wpływu atmosfery (powie-

trze miało swobodny dostęp do komory wzrostowej), wynikiem tego była

niska jakość krystalograficzna otrzymanego materiału oraz duży rozrzut je-

go właściwości takich jak: kolor, oporność itp.. W latach osiemdziesiątych

i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prace nad otrzymywaniem objęto-

ściowych kryształów w otwartych systemach zostały zarzucone, dopiero w

pierwszej dekadzie XXI wieku podjęto nowe próby wzrostu kryształów w

systemach otwartych lub pół-otwartych.

Pierwsze doniesienie [27] dotyczy otrzymania kryształu w układzie za-

wierającym umieszczony w komorze wzrostowej grafitowy tygiel, w które-

go środku znajduje się zaródź ZnO oraz materiał źródłowy. Wnętrze ko-

mory wzrostowej wypełnione jest mieszaniną argonu, dwutlenku węgla i

parą wodną. Grafitowy tygiel, w którego ściankach znajdują się otwory

łączące go z zewnętrzną komorą wzrostową (stosowany jest też szczelny

tygiel), ogrzewany jest indukcyjnie. Otrzymano w ten sposób kryształy o

powierzchni kilkunastu mm2 i grubości około 120 µm, których jakość nie

była zbyt dobra (FWHM≈200 arc sec.).

Lepsze wyniki, kryształy o średnicy dwóch cali i długości 10 mm, zosta-

ły zaprezentowane przez francuską grupę z CEA-Leti [28] na międzynaro-

dowej konferencji dotyczącej wzrostu kryształów (The 16th International

Conference on Crystal Growth), która odbyła się w Chinach w 2010 roku.

Układ eksperymentalny stosowany przez tę grupę był podobny do ukła-
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Rysunek 2.4: Schematy dwóch układów otwartych używanych w procesie

krystalizacji tlenku cynku z fazy gazowej. Rysunek 2.4 a) i 2.4 b) przed-

stawia aparaturę użytą przez K. Abe i jego współpracowników [27] (opis

na rysunku). Rysunek 2.4 c) przedstawia schemat układu użytego przez

J.-L. Santailler z CEA-Leti. Na rysunku c) 1.–wlot gazu, 2.–górna ter-

mopara, 3.–kwarcowa izolacja, 4.–cewka indukcyjna, 5.–izolacja termicz-

na, 6.–zaródź ZnO, 7.–kryształ ZnO, 8.–komora sublimacyjna, 9.–materiał

źródłowy ZnO, 10.–tygiel, 11.–grzejnik indukcyjny, 12.–komora grafitowa,

13.–dolna termopara i 14.–wypływ gazu.

du opisanego w pracy [27] (rys. 2.4 c)). Zasadnicze różnice pomiędzy tymi

układami to sposób dostarczania gazów nośnych i skład atmosfery w ja-

kiej zachodzi proces wzrostu. W układzie przedstawionym na rys. 2.4 c) do

komory sublimacyjnej dostarczany jest czysty tlen oraz tlenek węgla uży-

ty jako nośnik. Zaprezentowana charakterystyka otrzymanych kryształów

tlenku cynku (kryształy dużych rozmiarów, których FWHM dochodzi do

90 arc sec. oraz ich wysoka czystość) oraz wysoka jak na wzrost z fazy

gazowej prędkość wzrostu dochodząca do 400 µm na godzinę, świadczą o

pewnym potencjale tej metody. Jednak grupa z CEA-Leti donosi również o

problemach z utrzymaniem monokrystaliczności i dużą gęstością dyslokacji,

sięgającą 105/cm2.

2.4.3 Wzrost w systemach zamkniętych (ampułach)

Otrzymywanie kryształów ZnO z fazy gazowej przy zastosowaniu trans-

portu chemicznego w zamkniętych ampułach jest jedną z najczęściej i naj-

dłużej stosowanych metod. Główną zaletą tej metody jest prostota techno-

logii (do przeprowadzenia tego typów eksperymentów w zasadzie potrzebna

jest odpowiednia ampuła i piec). Prace nad wzrostem kryształów ZnO w

ampułach rozpoczęły się w latach 60 ubiegłego wieku [29] i trwają aż do
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dziś. W początkowej fazie prace skupione były na poszukiwaniach jak naj-

bardziej wydajnego nośnika. Testowano między innymi: chlor, węgiel, wo-

dór, niektóre związki zawierające te pierwiastki, a także Br2 i I2 [23, 29–36].

W toku badań za najbardziej efektywne uznano tlenki węgla i wodór [37].

Pierwsze kryształy tlenku cynku otrzymywane w zamkniętych ampułach

miały postać igieł kilkunastumilimetrowej długości o bardzo różnych wła-

ściwościach krystalograficznych. Doniesienia o kryształach, których rozmia-

ry zaczęły przekraczać centymetr sześcienny, pojawiły się dopiero na prze-

łomie XX i XXI wieku [34, 35, 38–45]. Na szczególną uwagę zasługują do-

niesienia o otrzymaniu dwucalowych kryształów przez zespół działający w

ramach firmy Eagle–Picher [38, 39]. Kryształy o długości jednego centyme-

tra były otrzymywane w zamkniętych ampułach zawierających na jednym z

końców materiał źródłowy (proszek ZnO), a na drugim zaródź. Jako nośnik

użyty został wodór, temperatura źródła wynosiła 1150◦C, a temperatura

strefy wzrostu, gdzie znajdował się rosnący kryształ, była równa 1100◦C.

Przedstawiona w pracy [39] charakteryzacja tych kryształów wskazywa-

ła na dobre ich właściwości: szerokość krzywej rentgenowskiej (FWHM)

uzyskanej od powierzchni (004) wynosiła 36 arc sec., a koncentracja zanie-

czyszczeń nie przekraczała 1017 cm−3. Jedynym znaczącym mankamentem

tych kryształów opisanych w powyżej cytowanej pracy była dość wysoka

koncentracja dyslokacji, znajdująca się na poziomie 104–105 cm−2. Pomi-

mo obiecujących rezultatów, kryształy tlenku cynku pochodzące z firmy

Eagle–Picher są aktualnie niedostępne, a żadne nowe publikacje dotyczące

badań nad nimi nie ukazują się.

W Polsce próby wzrostu tlenku cynku podjęto już w latach siedemdzie-

siątych ubiegłego stulecia [31, 32]. Wynikiem tych badań były kryształy

o wielkości kilku milimetrów. Przez następne trzydzieści lat badania nad

otrzymywaniem tego materiału zostały zarzucone. Podjęte zustały na no-

wo dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku w Instytucie Fizyki PAN przez

Z.Gołackiego oraz pod kierunkiem profesora Mycielskiego [40, 41, 44–46].

Prace te zaowocowały opracowaniem układu do otrzymywania kryształów

tlenku cynku z zastosowaniem wodoru jako nośnika.

Na rysunku 2.5 przedstawiono schematy układów eksperymentalnych

stosowanych przy wzroście kryształu tlenku cynku. Rysunek 2.5 a) przed-

stawia metodę z zastosowaniem klasycznej ampuły, w środku której na jed-

nym końcu znajduje się materiał źródłowy ZnO (źródło), a w przeciwnym

stożkowatym końcu odbywa się wzrost kryształu. Źródło znajdujące się w
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Rysunek 2.5: Schematy przedstawiające zasady działania trzech różnych

metod wzrostu z fazy gazu. Rysunki 2.5 a) i 2.5 b) zaczerpnięte z pracy

[43] przedstawiają w kolejności: metodę z zastosowaniem klasycznej ampuły

i z zastosowaniem ampuły umożliwiającej kontrolę prędkości transportu

składnika budującego kryształ. Rysunek 2.5 c) przedstawia ampułę i profil

temperatury pieca, używane podczas bezkontaktowego wzrostu kryształu

[41].

wyższej temperaturze sublimuje (w przypadku ZnO proces ten wspoma-

gany jest przez reakcje z nośnikiem), następnie dzięki różnicy temperatur

transportowany jest, najczęściej przez dyfuzję, do miejsca wzrostu krysz-

tału. Tu następuje reakcja odwrotna do reakcji zachodzącej nad źródłem,

prowadząca do pojawienia się nadmiaru (przesycenia) składnika budujące-

go kryształ, co prowadzi do jego krystalizacji. Tego typu układ jest stoso-

wany w naszym laboratorium, przy czym stosujemy układ poziomy.

Inny typ ampuły przedstawia rys. 2.5 b). Taka konfiguracja umożliwia

regulowanie prędkości transportu. Ogólne zasady działania tej metody są

takie same jak w przypadku klasycznym. Różnica polega tu na zastosowa-

niu dwóch pojemników połączonych ze sobą niewielkim otworkiem „dziur-

ką”. W jednym z tych pojemników umieszczony jest materiał źródłowy,

natomiast w drugim znajduje się zaródź. Pomiędzy materiałem a otworem

ustalona zostaje ujemna różnica temperatur, to znaczy źródło znajduje się

w niższej temperaturze niż otwór, natomiast różnica temperatur pomiędzy

otworem a zarodzią jest dodatnia. W wyniku takiej konfiguracji dyfuzja

na pierwszym odcinku (źródło–otwór) ulega spowolnieniu, które może być

regulowane przez odpowiedni dobór wielkości otworu i/lub temperatury

źródła.

Rysunek 2.5 c) przedstawia metodę wzrostu kryształu bez kontaktu z

ściankami ampuły. Wzrost kryształu w tej metodzie odbywa się na umiesz-
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czonej we wnętrzu ampuły podstawce (najczęściej szafirowej), której śred-

nica jest mniejsza od wewnętrznej średnicy ampuły. Przy zastosowaniu od-

powiedniego profilu temperatury, kryształ rosnący na podstawce nie będzie

się stykał ze ściankami bocznymi ampuły, pozostawiając pomiędzy sobą a

nimi niewielką szczelinę, przez którą gazy mogą swobodnie dyfundować do

tylnej (znajdującej się za podstawką) części ampuły. Odpowiednie dogrze-

wanie tylnej części ampuły pozwala również na regulowanie ciśnienia par

cynku, którego krople znajdują się w tym miejscu. Zastosowanie wzrostu

bezkontaktowego zmniejsza w krysztale ilość defektów związanych z kon-

taktem ze ściankami ampuły oraz problemy z pękaniem, powodowanym

w czasie chłodzenia przez różnicę współczynników rozszerzalności cieplnej

kryształu i ampuły.

Największą zaletą wzrostu z fazy gazowej przy zastosowaniu transportu

chemicznego jest zakres temperatur w jakich przeprowadza się te proce-

sy, to jest między 800◦C a 1300◦C. Pozwala to na zastosowanie tańszych

materiałów takich jak kwarc, których zastosowanie w procesie wzrostu z

roztopu jest niemożliwe. Kolejną ważną zaletą tej metody wzrostu jest

prostota układu, szczególnie w przypadku wzrostów w zamkniętych ampu-

łach. Metoda ta nie wymaga wysokociśnieniowych autoklawów oraz osłon z

drogich materiałów, co wymagane jest w metodzie hydrotermalnej. Więk-

szość raportów świadczy o bardzo dobrej jakości otrzymanych w ten sposób

kryształów. FWHM mieści się w przedziale od 30 arc sec. do 20 arc sec.

[36,39,46]. Równie ważna jest wysoka czystość kryształów uzyskanych w

tym typie wzrostu, koncetracja nośnika (czyli obcego pierwiastka najlicz-

niej występującego w czasie wzrostu) nie przekracza 1018/cm−3 [28, 39].

Podstawową wadą metod otrzymywania kryształów ZnO z fazy gazo-

wej jest niska prędkość wzrostu, sięgająca kilku milimetrów na dobę. Co

prawda w nowych doniesieniach o kryształach otrzymanych w systemach

otwartych [28] raportuje się o osiągnięciu wiekszych prędkości (400 µm/h),

jednak jakość tak otrzymanych kryształów pozostawia wiele do życzenia.

Rozwiązaniem tej kwestii mogą być przedstawione w niniejszej pracy bada-

nia nad uprzywilejowanymi kierunkami krystalograficznymi wzrostu krysz-

tałów ZnO.
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Rozdział 3

Morfologia frontu krystalizacji

3.1 Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale zostanie omówiony jeden z głównych aspektów

wzrostu kryształów z fazy gazu (pary), a mianowicie morfologia frontu

krystalizacji. Przez front krystalizacji będziemy tu rozumieć powierzchnię

rozdziału fazy stałej (kryształ) i fazy gazowej (w której znajdują się skład-

niki budujące kryształ). Słowo morfologia odnosi się natomiast do kształtu

tej powierzchni, to znaczy do stopnia zakrzywienia (front wypukły, wklęsły

lub płaski) oraz obecności na niej różnego typu form (obszarów gładkich,

porowatych, zagłębień i narośli). Kształt frontu krystalizacji decyduje o ilo-

ści źródeł stopni wzrostu oraz ich rozmieszczeniu a co za tym idzie, ilości

monokrystalicznych ziaren. Natomiast pojawiające się na nim formy wpły-

wają na stabilność wzrostu, to znaczy na ilość tworzących się nowych nie

pożądanych ziaren i obecności różnego typu defektów w rosnącym krysz-

tale. Na ten aspekt wzrostu kryształu wpływa wiele czynników: pole tem-

peratur, pole koncentracji budującego składnika w fazie gazowej, kierunek

krystalograficzny rosnącego ziarna, obecność lub brak konwekcji w układzie

wzrostu i wiele innych. Dla wzrostu ZnO z fazy gazu trzy pierwsze czynniki

wydają się mieć największe znaczenie i to ich wpływ zostanie omówiony w

tej pracy.

3.2 Pole temperatur i pole koncentracji

Z pośród wszystkich czynników wpływających na front krystalizacji,

to przestrzenny rozkład temperatury oraz koncentracji mają największy

udział. Rozkład przestrzenny koncentracji (gradient koncentracji) składni-
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ków budujących kryształ w fazie gazowej odpowiedzialny jest za dostarcza-

nie budulca do powierzchni kryształu. Przestrzenny rozkład temperatury

(gradient temperatury) w fazie gazowej wraz z gradientem koncentracji od-

powiada za pojawienie się zjawiska przesycenia strukturalnego, natomiast

w ciele stałym odpowiedzialny jest za prawidłowy odpływ ciepła od frontu

krystalizacji. W tym podrozdziale zostanie przedstawiona droga dochodze-

nia do kryteriów opisujących stabilność wzrostu z fazy gazu oraz te kryteria.

Ponieważ przez długi czas, z mniejszym lub większym powodzeniem, dla

wzrostu z fazy gazowej stosowane były kryteria dotyczące stabilności wzro-

stu z fazy ciekłej, co więcej, nowe kryteria stabilności dla wzrostu z fazy

gazowej były wprowadzane w analogiczny sposób do tych z fazy ciekłej,

dlatego nie sposób ich tu również nie przedstawić.

3.2.1 Stare kryterium przesycenia strukturalnego

Pierwszym takim kryterium, które później znalazło swoje odzwiercie-

dlenie we wzrostach z fazy gazu, było sformułowane w 1953 roku w pracy

J. W. Rutter’a i B. Chalmers’a kryterium „constitution supercooling” [47].

W pracy tej autorzy obserwowali struktury powstające w czasie wzrostu

z roztopu na froncie krystalizacji różnego typu metali takich jak: srebro,

cyna, miedź i inne. Stwierdzili oni, że wielkość, natężenie i uporządkowanie

tych struktur zależne jest od kilku czynników, a mianowicie od: prędko-

ści wzrostu, gradientu temperatury w roztopie, kierunku krystalograficzne-

go rosnącego kryształu, a także koncentracji i segregacji zanieczyszczeń w

czasie wzrostu. Tej ostatniej kwestii została poświęcona znaczna część tej

pracy. Rozpatrując wpływ koncentracji zanieczyszczeń i ich segregacji na

stabilność morfologi frontu krystalizacji autorzy dochodzą do wniosku, że

rozkład koncentracji zanieczyszczeń przed frontem krystalizacji, których ro-

snący kryształ nie przyjmuje, (rys. 3.1) wpływa w tym obszarze na zmianę

równowagowej temperatury przejścia roztwór nienasycony - roztwór nasy-

cony, wyznaczanej przez krzywą likwidusa na diagramie fazowym roztopu.

W wyniku nałożenia się gradientu rzeczywistej temperatury i równo-

wagowej temperatury likwidusa, wynikającej z koncentracji zanieczyszczeń

przed frontem krystalizacji, zwanym też powierzchnią rozdziału faz, po-

wstaje obszar cieczy przechłodzonej (rys. 3.2), której temperatura równo-

wagowa jest wyższa od temperatury rzeczywistej. Obszar ten może spo-

wodować powstanie na powierzchni rozdziału faz narośli bądź pofalowań,

będących objawami niestabilności wzrostu. Co więcej, w samej przechło-
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Rysunek 3.1: Rozkład zanieczyszczeń w fazie ciekłej (roztopie) wzdłuż pro-

stej prostopadłej do powierzchni rozdziału faz w nierównowagowych wa-

runkach [47].

dzonej cieczy może następować zjawisko zarodkowania homogenicznego i

tworzenia się kryształów poza powierzchnią frontu krystalizacji. Tego sa-

mego roku Rutter i Chalmers wraz z W. A. Tiller’em i K. A. Jackson’em

wydają publikację [48], w której przedstawiają teoretyczne rozważania na

temat tego zjawiska.

Rysunek 3.2: Rozkład równowagowej temperatury wyznaczonej przez krzy-

wą likwidusa dla różnych koncentracji zanieczyszczeń i rzeczywistej tem-

peratury roztopu przed frontem krystalizacji w czasie wzrostu [47].

Powyżej opisane zjawisko przez Rutter’a i Chalmers’a zostało nazwa-

ne angielskim terminem „constitution supercooling”, natomiast w języku

polskim termin ten nie ma swojego oficjalnego odpowiednika. Najodpo-
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wiedniejszym terminem, który najlepiej oddaje istotę tego zjawiska, wy-

daje się być określenie „przechłodzenie strukturalne”. Słowo przechłodzenie

odnosi się do samej istoty zjawiska, to jest istnienia cieczy o temperaturze

niższej od temperatury równowagowej, natomiast słowo strukturalne odno-

si się do przyczyn i skutków tego zjawiska, to jest: rozkładu koncentracji

zanieczyszczeń w roztopie (struktura składu) oraz zakłóceń wzrostu fron-

tu krystalizacji (struktura frontu). Dlatego też w niniejszej pracy będzie

używany właśnie ten polski odpowiednik. Powyższe kryterium ma szero-

kie zastosowanie we wzrostach z roztopów, ale również było przez długi

czas stosowane dla wzrostów z fazy gazowej. Jedną z pierwszych prac, w

której stosowany jest termin przechłodzenia strukturalnego w stosunku do

mieszaniny gazu, jest praca T. B. Reed’a i W. J. LaFleur’a [49], w której

otrzymywano kryształy jodyny. Rozpatrywane jest tu ciśnienie pary nasy-

conej zależne od temperatury p0(T ) (rys. 3.3 a) oraz parcjalne ciśnienie

kondensującego składnika p (rys. 3.3 b) dla wzrostu stabilnego (rys. 3.3 c)

i niestabilnego (rys. 3.3 d). Autorzy formują warunek stabilności wzrostu

w postaci:
dp0
dx

dp

dx
, (3.1)

który musi być spełniony na powierzchni frontu krystalizacji (x to odległość

pomiędzy frontem krystalizacji a dowolnym punktem w fazie gazowej). Po-

wyższy warunek jest poparty przez dane doświadczalne dotyczące wzrostu

kryształów jodyny prezentowane przez autorów. Dalsze rozważania na te-

mat kryterium stabilności zawartego we wzorze (3.1) zostało przedstawione

w kolejnej pracy Reed’a, LaFleur’a oraz Strauss’a [50]. Rozpatrywane są w

niej gradienty koncentracji składników w fazie gazowej i ich zależności od

temperatury, a następnie na ich podstawie wysnuwane są wnioski, uznawa-

ne za trafne przy dzisiejszym stanie wiedzy.

W artykule D. W. G. Ballentyne’a, S. Wetwatana’a i E. A. D. Whi-

te’a wydanym w roku 1970 [51] kryterium stabilności sformułowane przez

Reed’a i LaFleur’a przybiera postać:

dni
dr
|r=0 <

dniT
dr
|r=0, (3.2)

lub równoważną:
dyi
dr
|r=0 <

dyiT
dr
|r=0, (3.3)

gdzie: ni i yi są odpowiednio rzeczywistą molekularną koncentracją i rze-

czywistą molową zawartością i-tego składnika w fazie gazowej, niT i yiT są

odpowiednio równowagową molekularną koncentracją oraz równowagową
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Rysunek 3.3: Rys. (a) wykres temperatury T i ciśnienia pary nasyconej

p0(T ), rys. (b) rzeczywiste ciśnienie kondensującego składnika. Warunki

stabilnego (c) i niestabilnego (d) wzrostu kryształu z fazy gazowej [49].

molową zawartością i-tego składnika w danej temperaturze w fazie gazo-

wej, natomiast r jest osią normalną do powierzchni frontu krystalizacji z

r = 0 na tej powierzchni, skierowaną w stronę fazy gazowej. Powyższe

kryterium stabilności zostaje w tej pracy nazwane: „constitutional super-

saturation”, co w analogii do terminu odnoszącego się do wzrostu z fazy

ciekłej można przełożyć na polskie: przesycenie strukturalne. Ballentyne,

Wetwatana i White używają sformułowań (3.2) i (3.3) przy wyprowadza-

niu prędkości krytycznych wzrostu kryształu z fazy gazu, po przekroczeniu

których dalszy wzrost jest niestabilny. W kolejnych latach kryterium prze-

sycenia strukturalnego jest używane nie tylko dla wzrostów z fazy gazu, ale

również dla wzrostów z roztworów [52,53].

W roku 1975 zostaje wydany artykuł, którego tytuł brzmi:„ Consti-

tutional Supersaturation Revisited” [54]. Artykuł ten wskazuje na szereg

rozbieżności pomiędzy przewidywaniami kryterium przesycenia struktural-

nego a wynikami eksperymentalnymi uzyskiwanymi zarówno dla wzrostu z

roztworu jak i z fazy gazu. Stosując równanie ciągłości, kryterium przesyce-

nia strukturalnego oraz zależność ciśnienia i koncentracji od temperatury,

autorzy wyprowadzają kryterium stabilności, w którym główną rolę odgry-

wa gradient temperatury istniejący tuż nad powierzchnią rozdziału faz. Dla
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wzrostu z fazy gazowej ma ono postać następującą:

G >
VsCAsRT

2
0

DABC0(∆HV −RT0)
[1− FAf(0)] (3.4)

a dla wzrostu z roztworu przybiera postać:

G >
VsCAsRT

2
0

DABC0∆Hd
[1− FAf (0)], (3.5)

gdzie: G jest gradientem temperatury nad frontem krystalizacji, Vs to linio-

wa prędkość wzrostu kryształu, CAs to koncentracja budującego składnika

A w krysztale, R to stała gazowa, T0 to temperatura frontu krystalizacji,

DAB to współczynnik dyfuzji mniejszościowego budującego składnika A

przez większościowy składnik B, C0 = CAf(0) to koncentracja składnika A

w roztworze na granicy rozdziału faz (x = 0), ∆Hv i ∆Hd to odpowiednio

ciepła odparowania i rozpuszczania, a FAf jest współczynnikiem określają-

cym, jaka część objętości fazy gazowej lub roztworu jest zajmowana przez

budujący składnik A. Do powyższych wyrażeń (3.4) i (3.5) autorzy wsta-

wiali warunki zastosowane w doświadczeniach prezentowanych we wcze-

śniejszych publikacjach. Rezultaty przez nich otrzymane były sprzeczne z

rezultatami doświadczeń. W tym momencie objawiła się słabość kryterium

zaproponowanego przez T. B. Reed’a i W. J. LaFleur,a.

3.2.2 Liniowa teoria stabilności morfologicznej

Nowe podejście do kwestii stabilności morfologii frontu krystalizacji zo-

stało zaproponowane przez W. W. Mullins’a i R. F. Sekerka [55] 11 lat

po publikacji J. W. Rutter’a, B. Chalmers’a. W pracy taj zostały zawar-

te teoretyczne rozważania dotyczące kształtu frontu krystalizacji w czasie

wzrostu z fazy ciekłej. W rozważaniach wprowadzane zaburzenie kształtu

frontu krystalizacji opisane zastało następującą funkcją:

z = φ(x, t) = δ(t)sinωx, (3.6)

gdzie: x jest to oś prostopadła do powierzchni rozdziału faz, φ to funkcja

opisująca kształt frontu, δ to amplituda zakłócenia a ω to częstość kołowa

zakłócenia. Następnie, przy zastosowaniu równań transportu ciepła i masy

oraz założeniu stanu równowagi na powierzchni frontu krystalizacji, istnie-

niu na tej powierzchni warunków brzegowych jak dla nie zakłóconego frontu

oraz równości prędkości frontu wynikającej z rozważań przepływu ciepła i

dyfuzji, autorzy wyznaczają zależność amplitudy δ od czasu. Końcowym
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efektem ich rozważań jest sformowanie zmodyfikowanego kryterium prze-

chłodzenia strukturalnego. Przy założeniu pomijalnego wpływu zjawiska

włoskowatości przybiera ono postać:

−
1
2
(G′ + G) +mGc







< 0 dla wzrostu stabilnego

> 0 dla wzrostu niestabilnego,
(3.7)

gdzie: G′ jest to niezaburzony gradient temperatury G′ w ciele stałym prze-

mnożony przez κS
1

2
(κS+κL)

(κS i κL to odpowiednio przewodnictwo cieplne

ciała stałego i cieczy), G to niezaburzony gradient temperatury G w cieczy

przemnożony przez κL
1

2
(κS+κL)

, Gc to gradient koncentracji w cieczy na nie-

zaburzonej powierzchni rozdziału faz, natomiast m to nachylenie krzywej

likwidusa.

Porównując wyrażenie (3.7) ze starym kryterium przechłodzenia struk-

turalnego, które można zapisać w postaci:

−G +mGc







< 0 dla wzrostu stabilnego

> 0 dla wzrostu niestabilnego
(3.8)

można natychmiast dostrzec różnicę. We wzorze uzyskanym przez Mullins’a

i Sekerka człon opisujący gradient temperatury jest bardziej rozbudowany.

W członie tym zawarte są gradienty występujące po obu stronach frontu

krystalizacji. Natomiast w starym kryterium (3.8) pod uwagę był brany

tylko gradient temperatury występujący w cieczy. W wyniku tego istnieje

możliwość stabilnego wzrostu przy obecności przechłodzenia strukturalne-

go i na odwrót: wzrostu niestabilnego przy braku zjawiska przechłodzenia

strukturalnego. Prowadziło to do niezgodności tej teorii z faktami doświad-

czanymi.

Wartym nadmienienia jest fakt, że po publikacji Mullins’a i Sekerka,

w rocznych odstępach pojawiły się dwie nowe publikacje dwóch innych

autorów, a mianowicie V. V. Voronkov’a [56] i R. T. Delves’a [57, 58], do-

tyczące tej samej problematyki co praca [55]. W artykułach tych również

rozpatrywano kształt frontu krystalizacji będącego pod wpływem pewnego

zaburzenia, przy czym Voronkov rozpatrywał przypadek pod względem ho-

mogeniczności, nie odnosząc się do konkretnego zaburzenia, a Delves wpro-

wadził zaburzenie pola koncentracji. Pomimo tych różnic, końcowe wyniki

w obu przypadkach były zbieżne do wyników otrzymanych przez Mullins’a

i Sekerka.

Dalszą pracę nad analizą, rozwojem i potwierdzeniem przez fakty ekspe-

rymentalne nowego kryterium przechłodzenia strukturalnego (3.7) podjął

sam Sekerka w następnych swoich pracach [59, 60].
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Przełomowym momentem w rozwoju teorii stabilności dla wzrostu z fa-

zy gazowej było ukazanie się pracy teoretycznej O. A. Louchev’a [61]. Praca

ta w dużej mierze dotyczyła stabilności powierzchni rozdziału faz w czasie

procesu osadzania fizycznego z gazu. Jednak autor rozważał również inne

metody, takie jak wzrost za pomocą transportu fizycznego z fazy gazowej

czy, przy pewnych założeniach, także wzrost z zastosowaniem transpor-

tu chemicznego. Główny nacisk został tu położony na trzy zagadnienia:

przepływ ciepła przez powierzchnię rozdziału faz, zależności współczynni-

ka kinetycznego oraz równowagowej gęstości molekularnej od temperatury.

Rysunek 3.4: Schemat modelu procesu osadzania rozważanego przez Lo-

uchev’a. N0 i Ni to odpowiednio molekularne gęstości substancji nad nad

źródłem i nad powierzchnią międzyfazową. T0, Ti oraz Tsub to temperatura

źródła, powierzchni międzyfazowej oraz temperatura podłoża, czyli tylnej

powierzchni rosnącej warstwy [61].

Na rysunku 3.4 przedstawiony jest schemat rozważanego modelu. Ob-

liczenia wykonane przez Louchev’a zostały podzielone na dwie części. W

pierwszej autor oblicza wartości poszczególnych wielkości dla stanu podsta-

wowego, czyli płaskiego frontu krystalizacji, używając jednowymiarowego

kwazi-równowagowego przybliżenia. W drugiej części, podobnie jak Mullins

i Sekerka, wprowadzał do obliczeń pewne zaburzenie kształtu powierzchni

rozdziału faz h(y) w następującej postaci:

h(y) = h∗ exp (ωt+ iay), (3.9)
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gdzie: h∗ to amplituda zaburzenia, ω to jego przyrost, t to czas a a to liczba

falowa.

W kolejnych kroku, przy zastosowaniu wyników z pierwszej części, uło-

żony zostaje system równań opisujących pole koncentracji w fazie gazowej

oraz pola temperatur w fazie gazowej i stałej. Następnie rozważane są rów-

nania dotyczące przepływu ciepła i masy, oraz warunki brzegowe. Wyni-

kiem tych rozważań jest wzór opisujący przyrost zaburzenia ω. Znak tej

funkcji jest odpowiedzialny za wzrost (gdy jest dodatni) bądź spadek (gdy

jest ujemny) zaburzenia kształtu frontu krystalizacji. Dla czysto dyfuzyj-

nego przypadku funkcja ω przyjmuje następującą postać:

ω =
Ωβ(GN + κ∆NiGTs − αGTs − γa2/kBT ′i )W1

1 + ΩβρS∆H(α− κ∆Ni)W3
, (3.10)

gdzie:

W1 =
D(a2 + ω/D)1/2

D(a2 + ω/D)1/2 + β
,

W3 =
D(a2 + ω/D)1/2

D(a2 + ω/D)1/2 + β
1

kS(a2 + ω/DTs)1/2
,

GN – gradient koncentracji składnika w fazie gazowej,

GTs – gradient temperatury w fazie stałej,

∆Ni = N ′i −Ne(T
′

i ) – to różnica pomiędzy molekularną gęstością na inter-

fejsie N ′i a molekularną równowagową gęstością składnika w fazie gazowej

N ′e w temperaturze frontu krystalizacji T
′

i (prim oznacza wynik uzyskany z

pierwszej części obliczeń, jednowymiarowego kwazi-równowagowego przy-

bliżenia),

Ω – molekularna objętość fazy stałej,

κ = 1
β
dβ
dT
|Tsub=

1
2Tsub

∆Es
T 2
sub

– gdzie β to współczynnik kinetyczny a ∆Es –

energia aktywacji adsorpcji,

∆H – ciepło sublimacji,

α = dNe
dT
|Tsub,

γ – energia powierzchniowa powierzchni rozdziału faz,

ρS – gęstość fazy stałej,

kB – stała Boltzmana,

kS – przewodnictwo cieplne fazy stałej,

D – współczynnik dyfuzji,

DTs – współczynnik dyfuzji termicznej.

Znak funkcji ω zależny jest od trzech członów znajdujących się w licz-

niku, które można zbiorczo nazwać „ogólnym gradientem” G i przedstawić
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w następującej formie:

G = GN + κ∆NiGTs − αGTs. (3.11)

Oznacza to, że „ogólny gradient” G determinuje stabilność powierzchni

rozdziału faz. Dzięki tej zależności możliwe do sformułowania staje się nowe

kryterium stabilności w następującej postaci:

GN + κ∆NiGTs − αGTs







< 0 dla wzrostu stabilnego

> 0 dla wzrostu niestabilnego.
(3.12)

Jak widać, powyższe kryterium (3.12) różni się w zasadniczy sposób od

kryterium opracowanego przez Mullins’a i Sekerk’e (3.7) dla wzrostu z fazy

ciekłej. We wzorze sformowanym dla fazy gazowej brak jest odnośnika do

gradientu temperatury w fazie gazowej. Przyczyny tego należy upatrywać w

dominacji czynnika związanego z przewodnictwem cieplnym fazy stałej nad

przewodnictwem cieplnym fazy gazowej, dzięki czemu ten drugi człon jest

zaniedbywany. Podobnie czynnik związany z przepływem ciepła poprzez

promieniowanie jest również pominięty w kryterium (3.12) z tego samego

powodu.

Omówmy teraz poszczególne człony zawarte w nierówności (3.12) i ich

wpływ na stabilność. Pierwszy z członówGN jest molekularnym gradientem

budującej kryształ substancji w fazie gazowej. Przyrost tego członu powo-

duje wzrost niestabilności objawiającej się w zjawisku przesycenia struktu-

ralnego, prowadzącego na przykład do pojawienia się dendrytów. Jednak

obecność tego członu jest konieczna, by budujący składnik był dostarczany

do powierzchni krystalizującej fazy stałej w skończonym czasie. Drugi człon

κ∆NiGTs jest odpowiedzialny za kinetykę frontu krystalizacji. W zależno-

ści od znaku gradientu temperatury w fazie stałej GTS, człon ten może

powodować wzrost natężenia perturbacji gdy GTS > 0 lub jej zmniejszenie

gdy GTS < 0. W czasie wzrostu kryształu metodą stosowaną w naszym la-

boratorium ta część kryterium jest czynnikiem destabilizującym, ponieważ

w tym przypadku gradient temperatury w krysztale jest zawsze dodatni.

Objawem dominacji tego czynnika w czasie wzrostu z fazy gazowej są pła-

skie obszary, na których kinetyka odgrywa decydującą rolę, a które są do

siebie na wzajem nachylone pod różnymi kątami. Wzrost stabilny z jedną

bądź niewielką liczbą takich obszarów jest możliwy, jednak ich pojawie-

nie się świadczy o zbliżaniu się do obszaru warunków niestabilnych. Trzeci

człon nierówności (3.12), αGTs odpowiedzialny jest za zmianę równowago-

wej molekularnej gęstości dNe nad zaburzoną powierzchnią rozdziału ciało
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stałe/gaz (α = dNe
dT
|Tsub). Gdy GTs > 0 równowagowa gęstość składni-

ka nad wierzchołkami zaburzeń powierzchni zwiększa się, co prowadzi do

spowolnienia wzrostu tych niestabilności i wypłaszczenia frontu, zwiększe-

nia stabilności. W przeciwnym przypadku GTs < 0 amplituda zaburzeń

wzrasta.

Kryterium Louchev’a nie uwzględnia anizotropii wzrostu kryształu i w

zasadzie opisuje przypadek wzrostu polikrystalicznego lub amorficznego.

Jednak jego stosowalność we wzrostach monokryształów jest również zado-

walająca.

3.2.3 Nowe kryterium przesycenia strukturalnego

Równocześnie z pracą [61] w 1994 roku została wydana książka pod

tytułem: „Elementary Crystal Growth” [62], w której w rozdziale: „Mass

and Heat Transfer” K. Grasza przedstawił „nowe kryterium przesycenia

strukturalnego”. Kryterium to zostało opracowane zupełnie niezależnie od

pracy Louchev’a na podstawie danych doświadczalnych oraz wzoru opisu-

jącego stabilność we wzroście z fazy ciekłej, opracowanego przez Mullins’a i

Sekerkę. W wyżej wymienionej książce wyrażenie opisujące brak stabilności

wzrostu, czyli pojawienia się przesycenia strukturalnego, ma następującą

formę:

dc0
dz
<
dc

dz
lub

dTS
dz
<
dTV
dz
, (3.13)

gdzie: dc0
dz
to hipotetyczny gradient koncentracji składnika budującego krysz-

tał wywnioskowany z rozkładu temperatury w krysztale w pobliżu frontu

krystalizacji, dc
dz
to rzeczywisty rozkład koncentracji składnika budujące-

go kryształ w fazie gazowej w pobliżu frontu, dTS
dz
to rzeczywisty rozkład

temperatury w fazie stałej w pobliżu powierzchni rozdziału faz, a dTV
dz
to

rozkład równowagowej temperatury w fazie gazowej wynikającej z aktual-

nego rozkładu koncentracji składnika budującego. Rysunek 3.5 przedstawia

graficzną interpretację powyższych zależności.

Kryterium (3.13) uwzględnia, w przeciwieństwie do kryterium zapropo-

nowanego przez Ballentyne’a, Wetwatana’a i White’a (3.2) (3.3), warunki

występujące po obu stronach frontu krystalizacji co sprawia, że jest ono

pełniejsze w porównaniu do starego. Jest ono również zgodne z kryterium

uzyskanym przez Louchev’a. Aby lepiej uwidocznić ten fakt, przekształć-

my wzór (3.13) w taki sposób, by wszystkie czynniki znajdowały się po
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Rysunek 3.5: Dystrybucjia koncetracji składnika budującego kryształ (a) i

temperatury (b) w pobliżu powierzchni rozdziału faz powodująca zjawisko

przesycenia strukturalnego we wzroście z fazy gazowej [62].

lewej stronie nierówności. Następnie używając zależności: dTV
dz
= 1
α
dc
dz
gdzie

α = dc
dT
oraz przyjęciu adnotacji z równania (3.11) otrzymujemy:

GN − αGTs







< 0 dla wzrostu stabilnego

> 0 dla wzrostu niestabilnego.
(3.14)

W tej formule widoczny jest brak członu związanego z kinetyką powierzch-

ni. W jednym z kolejnych artykułów autor [63] podkreśla, że rozpatruje on

wzrost powierzchni chropowatych, na których kinetyka jest zaniedbywalna.

W tym samym artykule przytaczane są dane doświadczalne potwierdzające

przydatność zaproponowanego przez Graszę kryterium przesycenia struk-

turalnego.

3.2.4 Analiza modelowa warunków krystalizacji ZnO

z fazy gazowej

Powyższe rozważania dotyczą przypadku jednowymiarowego przepływu

ciepła przez front krystalizacji i muszą być spełnione, by stabilny wzrost był

możliwy. Jednak nie są one warunkiem wystarczającym, ponieważ rosną-

cy kryształ jest układem trójwymiarowym, więc rozpatrzyć należy również

przepływy ciepła z kierunków innych niż równoległy do kierunku wzro-

stu. W celu określenia wpływu radialnego, czyli prostopadłego do kierunku

wzrostu przepływu ciepła, rozpatrywano określony układ geometryczny w

połączeniu z dostosowanym do niego polem temperatury. Tutaj najbardziej

przydatne okazały się wcześniejsze prace modelowe przyprowadzone w in-

stytucie PAN dotyczące krystalizacji z fazy gazowej innych niż ZnO mate-
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riałów półprzewodnikowych z grupy II-VI, oraz prace konstrukcyjne ukła-

dów grzejnych wykonywane w naszym laboratorium. Podstawowym czyn-

nikiem kształtującym pole temperatury było zastosowanie układu dwóch

grzejników (grzejnika i tzw. strefy grzejnej). Zastosowanie pojedynczego

grzejnika umożliwia wytworzenie w piecu rozkładu temperatury o kształcie

parabolicznym. Inny rozkład temperatury wzdłuż osi pieca jest możliwy,

jeśli element grzejny jest rozmieszczony w sposób trwały nierównomiernie

wzdłuż pieca. Optymalnym sposobem zastosowanym również w tej pracy,

jest zastosowanie dodatkowej, niezależnie zasilanej strefy grzejnej, która

daje możliwość dynamicznego kształtowania rozkładu temperatury nawet

w czasie krystalizacji. Taka konstrukcja pieca nie jest zadaniem trywialnym

z punktu widzenia technicznego, gdyż nadmierne przegrzewanie lokalne po-

woduje zmniejszenie trwałości elementów grzejnych. Również odpowiednie

dobranie maksimum temperatury w strefie wzrostu musi być dostosowane

do zastosowanych wymiarów geometrycznych, prędkości krystalizacji oraz

przede wszystkim do średnicy zastosowanych prowadnic, ampuł i samego

kryształu.

W rozważaniach modelu termicznego naszego układu do krystalizacji

brane były pod uwagę jedynie podstawowe, dodatkowo uproszczone ele-

menty układu oraz podstawowe mechanizmy transportu ciepła przez pro-

mieniowanie i przewodnictwo cieplne. Źródło materiału przyjęto w postaci

zwartego polikrystalicznego walca. Front krystalizacji był przyjmowany za

płaski, równomiernie absorbujący promieniowanie cieplne. Konwekcja by-

ła zaniedbywana (dyfuzyjny transport masy), a transmisyjność kwarcowej

ampuły uśredniana (niezależna od temperatury). Nawet tak uproszczony

model umożliwiał wystarczająco precyzyjne określenie konieczności zasto-

sowania profilu z „grabem temperatury”. W takich warunkach termicznych,

to znaczy przy dodatkowym, powodowanym przez maksimum temperatu-

ry znajdującym się w strefie wzrostu radiacyjnym przepływie ciepła, naj-

chłodniejsze miejsce frontu krystalizacji znajdowało się w jego centralnej

części. W tej właśnie części prawdopodobieństwo pojawienia się dwuwy-

miarowego zarodka było największe, co prowadziło do pojawienia się poje-

dynczego źródła stopni krystalizacji, a przez to do dalszego wzrostu ZnO z

bezpiecznie ukształtowanym lekko wypukłym frontem krystalizacji. Jedyne

ryzyko zmiany tego kształtu na wklęsły, który zawsze prowadzi do wzrostu

drobnoziarnistego, wiązało się z nadmierną prędkością przesuwu ampuły

względem pieca. Nadmierna prędkość powodowała stopniowe wysuwanie
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się frontu krystalizacji poza strefę grzejną w miejsce, gdzie istnieją warunki

wypromieniowania ciepła, a wiec chłodzenia frontu krystalizacji i odwró-

cenia korzystnego rozkładu temperatur na jego powierzchni. Prowadzi to

do pojawienia się wielu źródeł stopni krystalizacji na obrzeżach kryształu,

powodujących wzrost wielu niezależnych ziaren krystalicznych.

Problem dostosowania prędkości przesuwu ampuły względem pieca jest

zagadnieniem złożonym, wykraczającym poza analizę termiczną układu.

Zależy głównie od szybkości transportu masy w określonych warunkach

działania aktywatora chemicznego (nośnika). Jakakolwiek analiza prędko-

ści transportu, taka jak na przykład przedstawiona w pracy W. Pałosza

[37], musi opierać się o znajomość rzeczywistych warunków ciśnienia par-

cjalnego poszczególnych składników gazu. Ten problem pozostał w naszej

pracy nierozwiązany, ponieważ nie udało nam się wypracować metody po-

miaru tych ciśnień. Ciśnienie tlenu i cynku zależne są w dużej mierze od

temperatury frontu krystalizacji i materiału źródłowego, których precyzyj-

ny pomiar nie jest możliwy. Jeszcze większy kłopot wiąże się z pomiarem

rzeczywistego ciśnienia wodoru z powodu jego przenikania prze ściankę am-

puły oraz trudną do określenia ilością w stanie związanym z tlenem. Próby

eksperymentalnego dobrania prędkości okazały się bardziej skuteczne i pro-

wadzące do powtarzalnych wyników. Sukcesem dotyczącym tej części roz-

ważań okazało się zastosowanie nadmiarowej ilości cynku wprowadzanego

do ampuły. Nadmiarowa ilość, po nasyceniu przestrzeni pomiędzy źródłem

i kryształem, osadzała się w postaci kropli w chłodnym końcu ampuły,

co stymulowało kontrolowaną, zależną jedynie od temperatury chłodnego

końca ampuły, prężność tego składnika.

Analizowane i badane były również możliwości zastosowania różnych

materiałów użytych do konstrukcji pieca i ampuły technologicznej. Naj-

większe kontrowersje budziło zastosowanie kwarcu jako materiału konstruk-

cyjnego ampuły. W warunkach długotrwałego kontaktu składników ZnO

oraz domieszek takich jak As, Cl, Br, Mn..., w wysokiej temperaturze ścian-

ka ampuły ulega powolnej degeneracji (złuszczaniu). W rezultacie ulegała

osłabieniu jej wytrzymałość mechaniczna, mogło to też doprowadzić do nie-

znacznego zanieczyszczenia atmosfery wewnątrz ampuły. Poważnym man-

kamentem ampuły kwarcowej jest również przepuszczalność wodoru, który

zdecydowaliśmy się stosować jako podstawowy nośnik transportu chemicz-

nego. Jednak zastosowanie tradycyjnych ampuł kwarcowych okazało się być

rozwiązaniem optymalnym. Alternatywne zastosowanie pojemników grafi-
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towych zmieniało drastycznie mechanizm transportu masy w ampule. Wę-

giel reaguje z tlenem wytwarzając wysokie ciśnienie tlenku i dwutlenku

węgla, podwyższając ryzyko awaryjności układu (możliwość eksplozji). Za-

stosowanie węgla wprowadzanego do ampuły kwarcowej w ograniczonej ilo-

ści było natomiast rozważane, a nawet sprawdzane eksperymentalnie, jako

alternatywnego do wodoru nośnika chemicznego. Ten nośnik był wielokrot-

nie wymieniany w literaturze dotyczącej krystalizacji ZnO [27, 28, 33, 42,

43]. Był również podstawowym nośnikiem w eksperymentach krystalizacji

realizowanych w IF PAN przez prof. A. Mycielskiego [40]. Jednak węgiel

nie został przez nas zastosowany, głównie z uwagi na obserwowaną znacznie

niższą prędkość stabilnego wzrostu kryształu ZnO, oraz niezadowalających

rezultatów prób zastosowania mieszaniny węgla z wodorem.

Modelowanie układu termicznego umożliwiło zmniejszenie czasu ekspe-

rymentów krystalizacji na zarodku oraz zmniejszenie ryzyka utraty (odsu-

blimowania) zarodka w czasie wstępnej fazy jego wygrzewania. Problem

polega na tym, że we wstępnej fazie procesu zarodek mocowany jest na

denku ampuły, który z kolei umieszczony jest w piecu na skraju strefy

grzejnej. Położenie zarodka w miejscu, w którym z jednej strony następuje

nagrzewanie a z drugiej chłodzenie (głownie za pomocą mechanizmu pro-

mieniowania) stwarza problemy ze zdefiniowaniem temperatury zarodka.

Pomiar pirometryczny jest zbyt mało precyzyjny, zwłaszcza z powodu do-

datkowych elementów konstrukcyjnych ampuły technologicznej. Łatwiejsze

jest zdefiniowanie temperatury źródła materiału, które położone jest we-

wnątrz pieca w warunkach bliższych izotermicznym, a wiec łatwiejszym do

precyzyjnego pomiaru. Potrzebna do określenia różnica temperatury zarod-

ka i źródła materiału jest wiec obarczona podwójnym błędem pomiaru, z

których błąd określenia temperatury zarodka jest zwykle decydujący. Po-

nieważ we wstępnej fazie wzrostu ilość wodoru w ampule jest najtrudniejsza

do określenia, to szybkość i kierunek transportu masy (do lub od zarod-

ka) jest trudna do określenia. Pewnym wyjściem może być zdecydowanie

się na pominięcie fazy wygrzania zarodka i rozpoczęcie wzrostu kryszta-

łu już w fazie nagrzewania pieca. Jednak ze względów na brak możliwości

wzrostu stabilnego w tych warunkach to rozwiązanie nie było stosowane.

Ze względu na ryzyko odparowania zarodka we wstępnej fazie wzrostu, w

czasie procesów z użyciem zarodka stosowane były profile temperatury z

bardzo małym maksimum temperatury w strefie wzrostu. Takie rozkłady

temperatury były dopuszczalne przez naszą analizę a ich wynikiem były
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fronty o płaskiej powierzchni.

Przedstawiona powyżej analiza problemu wzrostu była analizą bardziej

jakościową niż ilościową. Mimo to przyczyniła się ona do zmniejszenia ilości

nieudanych, trwających często około miesiąca eksperymentów, a przez to

do oszczędzenia czasu i kosztów. Wcześniejsze przewidywania pozwoliły na

właściwą modyfikację profili temperatury stosowanych w szczególności we

wzroście z zastosowaniem zarodzi. Zastosowanie przedstawionej tu analizy

modelowej pozwoliło przezwyciężyć trudności wynikające z niemożliwości

bezpośredniej obserwacji rosnącego kryształu oraz stosunkowo małej pre-

cyzji pomiaru rozkładu temperatury w piecu w okolicy ampuły, we wnętrzu

której przeprowadzany jest wzrost. Pomiar temperatury wewnątrz ampu-

ły jest możliwy jedynie w układzie zmodyfikowanym (po wprowadzeniu

termopary do wnętrza ampuły), który znacząco różni się od układu stoso-

wanego do krystalizacji. Przygotowując tę analizę opierałem się na pracach

i doświadczeniu osób zajmujących się krystalizacją z fazy gazowej w Insty-

tucie Fizyki PAN w szczególności mojego promotora dr hab. Krzysztofa

Graszy.
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Rozdział 4

Część doświadczalna

4.1 Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną rezultaty badań dwóch

niezależnych sposobów uzyskiwania dużych kryształów tlenku cynku. Pierw-

szy opisany zostanie wzrost kryształu inicjowany na specjalnie przygoto-

wanym fragmencie kryształu zwanym zarodzią. Ten typ wzrostu jest po-

wszechnie znany i stosowany w wielu metodach wzrostu kryształów ze

względu na jego niepodważalne zalety, jakimi są możliwość kontrolowa-

nia pierwszego etapu wzrostu (zarodkowania) i kontroli kierunku wzrostu.

Zastosowanie tej metody pozwoliło na badanie wpływu kierunku krystalo-

graficznego na wzrost kryształu. Drugi z opisanych tu sposobów polegał na

wzmacnianiu selekcji ziaren o różnych kierunkach krystalograficznych wzro-

stu uzyskanych w procesie spontanicznego zarodkowania, poprzez wpływ

odpowiednich domieszek zawartych w atmosferze wzrostowej. Zastosowanie

obu tych podejść umożliwiło zbadanie wpływu czynników zewnętrznych na

maksymalną prędkość wzrostu stabilnego oraz mikro-morfologię poszcze-

gólnych płaszczyzn krystalograficznych kryształu ZnO.

4.2 Układ eksperymentalny

4.2.1 Stanowisko do wzrostu kryształów ZnO

Prace nad wzrostem kryształów ZnO w Instytucie Fizyki PAN rozpo-

częły się w pierwszej dekadzie XXI wieku. W oparciu o wcześniejsze prace

J.-M. Ntep’a [34, 35] i D. C. Look’a [38, 39] w pierwszych eksperymentach

stosowane były dwa rodzaje nośników, to jest węgiel oraz wodór.
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Węgiel był wprowadzany do wnętrza ampuły w postaci proszku, który

w czasie wzrostu reagował z materiałem źródłowym, odbierając od niego

tlen i wiążąc go w postaci CO i CO2. Gazy te oraz pary cynku, na sku-

tek różnic temperatury transportowane były ze źródła do strefy wzrostu.

Tempo wzrostu przy użyciu tego nośnika było dość niskie, około 1–2 mm na

dobę. Dużym problemem było też schładzanie ampuły po procesie. Podczas

tego etapu eksperymentu często dochodziło do eksplozji, której przyczyną

była obecność w ampule nie związanego przez tlen pyłu węglowego.

Eksperymenty przeprowadzane z zastosowaniem wodoru były bardziej

bezpieczne. Zdarzające się w czasie chłodzenia eksplozje w tym przypad-

ku były znacznie mniej niszczące. Ponadto wodór okazał się być znacznie

bardziej wydajnym nośnikiem. Otrzymywanie kryształów z prędkością do

5 mm na dobę jest w tym przypadku możliwe. Największym problemem

w stosowaniu tego nośnika była trudność z utrzymaniem stałego ciśnienia

tego pierwiastka w ampule. Wodór w temperaturze 1200◦C bardzo szyb-

ko dyfundował z wnętrza kwarcowej ampuły do otaczającej atmosfery. W

wyniku tego pierwsze eksperymenty z zastosowaniem tego nośnika były

krótkie, rzędu jednego tygodnia. Rozwiązanie tego problemu umożliwiło

zastosowanie opracowanego przez dr Graszę płaszcza wodorowego, umoż-

liwiającego utrzymywanie w środku ampuły wzrostowej stałego ciśnienia

wodoru. Ta innowacja usunęła problem związany z ograniczeniem czasu

eksperymentów i umożliwiła prowadzenie dalszych badań nad zastosowa-

niem wodoru jako nośnika. Obecnie wodór stosowany jest w naszym labo-

ratorium w większości procesów wzrostu kryształów ZnO.

Rysunek 4.1: Schemat układu do wzrostu kryształu tlenku cynku z zasto-

sowaniem wodoru jako nośnika.
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Rysunek 4.2: Przykładowe rozkłady temperatury w piecu: a) w czasie wzro-

stu przy zastosowaniu spontanicznego zarodkowania, b) w czasie wzrostu

na zarodzi. Na rysunku znajdują się również schematy stosowanych w obu

przypadkach ampuł.

Na rysunku rys. 4.1 przedstawiony jest schemat układu eksperymen-

talnego stosowanego w procesie wzrostu kryształów ZnO z fazy gazowej z

zastosowaniem wodoru jako nośnika. Układ składa się z pieca oporowego

zawierającego dwa niezależnie sterowane grzejniki, to jest grzejnik główny i

krótką strefę grzejną oraz przechodzącej przez jego środek rury–prowadnicy.

Na jednym z końców pieca znajduje się zatyczka wykonana z materiału

zapobiegającego wypływowi ciepła. Umożliwia ona poruszanie się pieca

wzdłuż rury–prowadnicy. W pobliżu przeciwnego końca pieca umieszczona

jest strefa grzejna (około 20 cm od krawędzi pieca). Pozwala ona uformo-

wać właściwy gradient temperatury na tym końcu pieca (wypływ ciepła

z tego końca jest swobodny), zapewnia utrzymanie obszaru maksymalnej

temperatury w środkowej części pieca i pozwala dogrzać front krystalizacji

rosnącego kryształu. Przykładowe rozkłady temperatury we wnętrzu tego

układu przedstawia rys. 4.2. Kwarcowa rura przeprowadzona przez śro-

dek pieca spełnia dwie funkcje: prowadnicy dla ampuły wzrostowej oraz

głównego elementu płaszcza wodorowego. Płaszczem wodorowym nazywa-

my bezpośrednie otoczenie ampuły wzrostowej (wnętrze rury–prowadnicy),

które podobnie jak wnętrze ampuły wypełnione jest nośnikiem (wodorem).

Stały przepływ wodoru, około 2–3 litrów na dobę, regulowany jest przez

system zaworów, który pozwala utrzymać stałe ciśnienie (około jednej at-

mosfery) we wnętrzu rury–prowadnicy oraz ampuły. Piec wyposażony jest

w mechanizm przesuwający go wzdłuż rury z możliwością regulacji prędko-

ści. Pozwala to przesuwać profil temperatury wzdłuż ampuły wzrostowej,

leżącej nieruchomo we wnętrzu rury–prowadnicy.
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4.2.2 Ampuła wzrostowa

Wzrost kryształów tlenku cynku przeprowadzany jest w ampułach kwar-

cowych. Ich schematy przedstawione są na rys. 4.2. Pierwszy z używanych

przez nas typów ampuł (rys. 4.2 a) przeznaczony jest do wzrastania kryszta-

łu ZnO z zastosowaniem spontanicznego zarodkowania. Kryształ otrzymy-

wany jest w końcu ampuły zakończonym denkiem w kształcie stożka, który

znajduje się w chłodniejszej części pieca. W idealnych warunkach, w wy-

niku przesycenia składnika budującego kryształ, w czubku stożka pojawia

się pojedynczy zarodek rozrastający się następnie do rozmiarów kilkucenty-

metrowego kryształu. Na przeciwnym końcu ampuły znajduje się materiał

źródłowy (proszek ZnO lub skrystalizowany polikryształ o kształcie walca),

umieszczony w wyższej temperaturze. Ampuła przeznaczona do wzrostu na

zarodzi (rys. 4.2 b) różni się od wyżej tu opisanej tylko denkiem, w którym

jest inicjowany proces wzrostu. W tym typie ampuły zamiast stożkowate-

go końca stosowana jest płaska ścianka, do której mocowany jest kawałek

specjalnie przygotowanego kryształu, tak zwana zaródź.

Oba typy ampuł przygotowywane są w ten sam sposób. Przed zamknię-

ciem są one myte przez kilka godzin w wodzie z dodatkiem detergentu i tra-

wione w wodnym roztworze 30% kwasu azotowego. Następnie są ponownie

myte, tym razem w wodzie destylowanej. Po osuszeniu ampuły są odpom-

powywane i wygrzewane w temperaturze rzędu 1100◦C przez około 4–5 go-

dzin. Tak przygotowane ampuły napełniane są materiałem źródłowym, do

którego dodawane jest kilka miligramów cynku (z wcześniejszych obserwacji

wynika, że nadmiar cynku w atmosferze ampuły poprawia jakość otrzyma-

nych kryształów). Do materiału źródłowego w miarę potrzeby dodawane

są również różnego typu domieszki, takie jak Mn, Cu i inne. Dodawane są

również związki zawierające nośniki (np. HCl) potrzebne do przenoszenia

domieszek, jeżeli ich ciśnienia w stosowanym przez nas zakresie tempera-

tury są niewystarczające. Jeżeli ampuła przeznaczona jest do wzrostu na

zarodzi, tuż przed napełnieniem ampuły do płaskiej ścianki ampuły przy-

klejana jest zaródź. Odbywa się to poprzez wtapianie zarodzi w kwarcową

ściankę na głębokość około 0,5 mm. Taki sposób gwarantował trwałość mo-

cowania, niestety nie był on dostatecznie szczelny. Pomiędzy ścianką a za-

rodzią pojawiały się kilkusetmikronowe jamki, będące źródłem opisanych w

niniejszej pracy mikrodefektów. Napełniona ampuła jest odpompowywana

do ciśnienia 5×10−1 Tr, zamykana i odcinana. Następnie, tak przygotowana

ampuła umieszczana jest w piecu przeznaczonym do wzrostu i rozgrzewa-
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Rysunek 4.3: Przykład zarodzi

wyciętej z kryształu domieszko-

wanego Mn. Powierzchnia zaro-

dzi została przygotowana poprzez

dwuetapowe polerowanie [64].

na do temperatury od 1050◦C do1200◦C. Otoczona płaszczem wodorowym

ampuła po dwóch dniach napełnia się tym pierwiastkiem, dzięki jego dy-

fuzji przez ścianki ampuły. Kolejnym krokiem jest umieszczenie ampuły w

pozycji startowej, to znaczy 1–2 cm od brzegu strefy grzejnej (punkt 0 cm

na rys. 4.1).

4.2.3 Zaródź

Zarodzie otrzymywane były z dużych ziaren kryształów domieszkowa-

nych Mn, w wyniku czego miały one ciemny czerwony kolor. Pozwalało to

odróżnić je od rosnącego na nich kryształu. Ukierunkowany dzięki dyfrakcji

Lauego kryształ ZnO:Mn był cięty na płytki o grubości 2 mm. Płytki były

następnie przygotowywane do badań przez wieloetapowy proces polerowa-

nia. Jego dokładny opis przedstawiony jest w rozdziale poświęconym próbie

zastosowań naszych kryształów w procesach epitaksjalnych. Końcowym re-

zultatem była powierzchnia, której średnia chropowatość RMS wynosiła

0,5 nm [64]. Rysunek 4.3 przedstawia jedną z tak przygotowanych zarodzi.

4.2.4 Materiał źródłowy

W procesach wzrostu użyto materiału źródłowego o dwóch czystościach,

a mianowicie zakupionego w firmie Alfa Aesar proszku ZnO o czystości

99,9%, oraz syntetyzowanego w naszym laboratorium materiału o czysto-

ści nie gorszej niż 99,99%. Proszek ZnO o wyższej czystości otrzymywany

jest poprzez utlenianie cynku o czystości 99,999% w atmosferze złożonej z

mieszaniny azotu i tlenu o czystości 99,99%, w temperaturze 800◦C. Sche-

mat układu używanego do syntezy tego materiału przedstawiony jest na

rysunku 4.4. Oba typy materiału źródłowego były tuż przed włożeniem do
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Rysunek 4.4: Schemat układu przeznaczonego do otrzymywania tlenku cyn-

ku o czystości nie mniejszej niż 99,99%.

ampuły wygrzewane w temperaturze 1000◦C w dynamicznej próżni, w celu

pozbycia się zaadsorbowanej wody i innych lotnych zanieczyszczeń. W nie-

których procesach używany był również polikrystaliczny materiał uzyskany

w procesie rekrystalizacji.

4.3 Kryształy wzrastane na zarodzi w at-

mosferze czystego H2

4.3.1 Przebieg eksperymentów

W celu zapewnienia większej kontroli nad wzrostem kryształu, a przez

to nad jego jakością, do układu przeznaczonego do wzrostu kryształu wpro-

wadzana jest tak zwana „zaródź”. Jest to odpowiednio spreparowany frag-

ment kryształu, którego podstawowym zadaniem jest ułatwienie kontrolo-

wanego zarodkowania. Zaródź jest przyczyną wyróżnienia określonego kry-

stalograficznego kierunku wzrostu. Możliwy staje się wzrost monokrysta-

liczny.

Rysunek 4.5: Przykłady nieudanych prób otrzymania kryształu na zarodzi.
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Metoda wzrostu z fazy gazu z zastosowaniem zarodka jest trudniejsza w

porównaniu do innych metod. Wymaga wypracowania odpowiednich wa-

runków początkowych, zapobiegających sublimacji zarodzi oraz sposobu

trwałego zamocowania jej we wnętrzu ampuły wzrostowej, która w czasie

wzrostu kryształu jest podgrzewana do temperatury około 1000◦C. Tak-

że długość eksperymentów (przeciętny czas trwania to jeden miesiąc) oraz

brak możliwości bezpośredniej obserwacji rosnącego kryształu, utrudniały

prace nad tym zagadnieniem. Pomimo to, po przeprowadzeniu 10 ekspery-

mentów (całkowita liczba eksperymentów związana z tym tematem wyno-

siła 17), udało się określić odpowiednie warunki potrzebne do ukierunkowa-

nego wzrostu kryształów tlenku cynku. Wiele z pierwszych eksperymentów,

w których testowane były różnego typu ampuły i zarodzie przygotowane w

rożny sposób, zakończyło się niepowodzeniem (rys. 4.5). Wyznaczyły one

jednak kierunek badań, dzięki którym osiągnięty został sukces. W toku tych

badań ustalono, że największe szanse na ukierunkowany wzrost kryształu

zachodzą dla ampuł zakończonych płaskim końcem, do którego przymoco-

wana jest zaródź o powierzchni większej niż 30% powierzchni tylnej ścianki

ampuły (rys. 4.6). Umożliwiło to dalsze badania nad zależnością parame-

trów wzrostu (prędkości, morfologii itp.) od kierunku krystalograficznego.

Rysunek 4.6: Przykładowa kwarcowa ampuła stosowana w eksperymentach

wzrostu z udziałem zarodzi. Po lewej stronie widoczny jest płaski koniec

ampuły z zamontowaną zarodzią, po prawej materiał źródłowy, którym jest

wygrzany proszek ZnO.

4.3.2 Charakteryzacja kryształów otrzymanych na za-

rodziach

Badaniom poddane zostały trzy kierunki krystalograficzne, a mianowi-

cie: [0001] o polarności Zn, [000
−

1] o polarności O i niepolarny [1
−

100] (rys.

4.7). Zarodzie o podanych powyżej kierunkach były po kolei umieszcza-

ne w ampułach, które następnie umieszczano w piecu o zadanych warun-
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kach termicznych (rys 4.2 b). W celu ustalenia kierunku krystalograficznego

wzrostu i wielkości ziaren krystalicznych a także rodzaju i ilości występu-

jących w nich defektów, otrzymane kryształy poddane zostały badaniom

dyfrakcji rentgenowskiej, dyfrakcji Lauego, trawieniom chemicznym w 20%

wodnym roztworze kwasu azotowego, pomiarom spektrometrem mas jonów

wtórnych oraz badaniom mikroskopem (mikroskop optyczny, mikroskop sił

atomowych i skaningowy mikroskop elektronowy).

Rysunek 4.7: Fronty krystalizacji kryształów otrzymanych na zarodziach

o trzech różnych kierunkach krystalograficznych: a)–[0001], b)–[000
−

1] i c)–

[1
−

100].

Pomiary dyfrakcji Lauego i trawienia chemiczne wykazały, że kryszta-

ły utrzymują kierunek krystalograficzny zarodzi (rys 4.8 i rys 4.9), przy

czym w miarę oddalania się od zarodzi w krysztale wzrasta ilość ziaren

krystalicznych z coraz większym odchyleniem od pierwotnego kierunku.

Największą tendencję do pojawiania się tego typu ziaren (a więc do utraty

monokrystaliczności) miał kierunek [000
−

1], z polarnością tlenową. W przy-

padku tego ukierunkowania nie udało się utrzymać niezakłóconego wzrostu

pojedynczego ziarna na odcinku dłuższym niż 2 mm. Lepszy rezultat został

osiągnięty dla kryształów wzrastanych na zarodzi o niepolarnym kierunku

[1
−

100]. Tu polikrystaliczne wtrącenia pojawiały się średnio na odległości 6

mm od zarodzi. Kryształy, które najdłużej utrzymywały kierunek zadany

im przez zaródź rosły w kierunku [0001] (o polarności Zn), ich „monokry-

staliczna” część sięgała średnio do 17 mm od zarodzi.

Wykonano również eksperymety z zastosowaniem ampuły, we wnętrzu

której zamocowane zostały dwie zarodzie o przeciwnych polarnościach:

[0001]–polarność Zn i [000
−

1]–polarność O. Niemal we wszystkich przypad-

kach ziarno rosnące na zarodzi o polarności Zn zarosło ziarno o polarności O

(rys. 4.10). Obie polarności widoczne były tyko wtedy, gdy długość kryszta-

łu nie przekraczała 3 mm (3.4), a zastosowane pole temperatur było podob-
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Rysunek 4.8: Fragment kryształu otrzymanego na zarodzi o kierunku

[1
−

100]. Obrazy dyfrakcji Lauego identyczne dla wszystkich punktów po-

kazują, że kierunek zarodzi został utrzymany.

Rysunek 4.9: Przełom kryształu rosnącego na zarodzi o kierunku [0001].

Obrazy Lauego potwierdzają utrzymanie kierunku wzrostu.

ne do tego zastosowanego przy wzroście z zastosowaniem spontanicznego

zarodkowania (rys. 4.2 a). Również w przypadku tak krótkiego kryształu

widoczna była tendencja do dominacji ziarna o polarności Zn, wyprzedzało

ono ziarno o polarności O o około 1mm. Dodatkowo, na krysztale o kierun-

ku wzrostu [000
−

1] zaobserwowano pojawienie się polikrystalicznych ziaren

(rys. 4.11).
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Rysunek 4.10: Fronty krystalizacji kryształów uzyskanych w ampułach z

dwiema zarodziami o polarnościach Zn i O. Długość otrzymanych kryszta-

łów wynosiła 2 cm, widoczne fronty mają polarność Zn. Nie zaobserwowano

polarności O na powierzchni kryształu.

Rysunek 4.11: Fronty krystalizacji uzyskane dla dwóch kierunków o prze-

ciwnej polarnościach Zn i O. Oba kryształy zostały uzyskane w jednej am-

pule, we wnętrzu której zamocowane zostały dwie zarodzie o przeciwnych

polarnościach.

Trawienia chemiczne w 20% wodnym roztworze HNO3, oprócz wyka-

zania polarności otrzymanych kryształów, pozwoliły również określić gę-

stość dyslokacji, objawjających się sześciokątnymi jamkami trawienia na

powierzchni Zn. Strona O jest przez kwas azotowy całkowicie niszczona

(rys. 4.12). Jak widać na poniższych fotografiach, gęstość dyslokacji może

się wahać od kilkudziesięciu na centymetr kwadratowy do kilkudziesięciu

tysięcy, przy czym mniejszą gęstość obserwuje się we fragmentach kryształu

znajdujących się bezpośrednio nad zarodzią.

Dyfrakcja rentgenowska ujawniła obecność niskokątowych ziaren–kolumn

obróconych względem siebie mniej niż 0,5◦ (rys. 4.13 ). Średnia szerokość
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Rysunek 4.12: Wypolerowane powierzchnie kryształów ZnO trawione w

20% HNO3. a) fragment kryształu otrzymanego na zarodzi o polarności Zn

bezpośrednio nad zarodzią, b) ten sam kryształ, fragment znajdujący się

obok zarodzi, c) strona o polarności O po trawieniu.

Rysunek 4.13: Wyniki dyfrakcji rentgenowskiej uzyskane dla kryształu

otrzymanego na zarodzi.

połówkowa krzywych rentgenowskich dla pojedynczego ziarna wynosi 140

arc sec.. Dzięki trawieniom chemicznym określono rozmiar przekrojów po-

przecznych ziaren–kolumn, mają powierzchnię równą około 1–2 mm2.

Na rys. 4.14 przedstawiona jest granica pomiędzy zarodzią, a rosnącym

na niej kryształem. Ciemniejszy kolor zarodzi spowodowany jest obecno-

ścią w niej domieszki manganu (zarodzie były uzyskiwane z kryształów o

dużych ziarnach domieszkowanych tym pierwiastkiem). Badania przekro-

jów poprowadzonych prostopadle do granicy zaródź–kryształ za pomocą

skaningowego mikroskopu elektronowego wykazały, że jej chropowatość nie

przekracza 1 µm (rys. 4.15). Na tym samym rysunku widoczny jest roz-

kład koncentracji manganu w różnych odległościach od granicy. Badania

spektroskopem mas jonów wtórnych (SIMS) wykryły śladowe ilości tego

pierwiastka w odległości 4 mm od granicy zaródź–kryształ.
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Rysunek 4.14: Zdjęcie z mikroskopu optycznego granicy pomiędzy zarodzią

a kryształem.

Rysunek 4.15: Po lewej stronie zdjęcie wykonane za pomocą skaningowego

mikroskopu elektronowego (SEM) pokazujące rozkład manganu w różnych

odległościach od granicy zaródź–kryształ, uzyskany przy pomocy pomiarów

spektroskopowych dyspersji energii promieniowania X (EDX). Po prawej

koncentracja Mn w zarodzi i krysztale zmierzona metodą SIMS.

Obserwacje za pomocą mikroskopu optycznego ujawniły obecność mi-

krodefektów w całej objętości zarówno kryształu jak i zarodzi. Zaobserwo-

wano trzy rodzaje mikrodefektów: płaskie pustki, mikrorurki i sferyczne

pustki określane dalej również jako „pęcherzyki” lub „bąbelki”.

Płaskie pustki miały kształt płytek, których górna i dolna powierzch-

nia były do siebie równoległe. Ścianki boczne tych defektów były nachylone

do siebie pod różnymi kątami, także nachylenie całej płytki względem po-

wierzchni zarodzi było różne. Rozmiar tego typu defektów wahał się od 200

µm do 30 µm. W ich wnętrzu wykryta została podwyższona koncentracja

cynku (rys. 4.17).

Rysunek 4.18 przedstawia przekrój poprzeczny mikrorurek. Jak widać

kształt przekrojów może być różny, a rozmiary wahają się od 10 µm dla
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Rysunek 4.16: Trzy typy mikrodefektów: a) płaska pustka, widok od stro-

ny frontu krystalizacji, b) mikrorurki, c) sferyczne pustki tuż nad granicą

zaródź–kryształ.

Rysunek 4.17: Na zdjęciu wykonanym elektronowym mikroskopem ska-

ningowym widoczne jest wnętrze pustki–płytki otwarte przez polerowanie.

Dzięki pomiarom EDX wykryta została podwyższona koncentracji cynku

w środku tego typu defektów.

okrągłych rurek do 30 µm dla mikrorurek o przekroju zbliżonym do pro-

stokątnego (rys. 4.18). Kierunek propagacji tych defektów zgodny jest, z

odchyleniem nie większym niż kilkanaście stopni, z kierunkiem wzrostu

kryształu. Bardzo często na końcach rurek skierowanych w stronę frontu

krystalizacji obserwowane są płytki–pustki (rys. 4.19).

Trzecim rodzajem mikrodefektów znalezionym w kryształach otrzyma-

nych na zarodzi były sferyczne lub bliskie temu kształtowi pustki, tak zwa-

ne „pęcherzyki”. Defekty te odnaleźć można w całej objętości kryształu.

Bardzo często tworzyły one linie proste (rys. 4.20). W kryształach otrzy-

mywanych w czystej atmosferze H2 duża ich koncentracja znajdowała się
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Rysunek 4.18: Zdjęcia przekrojów poprzecznych mikrorurek wykonane ska-

ningowym mikroskopem elektronowym.

Rysunek 4.19: Powiększony koniec rurki widocznej na rys. 4.16 b) zakoń-

czony pustką–płytką.

Rysunek 4.20: Sferyczne pustki zaobserwowane; a) tuż nad granicą zaródź–

kryształ, b) c) we wnętrzu otrzymanego kryształu.

w niektórych miejscach tuż nad granicą zaródź–kryształ (rys. 4.16 c).

Dokładniejsze badania frontów krystalizacji otrzymanych na zarodziach

o kierunku [0001] wykazały obecność sześciokątnych depresji o dużej roz-
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Rysunek 4.21: Defekty widoczne na powierzchni frontu krystalizacji pod

postacią sześciokątnych jamek–depresji.

piętości rozmiarów od 0,1 mm (rys. 4.21 a) do kilkudziesięciu nm (rys.

4.21 b). Przyczyną ich powstania może być obecność zanieczyszczenia na

powierzchni kryształu. Na obrazach otrzymanych za pomocą mikroskopu

sił atomowych we wnętrzu tych depresji widoczne są wzniesienia, świad-

czące o obecności takiego czynnika hamującego wzrost i prowadzącego do

powstania defektów frontu krystalizacji.

4.3.3 Dyskusja

Badanie prędkości wzrostu w poszczególnych kierunkach krystalogra-

ficznych i z okresloną polarnością frontu krystalizacji oraz określenie ich

uprzywilejowania, jest w stosowanej przez nas metodzie trudne. Najwięk-

szym problemem jest brak możliwości bezpośredniej obserwacji rosnącego

kryształu znajdującego się we wnętrzu rozgrzanego do 1000◦C pieca, za-

słoniętego przez rurę–prowadnicę oraz przez zmatowiałe ścianki ampuły.

Pomimo to, na podstawie wielkości ziaren w otrzymanych kryształach i

ich kierunku krystalograficznego względem kierunku wzrostu oraz polar-

ności, możliwe staje się uszeregowanie prędkości poszczególnych kierunków

krystalograficznych.

Przedstawione w tym rozdziale wyniki eksperymentów wskazują, że

ziarna rosnące na zarodzi o polarności Zn (kierunek [0001]) miały najwięk-

sze rozmiary. Ich średnia długość wynosiła 17 mm. Zajmowane przez nie

pole powierzchni frontu krystalizacji było równe około 75%. Drugim w ko-

lejności był kierunek niepolarny [1
−

100] z rezultatem 6 mm długości ziaren.

Ziarna o tym kierunku nie rozrastały się na boki tak jak w przypadku kie-

runku [0001] i w przybliżeniu zajmowały około 30–40% powierzchni frontu

krystalizacji. Najkrócej dominującymi ziarnami były rosnące w kierunku
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[000
−

1] o polarności O (zaledwie 2 mm od zarodzi do miejsca zarośnięcia

przez polikryształ). Wszystkie eksperymenty były przeprowadzane w ta-

kich samych warunkach, to znaczy w podobnym polu temperatur (rys. 4.2

b) i z taką samą prędkością przesuwu pieca równą 2 mm/dobę. Prędkość

wzrostu kryształu zwiększała się od bliskiej zera w czasie zarodkowania do

maksymalnej w końcowej fazie krystalizacji. W tej ostatniej fazie prędkość

wzrostu mogła osiągnąć prędkość przesuwu pieca, ponieważ przesycenie nad

frontem krystalizacji zwiększało się z powodu obniżania się temperatury

wysuwanego z pieca frontu krystalizacji. Stabilność morfologiczna takiego

frontu krystalizacji jest utrzymana dla wszystkich ziaren polikryształu tyl-

ko w warunkach stabilnego wzrostu w odniesieniu do wszystkich kierunków

i polarności. W warunkach stabilnych jedynie dla niektórych kierunków

lub polarności, część ziaren „nie nadąża”. Tworzą się makroskopowe luki

międzyziarnowe i pory wewnątrz ziaren. Ziarno dominujące może stać się

wyraźnie oddzielone od części polikrystalicznej, tak jak to widać na rys. 4.7

a. W jeszcze wyższych przesyceniach może nastąpić całkowita destabiliza-

cja morfologii frontu krystalizacji, tak jak w przypadku z rys. 4.7 b. W tym

przypadku „nie nadążają” wszystkie ziarna. Tylko w przypadku małego

przesycenia i powolnego wzrostu stabilność morfologiczną może utrzymać

ziarno rosnące z frontem krystalizacji dowolnie ukierunkowanym (lub z do-

wolną polarnością). Dlatego w warunkach zwiększania się prędkości wzrostu

realizowanych w naszym układzie, ziarna o kolejnych kierunkach (polarno-

ściach) są zarastane przez inne ziarna polikryształu, „dławiąc” najpierw te,

które mogą stabilnie rosnąć najwolniej (kierunek [000
−

1] o polarności O). Je-

śli ziarno pierwotnie dominujące (np. z powodu zarodkowania na zarodzi)

zaczyna rosnąć niestabilnie, tracimy możliwość odnalezienia go w przekroju

kryształu. A więc reasumując, nasze obserwacje dotyczące długości ziaren

przekładają się w prosty sposób na maksymalne prędkości wzrostu stabil-

nego: największą stabilność wykazuje kierunek reprezentowany przez ziar-

no najdłuższe. Zakładając zwiększanie prędkości wzrostu kryształu wraz z

długością kryształu spowodowane wzrostem przesycenia możemy przyjąć,

że proporcje długości dominujących ziaren odzwierciedlają proporcje mak-

symalnych prędkości wzrostu stabilnego. Możliwe staje się uszeregowanie

maksymalnych prędkości wzrostu stabilnego dla poszczególnych kierunków

wzrostu od największej do najmniejszej: V[0001], V[1
−

100], V[000
−

1]. W ar-

tykule [26], gdzie w otwartym systemie do wzrostu z fazy gazowej w at-

mosferze zawierającej H2 dokonywano wzrostu igieł ZnO, również została
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zaobserwowana podobna anizotropia prędkości wzrostu. W tym przypadku

polarność Zn odznaczała się najwyższą prędkością, średnią prędkość mia-

ły ziarna o kierunkach niepolarnych, natomiast ziarna o polarności O rosły

stabilnie najwolniej. Określono stosunki prędkości: V[0001]/V[000
−

1] = 30/1

a dla V[0001]/V[10
−

10] = 2/1 . Układ przedstawiony w [26] był układem

otwartym z dostępem powietrza, w którym wzrost odbywał się pod ciśnie-

niem atmosferycznym.

Aby wytłumaczyć takie zachowanie kryształów, należy odwołać się nie

tylko do samej budowy krystalicznej sieci ale również do mechanizmu wzro-

stu. Jedną z teorii wiążących wzrost kryształów z ich wewnętrzną budową

jest teoria PBC (z angielskiego Periodic Bond Chain vector) przedstawio-

na w pracach P. Hartmana i W. G. Perdoka w 1955 roku [65–67]. Autorzy

ci wiążą kierunki występowania najsilniejszych wiązań istniejących w sieci

krystalicznej z trzema rodzajami płaszczyzn wzrostu, to jest: płaszczyzną

płaską, płaszczyzną posiadającą stopnie i płaszczyzną chropowatą. Defi-

niują wektory równoległe do periodycznych łańcuchów wiązań opisane w

następujący sposób: 1) ich kierunek wyznaczony jest przez nieprzerwane

łańcuchy wiązań biegnące poprzez strukturę kryształu, 2) najsłabsze wią-

zanie występujące w takim łańcuchu determinuje jego wpływ na kształt

rosnącego kryształu, 3) najistotniejszym kierunkiem jest kierunek zawiera-

jący tylko najsilniejsze wiązania. Relacje tak otrzymanych wektorów PBC

do mikroskopowej morfologii poszczególnych płaszczyzn, a co za tym idzie

do ich prędkości wzrostu, przedstawione są na rys. 4.22. Widoczny jest tu

prosty schemat kryształu zbudowanego z sześciościennych jednostek wzro-

stu. Łańcuchy najsilniejszych wiązań w tym prostym modelu biegną wzdłuż

krawędzi jednostek wzrostu. Wyznaczają one wektory PBC oznaczone A,

B i C. Powierzchnie płaskie pozbawione własnych stopni krystalizacji są

równoległe do dwóch lub więcej wektorów PBC, powierzchnie równoległe

tylko do jednego z wektorów PBC charakteryzują się morfologią posia-

dającą stopnie atomowe, natomiast powierzchnie niebędące równoległe do

żadnego z wektorów periodycznych łańcuchów wiązań są powierzchniami

chropowatymi atomowo. W zależności od chropowatości danej powierzchni,

czyli ilości możliwych wiązań pomiędzy nią a jednostką wzrostu (atomem

bądź molekułą), prędkość wzrostu dla poszczególnych płaszczyzn krysta-

lograficznych będzie różna. Najmniejszą prędkość wzrostu będzie posiadać

płaszczyzna płaska (równoległa do dwóch wektorów PBC). Z powierzch-

nią tej płaszczyzny jednostki wzrostu są najsłabiej związane i mogą prawie
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Rysunek 4.22: Schemat przedsta-

wiający prosty kryształ składają-

cy się z sześciobocznych jedno-

stek wzrostu tłumaczący ideę teo-

rii PBC. Wektory A, B, i C, są

równoległe do periodycznych łań-

cuchów wiązań (wektory PBC).

Chropowatość płaszczyzn wyzna-

czana jest przez ich położenie

względem wektorów PBC [65].

swobodnie po niej dyfundować. Wzrost w tym przypadku odbywa się dzięki

dwuwymiarowemu zarodkowaniu wymagającemu powstania zarodka o od-

powiedniej wielkości, bądź dzięki obecności innego źródła stopni, na przy-

kład dyslokacji śrubowej. Płaszczyzna posiadająca własne stopnie atomowe

(czyli płaszczyzna równoległa do tyko jednego wektora PBC), do swojego

wzrostu nie wymaga istnienia innych czynników. Atomy na tej powierzchni

dyfundują po niej do już istniejących stopni, gdzie są wiązane i przyczy-

niają się do ich ruchu, a przez to do wzrostu samej płaszczyzny. Prędkość

wzrostu płaszczyzny posiadającej własne stopnie atomowe jest większa od

prędkości wzrostu płaszczyzny płaskiej. Najszybciej rosnącą płaszczyzną

będzie płaszczyzna o powierzchni chropowatej (nie będąca równoległa do

żadnego z wektorów PBC). Jednostka wzrostu padająca na taką powierzch-

nię jest natychmiast silnie wiązana z wieloma sąsiadującymi jednostkami

bez konieczności tworzenia zarodka lub dyfuzji do najbliższego stopnia ato-

mowego. W swojej pracy Hartman i Perdok udowadniają przydatność teorii

PBC poprzez wyjaśnienie zależności pomiędzy morfologią kryształu barytu

(BaS) a jego wewnętrzną budową.

Przedstawiona powyżej teoria ma jednak pewne ograniczenia i nie tłu-

maczy wszystkich przypadków zależności pomiędzy budową wewnętrzną a

mikromorfologią poszczególnych płaszczyzn krystalograficznych, a więc i

ich prędkości wzrostu. Najbardziej widoczne jest to dla kryształów, w któ-

rych występuje kierunek polarny, takich jak tlenek cynku. Na rys. 4.23

przedstawiony jest rzut wzdłuż powierzchni (1
−

2
−

20) zaczerpnięty z pra-

cy [68], w której badana była zależność morfologi mikrokryształów ZnO

od ich wewnętrznej budowy. Przez ten rzut przeprowadzone są przekroje

d wskazujące powierzchnie o różnej chropowatości. Przekrój d0002 odpo-
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wiada powierzchniom(0001) i (000
−

1), równolegle do nich biegnie łańcuch

nieprzerwanych wiązań, a więc i wektor PBC. Powierzchnie te będą po-

wierzchniami płaskimi, czyli o najmniejszej prędkości wzrostu. Przekrój

d
04
−

44
odpowiada powierzchni (01

−

11) nachylonej do wyznaczonego wekto-

ra PBC pod kątem 30◦, a więc posiadającej stopnie atomowe i rosnącej

szybciej niż (0001) i (000
−

1). Według autorów pracy [68], zgodnie z teo-

rią PBC, najszybciej rosnącą powierzchnią jest odpowiadająca przekrojowi

d
02
−

20
powierzchnia (01

−

10), która jest całkowicie chropowata. Kąt pomię-

dzy wektorem PBC i tą powierzchnią wynosi 90◦. Jak widać wynik ten

zupełnie nie zgadza się z rezultatami otrzymanymi w moim doświadcze-

niu, jest on również niezgodny z wynikami doświadczeń przedstawionymi

w pracy [68] dotyczącej otrzymywania mikrokryształów ZnO metodą hy-

drotermalną. Pomimo zasadniczych różnic pomiędzy metodą stosowaną w

naszym instytucie (wzrostem kryształu z fazy gazowej przy zastosowaniu

nośnika chemicznego w postaci wodoru), a metodą hydrotermalną, dzięki

dość podobnemu składowi chemicznemu środowiska wzrostu, wyniki otrzy-

mane w pracy [68] dotyczące prędkości wzrostu poszczególnych płaszczyzn

krystalograficznych są identyczne z naszymi.

Rysunek 4.23: Rzut płaszczyzny (1
−

2
−

20) zaczerpnięty z pracy [68]. Czarne

kółka oznaczają atomy cynku, białe atomy tlenu.

Przyjęty przez autorów tej pracy model wydaje się być słuszny również

w naszym przypadku. Opiera się on nie tylko na przedstawionej powyżej

teorii PBC, ale również bierze pod uwagę mechanizm wzrostu uwzględ-
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niający jednostki wzrostu będące molekułami zbudowanymi z kilku ato-

mów. Istnienie takich jednostek wzrostu (agregatów), których struktura

przestrzenna jest identyczne ze strukturą występującą w krysztale, zosta-

ła zaobserwowana w przypadku wzrostu kryształów z roztopu [69-70]. W

pierwszej z wymienionych prac [69] dotyczącej wzrostu kryształu LiNbO3
metodą Czochralskiego, dzięki pomiarom dyfrakcji neutronów w roztopie

tuż przed krzepnięciem, wykryte zostały kompleksy NbO6, których prze-

strzenna struktura była identyczne z tą zaobserwowaną w otrzymanym

krysztale. Natomiast w pracy [70] dzięki analizie widm w podczerwieni,

wykryte zostały w roztworze kompleksy B3O7, będące jednostkami wzro-

stu dla kryształu LiB3O5.

W przypadku wzrostu kryształów ZnO taką cegiełką może być kompleks

ZnO(OH)2−4 . Autorzy uzasadniają, że korzystniejsze energetycznie dla jonu

Zn2+ jest występowanie w roztworze w takim kompleksie, niż w postaci

pojedynczego jonu. Kompleks ZnO(OH)2−4 tworzy w myśl tego modelu te-

traedr odwzorowujący wewnętrzną budowę kryształu (rys. 4.24). Wzrost

mikro-kryształu odbywa się poprzez łączenie się tych jednostek wzrostu w

większe struktury w szeregu następujących po sobie reakcji chemicznych:

Zn2+ + 2OH− + 2H2O = Zn(OH)2 + 2H2O

= Zn(OH)2−4 + 2H
+ (4.1)

Zn(OH)2−4 + Zn(OH)
2−
4 = Zn2(OH)

4−
6 + 2H2O (4.2)

ZnxOy(OH)(z+2y−2x)−z + Zn(OH)2−4

= Znx+1Oy+1(OH)
(z+2y−2x+2)−
z+2 + 2H2O (4.3)

Wszystkie składniki występujące w wyżej wynotowanych reakcjach che-

micznych z pewnością występują również w czasie wzrostu kryształów z ga-

zu przy zastosowaniu wodoru jako nośnika. Ampuła wzrostowa wypełniona

jest H2, który odbiera od materiału ZnO tlen wiążąc go w H2O i OH−, a

uwolniony w czasie tego procesu cynk Zn2+ krąży po całej objętości ampuły.

Wynika z tego, że tworzenie się kompleksów ZnO(OH)2−4 jest równie praw-

dopodobne jak w przypadku wzrostu z roztworu nadkrytycznej wody. W

wyniku takich reakcji tworzona jest, zbudowana z tetraedrycznych jedno-

stek wzrostu, struktura kryształu widoczna na rysunkach 4.25 i 4.26. Rogi

tetraedrów znajdujących się w środku kryształu zakończone są łączącymi

je wzajemnie atomami tlenu, natomiast na rogach tych jednostek wzrostu

skierowanych na zewnątrz przyczepione są grupy OH− odpowiedzialne za

dalszy rozrost kryształów w danym kierunku poprzez reakcje tych grup z
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Rysunek 4.24: a) Cegiełka (jednostka wzrostu) budująca kryształ ZnO –

kompleks ZnO(OH)2−4 , b) Schemat przedstawiający komórkę prostą struk-

tury wurcytu.

następnymi kompleksami ZnO(OH)2−4 . Powierzchnią, która będzie zawierać

najmniej wolnych grup OH−, będzie oczywiście powierzchnia O kryształu,

na której następuje największe wysycenie wiązań z sąsiednimi jednostkami

wzrostu.

Rysunek 4.25: Wyidealizowana powierzchnia frontu krystalizacji o polar-

ności Zn [68].

Do tak stworzonego modelu wzrostu łatwo jest dopasować wektory

PBC, będą one biegły wzdłuż osi c kryształu i kierunków stałych sieci

a (rys. 4.26 b)). Połączenie teorii PBC i modelu wzrostu poprzez łączenie

się ze sobą jednostek wzrostu daje wynik w pełni zgadzający się z ob-
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Rysunek 4.26: a) Model kryształu ZnO zbudowanego z jednostek wzrostu,

którymi są tetraedry zawierające w swoim środku atom cynku a w rogach

atomy O lub grupy OH−. b) Wektory periodycznych łańcuchów wiązań

przyporządkowane do tego modelu [68].

serwacjami. Rozróżnia on stronę polarną Zn, która w tym przypadku jest

powierzchnią bardziej szorstką od strony o polarności O, będącej tu po-

wierzchnią płaską. Morfologia innych powierzchni będzie znajdować się po-

między tymi dwoma skrajnymi przypadkami i łatwo da się określić z ich po-

łożenia względem wektorów PBC. Rezultatem wynikającym z zastosowania

tego modelu jest następująca relacja prędkości wzrostu dla poszczególnych

płaszczyzn krystalograficznych: V〈0001〉 > V〈01
−

1
−

1〉 > V〈01
−

10〉 > V〈01
−

11〉

> V〈000
−

1〉. Takie same relacje obserwowane są zarówno dla mikrokryszta-

łów otrzymywanych w procesie hydrotermalnym jak i w doświadczeniach

dotyczących wzrostu kryształów ZnO z gazu przy zastosowaniu czystego

wodoru jako nośnika, co potwierdza przydatność zaprezentowanego tu mo-

delu.

Obecność zarodzi, oprócz niewątpliwej zalety jaką jest możliwość kon-

trolowania kierunku wzrostu kryształu, generuje również pewne problemy:

(1) widoczne we wnętrzu otrzymanego kryształu mikrodefekty, mające po-

stać pustych obszarów w środku kryształu, których kształty przypomina-

ją płaskie płytki o rozmiarach dochodzących do 200 µm, (2) mikrorurki

o średnicy do 50 µm i (3) sferycznego kształtu puste obszary „pęcherzy-

ki”, których średnica dochodzi do 10 µm. Wszystkie te defekty zostały po

raz pierwszy zaobserwowane w kryształach ZnO w naszym laboratorium

[45]. Niektóre z opisanych tu mikrodefektów były wcześniej obserwowane
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w kryształach SiC otrzymywanych na zarodzi z fazy gazowej przy zastoso-

waniu transportu fizycznego [71, 72].

Puste przestrzenie we wnętrzu kryształu, mające kształt płaskich pły-

tek o równoległych podstawach i ściankach bocznych przecinających się

pod różnymi kątami, są wynikiem niedoskonałości montowania zarodzi do

ścianki ampuły. Gdy mocowanie nie jest wystarczająco szczelne, w jego

wnętrzu pojawiają się jamki, do wnętrza których przenikają gazy z atmos-

fery wzrostowej, czyli głównie H2, H2O i Zn (rys. 4.27). Tworzą one we

wnętrzu takiej pustki warunki wystarczające do zachodzenia procesu sub-

limacji i krystalizacji. Materiał ZnO jest przenoszony z cieplejszego miejsca

jamki, czyli tylnej ścianki zarodzi, do miejsca zimniejszego, znajdującego się

przy tylnej ściance ampuły. W ten sposób jamka ulega zamknięciu, a dalszy

proces sublimacji i krystalizacji prowadzi do przemieszczania się tak utwo-

rzonej pustki w stronę frontu krystalizacji. Taki sam mechanizm tworzenia

i rozprzestrzeniania się tego typu defektów został opisany dla kryształów

SiC [71]. W przypadku kryształów tlenku cynku przypuszczenie to zostało

potwierdzone przez badania otwartych przez polerowanie pustek za pomocą

skaningowego mikroskopu elektronowego i spektroskopii dyspersyjnej ener-

gii promieniowania X. Wykazały one obecność we wnętrzu tych defektów

podwyższonej koncentracji cynku, będącej pozostałością po zamkniętych w

ich środku parach cynku.

Rysunek 4.27: Schemat powstawania pustej płytki w krysztale ZnO: 1) pary

cynku, wody i wodór przenikają do środka jamki znajdującej się pomiędzy

tyną ścianką zarodzi i tylną ścianką ampuły, 2) jamka jest zamykana przez

materiał ZnO sublimujący z zarodzi i krystalizujący na zimniejszej ściance

ampuły, 3) w wyniku dalszych procesów sublimacji i krystalizacji pustka

przemieszcza się w kierunku frontu krystalizacji.

Kolejnym mikrodefektem zaobserwowanym w kryształach ZnO były mi-

krorurki biegnące wzdłuż kierunku wzrostu lub kierunku odchylonego od

niego o kąt nie większy niż kilkanaście stopni. Formy te w większości przy-

padków zakończone były od strony frontu krystalizacji omawianymi powy-

żej pustymi płytkami, stąd moje przypuszczenie, że to właśnie te mikrode-
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fekty były źródłem mikrorurek. Do takiego samego wniosku doszli autorzy

pracy [71] poświęconej tego typu defektom w kryształach węgliku krzemu.

Na dnie pustej płytki wykryli oni obecność dyslokacji o bardzo dużym wek-

torze Burgersa, dla których korzystniej energetycznie jest posiadać pusty

rdzeń [73], co prowadzi do utworzenia się mikrorurki. Innym wyjaśnieniem

powstawania mikrorurek przedstawionym w pracy [72] jest generowanie ich

przez duże wytrącenia (w przypadku SiC wytrącenia węglowe), jednak tego

typu defekty nie są obserwowane w otrzymanych przez ze mnie kryształach

ZnO.

Ostatnim z zaobserwowanych mikrodefektów były sferyczne pustki „pę-

cherzyki” o rozmiarach nie przekraczających 10 µm. Tego typu defekty nie

są obserwowane w kryształach SiC a ich pochodzenie można wytłumaczyć

na dwa sposoby. Pierwszy z nich wiąże się z obecnością mikrorurek w krysz-

tale ZnO. Pęcherzyki mogą powstawać poprzez rozpad takich mikrorurek.

Rozpad ten prowadzi do zmniejszenia powierzchni wewnętrznej defektu, a

w rezultacie do zmniejszenia jego energii powierzchniowej. Częste ułoże-

nie tego typu defektów w liniach przemawia za tego typu wyjaśnieniem.

Za tym wyjaśnieniem przemawiają również ślady w postaci cienkich nitek

znajdujących się pomiędzy pęcherzykami (pozostałości mikrorurek) oraz

fragmenty samych mikrorurek, będące w stanie częściowego rozpadu (wi-

doczne szczególnie w kryształach domieszkowanych przez mangan). Drugim

możliwym wytłumaczeniem powstawania tego typu defektów jest zarasta-

nie przez rosnący kryształ depresji pojawiających się na powierzchni frontu

krystalizacji. Obecność tego typu defektów na froncie krystalizacji została

zaobserwowana już wcześniej w kryształach uzyskiwanych w naszym insty-

tucie [44], a ich powstawanie może być wytłumaczone poprzez pojawienie

się na froncie krystalizacji powierzchni o innym kierunku krystalograficz-

nym, której prędkość wzrostu jest mniejsza od prędkości otaczającego ją

kryształu [74]. Przyczyną pojawienia się takiej powierzchni może być zakłó-

cenie wzrostu spowodowane przez niestabilność przepływu składnika budu-

jącego kryształ lub zanieczyszczenie osadzone na froncie krystalizacji. Tak

powstające pęcherzyki będą się charakteryzować losowym rozmieszczeniem

w krysztale, co zostało zaobserwowane.

62



4.4 Kryształy wzrastane w atmosferze za-

wierającej H2 i wybrane domieszki

4.4.1 Przebieg eksperymentów

W toku wcześniejszych eksperymentów dotyczących domieszkowania

kryształów ZnO, wykonanych w celu uzyskania odpowiednich właściwości

elektrycznych i magnetycznych, odkryto, że pewne domieszki pierwiastków

wpływają korzystnie na proces krystalizacji. W tak otrzymanych kryszta-

łach szanse otrzymania dużych krystalicznych ziaren były większe. Zjawisko

takie zaobserwowano dla kryształów domieszkowanych np. Cu, V. Najlepsze

rezultaty otrzymywano dla mieszaniny Cl i Mn (Cl był używany jako nośnik

dla Mn, którego ciśnienie cząstkowe w używanym w czasie wzrostu zakre-

sie temperatur jest za niskie do zgodnego z szybkością wzrostu kryształu

transportu tego składnika). Dlatego też równolegle do badań nad wzrostem

kryształów ZnO na zarodzi prowadzone były badania nad wpływem Mn i

Cl na wzrost kryształów otrzymanych w wyniku spontanicznego zarodko-

wania. W tym toku badań przeprowadzono dwadzieścia eksperymentów,

średni czas trwania jednego eksperymentu wynosił jeden miesiąc. Rysunek

4.28 przedstawia przykładową ampułę zastosowaną w eksperymentach.

Rysunek 4.28: Przykładowa ampuła stosowana w czasie wzrostu z zastoso-

waniem spontanicznego zarodkowania. Z prawej strony widoczny jest stoż-

kowo zakończony koniec ampuły ułatwiający monokrystaliczne zarodkowa-

nie.

4.4.2 Charakteryzacja kryształów otrzymanych przez

spontaniczne zarodkowanie w atmosferze zawie-

rającej H2, Cl i Mn

Kryształy otrzymane w obecności mieszaniny Mn i Cl charakteryzo-

wały się obecnością ziaren krystalicznych, które średnio zajmowały 50%
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powierzchni frontu krystalizacji. Badania za pomocą dyfrakcji Lauego i tra-

wienia chemiczne wykazały, że tego typu ziarna rosną zawsze w kierunku osi

c z powierzchnią frontu o polarności O lub z odchyleniem od tego kierunku

nie przekraczającym 10◦. Trawienia wykazały również, że ilość dyslokacji

w tych kryształach jest na poziomie kilkunastu na cetymetr kwadratowy.

Rysunek 4.29: a) Obraz dyfrakcji Laue’go z kryształu wzrastanego w obec-

ności Mn i Cl. b) Płytka wycięta z tego samego kryształu tuż za frontem

krystalizacji i poddana trawieniu chemicznemu w 20% wodnym roztwo-

rze HNO3, widoczne są ziarna o polarności O. c) Schemat przedstawiający

selekcję ziaren w obecności Mn i Cl w atmosferze wzrostu.

Morfologia frontów krystalizacji była w większości przypadków zbliżona

do siebie, we wszystkich eksperymentach utrzymywano profil temperatury

pieca zbliżony do przedstawionego na rys. 4.2 a). Rysunek 4.30 przedstawia

kilka przykładowych morfologii. Typowe fronty krystalizacji były wypukłe,

rzadziej płaskie, a ich powierzchnia była pokryta drobną chropowatością.

Fronty płaskie były często pokryte nalotem. Długość kryształów z wypu-

kłym frontem nie przekraczała 1,5 cm, natomiast kryształy z płaskim fron-

tem miały długość około 2,5 cm. Prawdopodobną przyczyną powstawania

płaskich frontów krystalizacji był zbyt długi proces wzrostu, w wyniku

którego rosnący kryształ wysuwa się zbytnio ze strefy wzrostu, przez co

zmieniają się warunki termiczne na powierzchni frontu. Ewenementem był

front, którego kierunek wzrostu był prostopadły do osi c.

Na powierzchni wypukłych frontów krystalizacji zaobserwowane zosta-

ły stopnie krystalizacji tworzące jednolite wzory (rys. 4.31), równocześnie

na tych powierzchniach obecne są wytrącenia manganu, mające postać sze-

ściokątnych płytek zanurzonych jedną z krawędzi w krysztale (rys. 4.32).

Materiał źródłowy był domieszkowany na poziomie od 0,01% do 10%.

Koncentracja Mn w otrzymanych kryształach była równa około połowie

koncentracji źródła. Badania transmisyjnym mikroskopem elektronowym

wykryły obecność obszarów bogatszych w mangan, których struktura jest
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Rysunek 4.30: Przykłady morfologii frontów kryształów domieszkowanych

Mn: a), b) typowa morfologia, c) kryształ o płaskim froncie i d) front,

którego kierunek wzrostu był prostopadły do osi c.

Rysunek 4.31: Zdjęcie wypukłego frontu krystalizacji, uzyskane dzięki ska-

ningowemu mikroskopowi elektronowemu. Na zdjęciu widoczna jest struk-

tura stopni krystalizacji i wytrącenia Mn.

identyczna ze strukturą otaczającego kryształu, a rozmiary są bliskie 10

nm (rys 4.33).

Szerokości krzywych rentgenowskich dla kryształów domieszkowanych

Mn mieściły się w granicach od 115 arc sec. do 155 arc sec. (rys. 4.34). Po-

miary za pomocą metody proszkowej wykryły również zniekształcenie sieci
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Rysunek 4.32: Powiększone zdjęcie wytrącenia Mn (SEM) po lewo, po pra-

wo mapa koncentracji manganu w takim wytrąceniu (EDX).

Rysunek 4.33: Wykres rozrzutu rozmiarów wytrąceń Mn we wnętrzu krysz-

tału ZnO:Mn otrzymany dzięki pomiarom transmisyjnym mikroskopem

elektronowym.

Rysunek 4.34: Krzywa dyfrakcji rentgenowskiej uzyskana dla jednego z

kryształów domieszkowanych Mn.
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Tabela 4.1: Zniekształcenie sieci krystalicznej powodowane przez jony man-

ganu. Pomiary wykonano metodą proszkową a analizę wykonano metodą

Rietvelda (w nawiasach jest podany błąd).

a [
◦

A] c [
◦

A] Próbka lub źródło danych

3.24982(9) 5.20661(15) McMurde et al., Joint Committee on

Powder Diffraction Standards, 1 76 (1986)

3.25055(6) 5.20766(2) Czysty kryształ ZnO

3.25159(2) 5.21079(3) Kryształ ZnO z 1% Mn

3.25543(2) 5.21577(3) Kryształ ZnO z 10% Mn

krystalicznej, objawiające się wydłużeniem stałych sieciowych. Największe

wydłużenie zanotowano dla stałej c (tab. 4.1).

4.4.3 Charakteryzacja kryształów otrzymanych przez

spontaniczne zarodkowanie w atmosferze zawie-

rającej H2 i Cl

Początkowe próby z zastosowaniem czystego dodatku Cl do atmosfery

wzrostu zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero eksperymenty przeprowa-

dzone z bardzo małą prędkością przesuwu pieca równą 0,5 mm na dobę po-

zwoliły uzyskać kryształy o dużych ziarnach (rys. 4.35). Pomiary dyfrakcji

Lauego potwierdziły dobrą jakość kryształu i zadowalającą wielkość ziaren

(rys. 4.36). Kierunek wzrostu był niemal (z odchyleniem równym około 10◦)

prostopadły do osi c kryształu. Fronty krystalizacji tak otrzymanych krysz-

tałów były wypukłe, z nierówną powierzchnią pokrytą płaskimi obszarami

o różnej wielkości.

67



Rysunek 4.35: Kryształy otrzymane w atmosferze zawierającej Cl. Na

pierwszym od lewej zdjęciu widoczny jest jeden z otrzymanych kryształów.

Na następnych zdjęciach widoczne są fronty krystalizacji obu otrzymanych

kryształów.

Rysunek 4.36: Przykładowe obrazy dyfrakcji Lauego uzyskane na krysztale

rosnącym w atmosferze zawierającej Cl. Widoczna sześciokątna symetria

wskazuje, że oś c jest skierowana niemal prostopadle do kierunku wzrostu.

4.4.4 Charakteryzacja kryształów otrzymanych na za-

rodzi w atmosferze zawierającej H2, Cl i Mn

Rysunek 4.37: Kryształ otrzymany w ampule z dwoma zarodziami z prze-

ciwnymi polarnościami Zn i O w obecności Mn i Cl.

68



Rysunek 4.38: Porównanie gęstości mikrodefektów dla kryształów otrzyma-

nych bez i z obecnością Cl i Mn. Kryształy były zarodkowane na zarodzi

domieszkowanej Mn.

Rysunek 4.39: Mikrodefekty zaobserwowane w kryształach domieszkowa-

nych Mn, otrzymanych na zarodzi.

W celu zbadania wpływu mieszaniny Mn i Cl na wzrost z zastosowaniem

zarodzi zostały przeprowadzone eksperymenty na zarodziach o kierunku

[0001], [000
−

1] i [1
−

100]. Eksperyment z zastosowaniem zarodzi o kierunku

[1
−

100], niepolarnym, zakończył się niepowodzeniem. Otrzymany kryształ

składał się z wielu dość silnie odchylonych od siebie ziaren. Inna sytuacja

miała miejsce w przypadku eksperymentu z zastosowaniem zarodzi o po-

larnościach Zn i O (rys. 4.37). W obecności Mn i Cl w atmosferze ampuły

to kryształ o polarności O dominował, natomiast zaródź o polarności Zn

została prawie natychmiast zarośnięta przez polikryształ. Należy też pod-

kreślić, że w tak otrzymanych kryształach ilość mikrodefektów (płaskich

pustek, mikrorurek i pęcherzyków) była trzykrotnie wyższa niż w krysz-

tałach otrzymanych na zarodzi w atmosferze czystego H2 (rys. 4.38, rys.

4.39).
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4.4.5 Dyskusja

Obecność w atmosferze wzrostu domieszki Mn i Cl całkowicie zmieniło

relacje pomiędzy prędkościami wzrostu poszczególnych płaszczyzn krysta-

lograficznych. W przypadku domieszkowania materiału źródłowego przez

oba te pierwiastki najszybciej rosnącą płaszczyzną krystalograficzną jest

płaszczyzna o polarności O (000
−

1). To zachowanie jest zupełnie przeciw-

ne do obserwowanego w przypadku wzrostu w czystej atmosferze wodoru.

Eksperymenty przeprowadzone z zastosowaniem wodoru i chloru (bez obec-

ności manganu) wykazały natomiast, że kierunkiem najszybszego wzrostu

jest kierunek prostopadły do osi c kryształu.

Wytłumaczenie tego zjawiska należy wiązać z wpływem domieszek na

środowisko wzrostu i strukturę rosnącego kryształu. Podobne zachowania są

odnotowywane podczas wzrostu mikrokryształów ZnO z roztworu metodą

hydrotermalną [68, 75]. Zmiany kształtu mikrokryształów, a więc stosunku

prędkości wzrostu poszczególnych płaszczyzn krystalograficznych, były tu

osiągane poprzez dodawanie różnego typu związków do wodnego roztworu,

w którym przeprowadzano wzrosty. Związki te w różny sposób reagowały z

poszczególnymi płaszczyznami kryształu, pasywując bądź aktywując je. W

rezultacie otrzymywano mikrokryształy o kształcie graniastosłupa o pod-

stawie sześciokąta, gdy wzrost zachodził wzdłuż kierunku osi c kryształu

[68] lub płaskie sześciokątne płytki, gdy wzrost wzdłuż osi c był blokowany.

Podobny mechanizm zachodzi w przypadku wzrostu kryształów ZnO z fazy

gazowej, gdy do wnętrza ampuły wzrostowej wprowadzane są pewne pier-

wiastki. Czynnikiem blokującym wzrost niektórych z płaszczyzn krystalo-

graficznych w naszym przypadku jest chlor. Badania poświęcone adsorpcji

tego pierwiastka na poszczególnych płaszczyznach krystalograficznych [76,

77] wykazały silną zależność tego zjawiska od kierunku krystalograficzne-

go. Badania te przeprowadzane były w próżni sięgającej 10−10 Tr, a stopień

pokrycia powierzchni kryształu ZnO był określany przez pomiary dyfrakcji

elektronów niskoenergetycznych i spektroskopię elektronów Augera. Wy-

kazały one, że powierzchnią na której zachodzi najsilniejsza adsorpcja ato-

mów Cl, była powierzchnia zakończona atomami Zn (rys. 4.40). Następną

powierzchnią, na której adsorpcja była dość silna, była powierzchnia o po-

larności O. Atomy chloru najsłabiej wiązały się z powierzchnią niepolarną

(10
−

10). Silne wiązania pomiędzy powierzchniami polarnymi kryształu ZnO,

w szczególności z powierzchnią o polarności Zn, a atomami Cl, związane

są z częściowym transferem ładunku elektrycznego atomów chloru do po-
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wierzchni kryształu, wymuszonym przez dipole elektryczne występujące na

tych powierzchniach.

Rysunek 4.40: Termodesorpcjia atomów Cl z różnych powierzchni kryształu

tlenku cynku. Wykres zaczerpnięty z pracy [77].

Chlor obecny w atmosferze ampuły wzrostowej jest w różny sposób ab-

sorbowany na różnych powierzchniach krystalograficznych kryształu ZnO.

Na rysunku 4.40 widać, że całkowita desorpcja z najsilniej wiążącej atomy

chloru powierzchni (0001) następuje przy temperaturze bliskiej 1000◦C, co

świadczy o sile wiązania pomiędzy atomami Cl a tą powierzchnią. Rezul-

taty widoczne na tym rysunku zostały otrzymane w próżni, dlatego należy

przypuszczać, że w zamkniętej ampule w ciśnieniu kilku atmosfer desorpcja

chloru z powierzchni kryształu będzie dużo mniejsza. Zaadsorbowany chlor

będzie zakłócał opisany we wcześniejszym podrozdziale mechanizm wzrostu

kryształu ZnO w czystej atmosferze H2 i prowadził do zmiany uprzywile-

jowanego kierunku wzrostu. Tego typu działanie Cl na reakcje zachodzące

na powierzchni kryształu tlenku cynku zostało już opisane w pracy [78], w

której badany był wpływ chloru na reakcję rozkładu kwasu mrówkowego na

powierzchni kryształu ZnO o polarności Zn. W tym przypadku odnotowano

znaczny spadek tempa reakcji dla powierzchni pokrytej przez chlor. Eks-

perymenty z domieszkowaniem wodorowej atmosfery wzrostu przez chlor

wykazały, że dominującym kierunkiem w tym przypadku jest kierunek nie-

polarny, czyli powierzchnia, która w najmniejszym stopniu absorbuje Cl.
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Dodatkowo powtarzalne i wiarygodne wyniki udało się uzyskać dopiero

po zmniejszeniu prędkości przesuwu pieca, a więc i prędkości wzrostu z 2

mm/dobę do 0,5 mm/dobę. Potwierdza to moje przypuszczenie dotyczą-

ce mechanizmu wzrostu kryształu ZnO w atmosferze zawierającej H2 i Cl.

Uprzywilejowanie wzrostu kryształu w kierunku niepolarnym odbywa się

tu nie przez przyśpieszenie wzrostu w tym kierunku, ale poprzez znaczne

wyhamowanie wzrostu w kierunkach polarnych i zbliżonych do nich.

Omówiony wyżej mechanizm tylko częściowo tłumaczy zachowanie się

kryształów w obecności zarówno wodoru jak również chloru i manganu.

Kryształy otrzymywane dzięki spontanicznemu zarodkowaniu, zawierające

w sobie ziarna rosnące w kierunku [000
−

1] o powierzchni osiągającej średnio

50% powierzchni frontu krystalizacji, świadczą o najszybszym stabilnym

wzroście kryształu właśnie w tym kierunku. Chlor z pewnością blokuje

wzrost powierzchni o polarności Zn, co zostało potwierdzone w ekspery-

mencie z dwoma zarodziami o przeciwnych polarnościach Zn i O umiesz-

czonymi w jednej ampule, do której oprócz wodoru został wprowadzony

chlor i mangan. W tym eksperymencie zaródź o kierunku [0001] (polarność

Zn) została natychmiast zarośnięta przez polikryształ, natomiast na zaro-

dzi o kierunku [000
−

1] (polarność O) otrzymany został kryształ utrzymujący

kierunek tej zarodzi. Równocześnie próba otrzymania kryształu na zarodzi

o kierunku niepolarnym zakończyła się niepowodzeniem. Porównanie rezul-

tatów tych eksperymentów z rezultatami uzyskanymi w eksperymentach z

domieszkowaniem środowiska wzrostu tylko przez chlor ujawnia, jak ważną

rolę spełnia tu mangan. Najbardziej widocznym wpływem tego pierwiastka

na rosnący kryształ jest powodowane przez niego zniekształcenie sieci kry-

stalicznej, objawiające się rozciągnięciem jej wzdłuż stałych c i a kryształu.

Takie zmiany w stałych sieci, powodowane przez obecność jonów manganu,

zostały odnotowane w literaturze [79-82]. We wszystkich przypadkach od-

notowano wzrost stałych sieci wraz ze wzrostem koncentracji Mn. Jest to

również widoczne i w przypadku moich kryształów. Inny jest natomiast sto-

sunek tych zmian do siebie i zmienia się on w zależności od sposobu, w jaki

uzyskane zostały kryształy. W przypadku nano-proszków i nano-kryształów

stosunek zmian c do a jest niemal stały [79, 80], natomiast w przypadku

warstw wzrasta tylko stała c [81, 82]. W przypadku moich kryształów wi-

doczna jest zmiana obu stałych sieci krystalicznych, przy czym dominują-

cą rolę odgrywa tu rozciągnięcie stałej c (tab. 4.1). Wydaje się, że takie

zniekształcenie sieci jest powodem wyróżnienia w tym przypadku wzro-
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stu wzdłuż osi c kryształu. Wydłużenie stałych sieci świadczy o osłabieniu

wiązań pomiędzy elementami budującymi kryształ, co z kolei prowadzi do

zmian energii powierzchniowej poszczególnych płaszczyzn krystalograficz-

nych i intensyfikacji prędkości wzrostu wzdłuż kierunku równoległego do

osi c kryształu. Suma tego zjawiska i blokujących wzrost powierzchni o po-

larności Zn właściwości chloru, odpowiedzialna jest za dominację wzrostu

w kierunku [000
−

1] ponad innymi kierunkami krystalograficznymi.

Rozciągnięcie sieci przez jony manganu odpowiedzialne jest również za

zwiększenie ilości mikrodefektów w czasie wzrostu na zarodzi. Porównanie

tak otrzymanych kryształów z kryształami otrzymanymi w czystej atmos-

ferze H2 wskazuje na trzykrotny wzrost ilości wszystkich rodzajów mikro-

defektów w kryształach domieszkowanych manganem. Przyczyną tego jest

zmniejszenie energii potrzebnej do utworzenia tych defektów poprzez osła-

bienie wiązań pomiędzy atomami sieci w kryształach zawierających man-

gan. Natomiast kryształy otrzymywane przy zastosowaniu spontanicznego

zarodkowania nie zawierają takich defektów co dowodzi, że są one również

związane z zastosowaniem zarodzi w czasie procesu wzrostu.

4.5 Próby epitaksji na otrzymanych krysz-

tałach

4.5.1 Wprowadzenie

Aby wykazać przydatność otrzymanych przez nas kryształów ZnO w

zastosowaniach epitaksjalnych, na wybranych kryształach zostały przepro-

wadzone próby homoepitaksji [64]. W celu zapewnienia możliwości odróż-

nienia warstwy od podłoża, w procesie użyte zostały kryształy domiesz-

kowane przez Mn na poziomie 3×1018 cm3 oraz domieszkowane przez Co

(1×1019 cm3), V (3×1018 cm3) i Cu (3×1018 cm3), uzyskane przy zastosowa-

niu spontanicznego zarodkowania. Tak domieszkowane podłoża pozwoliły

nam na pomiar ich grubości dzięki technice SIMS.

4.5.2 Sposób przygotowania podłoży ZnO do proce-

sów epitaksjalnych

Przygotowanie powierzchni odbyło się na drodze wieloetapowego pole-

rowania. Pierwszym krokiem było szlifowanie podłoża na dwóch rodzajach
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Rysunek 4.41: Obraz uzyskany za

pomocą mikroskopu sił atomo-

wych, przedstawiający chropowa-

tość powierzchni po dwuetapo-

wym polerowaniu.

proszków szlifierskich zmieszanych z destylowaną wodą i tworzących pastę

polerską. Grubość ziaren pierwszego z zastosowanych proszków, służącego

do wstępnego wyrównania próbki, wynosiła 20-30 µm, natomiast kolejny z

zastosowanych proszków miał ziarna grubości 5-6 µm. Po tej procedurze,

trwającej około 40 minut, otrzymywano powierzchnię o gładkości widocz-

nej gołym okiem. Kolejny krokiem było dwuetapowe mechano-chemiczne

polerowanie w wodnym roztworze koloidalnej krzemionki. W pierwszym

etapie zastosowany został roztwór koloidalnej krzemionki o ph równym 6,

uzyskanym przez dodanie kwasu solnego. Ten etap trwał od 20 do 30 minut

i wyrównywał wszystkie mikro-rysy pozostawione przez proszki polerskie.

Końcowym etapem było mechano-chemiczne polerowanie w wodnym roz-

tworze krzemionki o ph równym 7, uzyskanym przez dodanie kwasu azoto-

wego, trwające 5-10 minut. W rezultacie otrzymywana była powierzchnia

o średniej chropowatości (Roughness Mean Square) RMS= 0,5 nm (rys.

4.41). Ta metoda polerowania została opracowana przez autora tej rozpra-

wy i uzyskała polski patent pod nazwą: „ Sposób przygotowania podłoży

ZnO do procesów epitaksjalnych” nr P383958. Przed procesem nakładania

warstw część z tak otrzymanych podłoży została wygrzana w powietrzu w

temperaturze 930◦C przez 3 godziny.

4.5.3 Proces ALD

Warstwy ZnO zostały uzyskane w procesie ALD (Atomic Layer De-

position) [83] dzięki pomocy zespołu ON 4.2 kierowanego przez prof. dr

hab. Marka Godlewskiego. Proces odbywał się w specjalnym reaktorze,

do wnętrza którego wpuszczany był jeden z dwóch zastosowanych reagen-

tów (substancji przenoszącej składniki budujące kryształ) w postaci gazo-

wej, reagujący z powierzchnią podłoża. Kolejnym krokiem procesu wzrostu

było wypłukanie nieprzereagowanych resztek reagenta czystym azotem, a
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następnie wpuszczenie kolejnego reagenta, po czym następowało kolejne

wypłukiwanie i cykl się powtarzał. Parametry procesu były następujące:

• reagenty: destylowana woda i dietylocynk;

• ilość cykli: 800;

• Przepływ gazów: 20 cm3/sek.;

• Temperatura podłoża: 170◦C;

4.5.4 Otrzymane warstwy

Rysunek 4.42: Warstwy otrzymane na podłożach przygotowanych przez

wieloetapowe polerowanie bez wygrzewania przed procesem ALD.

W wyniku tego procesu uzyskano warstwy czystego ZnO na podłożach

domieszkowanych przez Mn, Co, V i Cu. Otrzymane warstwy zostały zba-

dane mikroskopem sił atomowych (AFM), zostały poddane pomiarom dy-

frakcji rentgenowskiej (XRD) i badaniom koncentracji domieszek dzięki

spektroskopowi mas jonów wtórnych (SIMS). Następnie zostały one po-

nownie wygrzane w powietrzu w temperaturze 930◦C przez 12 godzin (rys.

4.42 i 4.43). Pomiary SIMS ukazały istnienie bardzo wyraźnej granicy po-

między warstwą czystego ZnO a domieszkowanym podłożem, objawiającej

75



Rysunek 4.43: Warstwy otrzymane na podłożach przygotowanych przez

wieloetapowe polerowanie a następnie wygrzanych. Po wygrzaniu na po-

wierzchniach o wysokich indeksach Millera ujawniły się stopnie atomowe.

się nagłym wzrostem koncentracji domieszki. To pozwoliło określić średnią

grubość otrzymanych warstw równą 0,2 µm. Dodatkowo badania wykazały,

że wygrzewanie warstw prowadzi do przedyfundowania zawartych w podło-

żu domieszek do otrzymanej warstwy (rys. 4.44). Dyfrakcja rentgenowska

wykazała poprawienie się jakości wygrzanych warstw (spadek szerokości

połówkowej krzywych rentgenowskich FWHM) (rys. 4.45).

4.5.5 Dyskusja

Warstwy otrzymane na podłożach ZnO charakteryzowały się ziarnistą

strukturą, co świadczy o kolumnowym modzie ich wzrostu. Ich chropowa-
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Rysunek 4.44: Pomiary SIMS koncentracji domieszek pozwoliły na odróż-

nienie uzyskanej warstwy niedomieszkowanej (na wykresie obszar o niższej

koncentracji) od podłoża (obszar o wyższej koncentracji). Po procesie wy-

grzewania widoczne jest całkowita bądź częściowa dyfuzja domieszek do

wnętrza warstwy.

Rysunek 4.45: Krzywe rentgenowskie otrzymane dla warstwy uzyskanej na

podłożu nr 1 ZnO:Mn. Widoczna jest poprawa właściwości krystalograficz-

nych, zmniejszenie się szerokości krzywych po procesie wygrzewania war-

stwy.
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tość jest uzależniona od sposobu przygotowania podłoża, dane literaturowe

w pełni potwierdzają tę obserwację [84, 85]. Warstwy uzyskane na podło-

żach wygrzewanych mają średnio mniejszy współczynnik RMS (rys. 4.46).

Ponadto otrzymane warstwy odtwarzały strukturę stopni atomowych wi-

docznych na podłożach wygrzewanych przed procesem ALD, których po-

wierzchnia była odchylona od płaszczyzn krystalograficznych o niskich in-

deksach Millera.
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Rysunek 4.46: Porównanie średniej chropowatości RMS dla powierzchni w

kolejnych krokach procesu. Czarne symbole odnoszą się do podłoży przy-

gotowanych tyko przez polerowanie, symbole białe odnoszą się do podłoży

wygrzewanych przed procesem ALD.

Dalsze wygrzewanie warstw, w przypadku podłóż nie wygrzewanych

przed procesem ALD, prowadziło do zwiększenia chropowatości, a w przy-

padku warstw na podłożach wygrzanych przed procesem, do zmniejszenia

wielkości tego parametru. W obu przypadkach warstwy rekrystalizują w

czasie wygrzewania i ujednolicają się, tworząc stopnie atomowe lub rozle-

głe wyspy–ziarna, w zależności od struktury krystalicznej podłoża.

Poprawa struktury warstw ZnO poddanych wygrzewaniu została rów-

nież potwierdzona przez pomiary dyfrakcji rentgenowskiej, wykazując spa-

dek szerokości połówkowych krzywych FWHM (rys. 4.45). Wielkość tego

parametru podawana w literaturze mieści się w zakresie od 27 arc sec. [86]

do 0,4◦ [87] i jest silnie uzależniona od grubości otrzymanej warstwy (im
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jest ona grubsza tym mniejsze są w niej naprężenia pochodzące od podłoża)

oraz techniki wzrostu (najlepsze wyniki otrzymuje się przy użyciu techniki

Chemical Vapor Deposition [86]).

4.6 Fizyczne właściwości otrzymanych krysz-

tałów

Pomiary Hall’a wykazały typ n przewodnictwa elektrycznego we wszyst-

kich otrzymanych kryształach. Średnia koncentracja elektronów w kryszta-

łach niedomieszkowanych wynosiła 2,5×1018 cm−3, natomiast średnia ru-

chliwość była równa 86 cm2/Vs. W domieszkowanych kryształach (Cr, Mn,

Cu...) wielkości te mieściły się w granicach 2,7-2,0×1018 cm−3 i 120-130

cm2/Vs.

Trawienia chemiczne ujawniły znaczne wyższą ilość dyslokacji w krysz-

tałach uzyskanych na zarodzi, ilość jamek trawienia mogła sięgać nawet

kilkudziesięciu tysięcy na cm2 i była silnie uzależniona od jakości zarodzi

(ilości zawartych w niej ziaren i granic niskokątowych). Kryształy otrzyma-

ne dzięki spontanicznemu zarodkowaniu i selekcji ziaren charakteryzowały

się niską gęstością dyslokacji nie przekraczającą kilkunastu na cm2.

W czystych kryształach ZnO badania mikroskopowe nie wykryły obec-

ności żadnego typu inkluzji, również pomiary dyfrakcji rentgenowskiej nie

wykazały obecności obcych faz. W kryształach domieszkowanych manga-

nem, dzięki transmisyjnemu mikroskopowi elektronowemu zaobserwowano

obszary bogatsze w mangan, których średni rozmiar sięgał 10 nm. Struk-

tura tych wytrąceń była identyczna ze strukturą kryształu otaczającego

wytrącenia.

Przeprowadzono również badania fotoluminescencji kryształów otrzy-

manych na zarodzi. Dokładna ich interpretacja wymaga dalszych badań,

które są nadal prowadzone. Na rysunku 4.47 i 4.48 przedstawione są pierw-

sze rezultaty tych pomiarów. Widoczne na nich linie o najwyższej inten-

sywności pochodzą najprawdopodobniej od ekscytonów związanych na do-

norach. W okolicy 3.359 eV widać linie pochodzące od rekombinacji ekscy-

tonów swobodnych. Linia 3.314 eV pochodzi zapewne od dwuelektronowej

satelity (TES). Przypuszczamy, że pozostałe linie pochodzą od ekscyto-

nów związanych na akceptorach lub są to powtórzenia fononowych linii o

najwyższym natężeniu. Po wygrzaniu próbki w temperaturze 980◦C w po-
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Rysunek 4.47: Jedna z serii badań fotoluminescencji wykonana w zakresie

temperatur 14-60 K na kryształach otrzymanych na zarodzi.

wietrzu w widmie (rys. 4.49) widoczny jest tylko jedna linia pochodząca

od ekscytonu związanego na donorze (3,334 eV). Kryształy domieszkowane

manganem nie wykazywały luminescencji.

Na kryształach tych zostały również wykonane pomiary absorpcji świa-

tła (rys. 4.50). Głównym celem tych badań jest określenie położenia atomów

wodoru w sieci krystalicznej. Na wykresie widać wyraźną zmianę absorpcji

pomiędzy widmami otrzymywanymi dla kątów 90◦ i 270◦ (kąt pomiędzy

osią c kryształu a wektorem E fali świetlnej) a 0◦ i 180◦. Prawdopodobnie

może być ona związana z wodorem znajdującym się na wiązaniu pomiędzy

atomami Zn i O biegnącym w kierunku osi c. Sprawdzenie tego przypusz-

czenia wymaga dalszych badań. Widma otrzymane dla kątów 0◦ i 180◦ oraz

90◦ i 270◦, nie licząc pewnych przesunięć, nie różnią się, co świadczy o pra-

widłowości otrzymanych wyników (obroty o kąt 180◦ są równoważne przy

rozpatrywaniu kątów pomiędzy wektorem E fali świetlnej a osi c kryształu).

Pomiary magnetyczne rys. 4.51 wykazały, że kryształy domieszkowa-

ne manganem są paramagnetykami i nie posiadają żadnych szczególnych

właściwości magnetycznych typu szkła spinowego lub superparamagnetyka.
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Rysunek 4.48: Jedna z serii badań fotoluminescencji wykonana w zakresie

temperatur 75-300 K na kryształach otrzymanych na zarodzi.

Rysunek 4.49: Widmo fotoluminescencji próbki po wygrzaniu.
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Rysunek 4.50: Pomiary absorpcji przeprowadzone na kryształach wzrasta-

nych w atmosferze zawierającej Cl. Próbka została wycięta wzdłuż osi c

kryształu ZnO. Na wykresie widoczne są widma uzyskane dla różnych ką-

tów pomiędzy osią c kryształu a wektorem E fali świetlnej.

Rysunek 4.51: a) Wykres zależności odwrotności podatności magnetycznej

od temperatury, b) podatność magnetyczna mierzona w trybie Field Co-

oling i Zero Field Cooling dla kryształu domieszkowanego Mn na poziomie

1021 cm3. Kryształ wykazuje właściwości paramagnetyczne z temperaturą

Curie 0,6 K.
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Rozdział 5

Podsumowanie

Głównym celem pracy doktorskiej przestawionej w tej rozprawie jest

rozwój podstaw fizycznych technologii wytwarzania kryształów ZnO. Bada-

nia innowacyjne zostały ukierunkowane głównie na zagadnienia stabilności

morfologii kryształu w zależności od ukierunkowania krystalograficznego

frontu krystalizacji. Realizacja celu głównego wymagała przeprowadzenia

badań literaturowych w zakresie właściwości krystalizowanego materiału,

metod stosowanych do wytwarzania kryształów ZnO oraz zagadnienia sta-

bilności morfologicznej frontu krystalizacji. Eksperymenty ukierunkowane-

go wzrostu kryształów ZnO na zarodzi były ukoronowaniem długotrwałego

procesu poznawania podstaw fizycznych oraz technologii budowy urządzeń

do krystalizacji, syntezy i przygotowania do wzrostu materiału wsadowego.

Otrzymane kryształy podlegały równie pracochłonnej procedurze obróbki

technologicznej, w której przygotowanie powierzchni krystalicznej do epi-

taksji było zadaniem szczególnie trudnym, wymagającym długotrwałego

eksperymentowania i nabycia unikalnych umiejętności.

Eksperymenty wzrostu ukierunkowanego na zarodzi umożliwiły, dzię-

ki wytworzeniu identycznych warunków krystalizacji, porównanie wpływu

kierunku krystalograficznego na prędkość i stabilność wzrostu ziaren. Ba-

dana była morfologia powierzchni frontu krystalizacji złożonego z ziaren

wyrosłych na zarodku, oraz morfologia ziaren obrastającego je polikryszta-

łu. Ważnym wynikiem tych obserwacji było rozpoznanie kierunku [0001] z

polarnością cynkową, jako kierunku optymalnego do krystalizacji w środo-

wisku wodoru bez domieszek. Kryształy rosnące wzdłuż tego kierunku kry-

stalograficznego wykazywały największą maksymalną prędkość stabilnego

wzrostu, czego rezultatem były ich rozmiary. Kierunek [1
−

100] charaktery-

zował się drugą w kolejności maksymalną prędkością stabilnego wzrostu, a
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stabilny wzrost w kierunku [000
−

1] był najwolniejszy.

Niemniej istotnym z punktu widzenia poznawczego było zaobserwowa-

nie trzech rodzajów mikrodefektów, nigdy dotąd nie przestawionych w li-

teraturze dotyczącej ZnO. Pochodzenie pustek o kształcie płaskich pły-

tek, pustek o kształcie sferycznym oraz mikrorurek zostało przedyskuto-

wane w publikacji [45] związanej z tą rozprawą. Zaobserwowano również

znaczny wzrost ilości tego typu defektów w kryształach domieszkowanych

manganem otrzymanych na zarodzi. Natomiast domieszkowane manganem

kryształy otrzymane dzięki spontanicznemu zarodkowaniu nie wykazywały

obecności tych defektów.

Kryształy z których otrzymywane były zarodzie pozyskiwano za po-

mocą pokrewnej metody wzrostu, w warunkach optymalnych do selekcji

dużych ziaren zarodkowanych spontanicznie w chłodnym końcu ampuły.

Zastosowanie metody z zarodkowaniem spontanicznym było ważnym ele-

mentem poznawczym tej pracy, dotyczącym wpływu ukierunkowania kry-

stalograficznego na morfologię kryształu. Doprowadziło do wyselekcjono-

wania domieszki (mieszaniny manganu i chloru) zwiększającej efektywność

selekcji ziaren rosnących w kierunku [000
−

1] z polarnością tlenową. Efekt

ten wynikał z anizotropii maksymalnych prędkości wzrostu stabilnego, wy-

woływanej przez dodane domieszki do atmosfery wzrostu. Anizotropia ta

jest inna niż dla wzrostu w czystej atmosferze wodoru. W tym przypadku

uszeregowanie maksymalnych prędkości wzrostu stabilnego było następują-

ce: V[000
−

1] > V[1
−

100] > V[0001]. Było to wynikiem pasywującego wpływu

chloru oraz zniekształceń sieci powodowanych przez mangan. Te wnioski

zostały potwierdzone w eksperymentach wzrostu na zarodzi.

Wytworzenie cienkich warstw na naszych podłożach oraz badania ich

morfologii w różnych ukierunkowaniach krystalograficznych podłoży było

możliwe dzięki udostępnieniu urządzenia ALD i uprzejmości naszych współ-

pracowników z zespołu prof. Godlewskiego. Stosowane były różne konfigu-

racje procesu wygrzewania podłoży przed epitaksją i warstw po epitaksji.

Najważniejszym wynikiem tych prac było otrzymanie morfologii stopni kry-

stalizacji zamiast morfologii wyspowej zarówno dzięki wygrzewaniu warstw,

jak też, co jest szczególnie istotne, dzięki wstępnemu wytworzeniu stopni

krystalizacji na powierzchni podłoża przed procesem epitaksji. Zaobserwo-

wano również znaczącą poprawę jakości warstw otrzymanych na podłożach

wygrzewanych przed procesem ALD (średnia chropowatość tych warstw

była mniejsza). Równie istotnym wynikiem tych badań było opracowanie
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opatentowanej przez nas metody przygotowania powierzchni podłoży do

epitaksji, wykorzystywanej również do wytwarzania zarodzi.

Nasze obserwacje i dotycząca ich dyskusja została przedstawiona na

międzynarodowych konferencjach w Rosji (14th International Conference

on II-VI Compounds), w Chinach (The Sixteenth International Conferen-

ce on Crystal Growth) i Warszawie (E-MRS 2010 Fall Meeting). Wyniki

zostały opublikowane w Physica Status Solidi B i Acta Physica Poloni-

ca. Przygotowywana jest kolejna praca do publikacji w czasopiśmie o mię-

dzynarodowym zasięgu. Ostatnim z rezultatów, który otwiera perspekty-

wę powiększenia wielkości otrzymywanych kryształów, było wytworzenie

kryształu o średnicy 4 cm z zastosowaniem spontanicznego zarodkowania i

domieszek wzmacniających selekcję ziaren (rys. 5.1). Osiągniecie to ujawnia

potencjał naszej metody i wskazuje dalszy kierunek rozwoju.

Rysunek 5.1: Kryształ o średnicy 4 cm uzyskany przez spontaniczne za-

rodkowanie w atmosferze azotu i wodoru, zawierającej dodatkowo Mn i

Cl.

Najważniejszym wynikiem przeprowadzonych prac było zainicjowanie

nowej w naszym laboratorium metody wzrostu z fazy gazowej na zarodzi.

Metoda ta jest szczególnie trudna pod względem technicznym dla ZnO,

materiału wchodzącego w reakcję chemiczną z ampułą kwarcową. Być mo-

że, zastosowanie alternatywnego materiału ampuły umożliwi w przyszłości

dalszy postęp w dziedzinie krystalizacji ZnO z fazy gazowej na zarodzi.

85



Bibliografia

[1] S.J. Pearton, D.P. Norton, K. Ip, Y.W. Heo, T. Steiner, Prog.

Mat. Sci. 50 239 (2005).
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