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Дипломна робота магістра Дерев’янко А.А.(Інститут високих технологій) 

2019 р. 

 

РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота магістра: 37с., 15 рис., 23 посилання. 

У роботі досліджувалися вольт-амперні характеристики (ВАХ) 

багатошарових напівпровідникових структур на основі нанопоруватого 

кремнію (Si-пор), з вбудованими в пори кластерами Cu та Сu/Pd при 

адсорбції CH4 в діапазоні концентрацій 25-500 ppm при кімнатній 

температурі. Встановлено, що термічна обробка структур Сu/Siпор/Si при 

температурі 550С протягом 40 хв. у атмосфері штучного повітря 

O2(20%)+N2(80%) приводить до формування композиту Pd/Cu/Si та 

підвищенню чутливості до CH4 на ~10±2% у порівнянні з невідпаленими 

зразками. Проведене вивчення впливу термічних обробок при температурі 

550С на мікроструктуру поверхні композиту Pd/Cu/Si за допомогою 

атомного силового мікроскопу (АСМ). 

Метою роботи є дослідити газову чутливість структур на основі 

поруватого кремнію з інкорпорованими мікрочастинками перехідних металів 

(міді та композиту мідь+паладій) під дією метану при концентрацій 25 – 500 

ppm у повітрі при кімнатній температурі.  

Методи дослідження: метод вольт-амперних характеристик (I-V), 

метод атомної силової мікроскопії, метод мас спектроскопії вторинних іонів. 

Наведені результати досліджень адсорбції метану в діапазоні концентрацій 

25-500 ppm при кімнатній температурі в Сu/Pd/Сu/Siпор/Si структурах. 

Запропонований можливий механізм чутливості та селективності, даної 

структури до адсорбованих молекул метану.  

Ключові слова: метан, адсорбція, нанопоруватий кремній, композит 

Pd/Cu/Si 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В останній час інтенсивно ведеться пошук та 

дослідження нових низьковимірних матеріалів, що мають нові корисні 

фізичні властивості, і виготовлення на їх основі багатошарових структур для 

застосування в якості сенсорів газових середовищ. Одним з таких 

перспективних матеріалів в цьому відношенні є поруватий кремній (ПК) – 

матеріал, технологія виготовлення якого достатньо проста, дешева, допускає 

можливість контрольованого варіювання параметрів в широких межах, а 

також сумісна з кремнієвою інтегральною технологією. Поруватий кремній 

може бути у вигляді нанорозмірного матеріалу, який має велику питому 

поверхню (сотні м
2
/см

3
) з високою хімічною активністю, що дає можливість 

виготовлення високочутливих, селективних та мініатюрних газових хімічних 

сенсорів. 

Вивчення впливу адсорбції різних газових молекул на електрофізичні 

властивості багатошарових структур на основі поруватого кремнію дозволяє 

розширити коло дослідницьких задач стосовно фізичних властивостей 

твердотільних матеріалів та їх практичного застосування в газовій сенсориці. 

Незважаючи на інтенсивне дослідження електрофізичних властивостей 

структур з шаром ПК під впливом різних газових середовищ, недостатньо 

встановлені фізичні механізми адсорбції, методи стабілізації та підвищення 

селективності таких газочутливих структур.  

Метою роботи є розробка технологічного циклу формування шарів 

поруватого кремнію з порами які заповнені наночистинками Cu та Pd також 

створення нанорозмірних каталітично активних електродів для газових 

сенсорів на основі поруватого Si з вбудованими кластерами Cu/Pd. Показати, 

що за рахунок модифікації поверхні поруватого кремнію можливо отримати 

чутливі та селективні до метана багатошарові структури на його основі. 

Було досліджено морфологічні особливості структури та складу ПК в 

залежності від режиму анодного електрохімічного травлення (густина 
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струму, час травлення, концентрація електроліту), оптимізовано технологію 

виготовлення шарів поруватого кремнію з добре відтворюваними заданими 

параметрами (товщина шару, поруватість, середній розмір пор, питома площа 

поверхні). Найперспективнішими є структури метал-діелектрик-

напівпровідник (МДН), які виготовлюються по стандартній кремнієвій 

технології, легко інтегруються в системи автоматичного контролю за станом 

навколишнього середовища, мають малі розміри, вагу і т.п. Застосування 

каталітично активних металів, таких як мідь в значній мірі змінює 

електрофізичні властивості звичайних МДН-структур, робить їх більш 

чутливими до адсорбції різних газових молекул. Незважаючи на інтенсивне 

дослідження електрофізичних властивостей структур з шаром ПК під 

впливом різних газових середовищ, недостатньо встановлені фізичні 

механізми адсорбції, методи стабілізації та підвищення селективності таких 

газочутливих структур. 

На сьогодні актуальним є створення твердотільного датчику для 

адсорбції CH4, який має високу чутливість та селективність, електричний 

вихідний сигнал, стабільну роботу при звичайних температурах і був би 

простим у виготовленні. 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Поруватий кремній як матеріал для створення сенсорів 

Поруватий кремній - матеріал, який формується на поверхні пластин 

монокристалічного Si в результаті її хімічної або електрохімічної обробки в 

розчинах на основі HF [1,2]. ПК вперше був виявлений в 1956 році [3] при 

проведенні експериментів по електрополіруванню пластин Si з 

використанням електроліту на основі HF. Було встановлено, що при деяких 

величинах поданого струму і складу розчину флуоридної кислоти, Si не 

розчиняється рівномірно, а починається формування дрібних отворів, які 

розтравлюються переважно в напрямку <100>. 

У 1970-х і 1980-х роках інтерес до ПК збільшився: висока площа 

поверхні ПК виявилася корисною в якості моделі поверхні кристалічного Si в 

спектроскопічних дослідженнях [4,5] в якості буферного шару для утворення 

товстих шарів SiO2 на Si і як діелектричний шар в ємнісних хімічних 

датчиках [20]. 

На початку 90-х років Л. Канхемом були продемонстровані 

випромінювальні властивості нанопористого Si (НПК) у видимій області. 

Фотолюмінесценція (ФЛ) спостерігався при кімнатній температурі на 

анодній пластині p-Si [6], величина квантового виходу на сучасному рівні 

розвитку технології виробництва ПК може досягати 23% [7]. Крім ФЛ 

властивостей, ПК має також електролюмінісцентні властивості [8,9]. 

Крім того в 1995 було продемонстровано, що при досить високому 

ступені пористості НПК кремній може бути переведений в біоактивний стан 

[15]. Була виявлена здатність пористого кремнію до біодеградації в 

фізіологічному оточенні зі швидкістю розчинення, що залежить  від 

кислотності розчину, морфології і пористості частинок, а також від хімічної 

природи їх поверхні [16]. Ці важливі властивості лягли в основу досліджень 

можливості використання пористого Si для діагностики та лікування 

широкого спектру захворювань. 
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Поруватий кремній – один з перспективних матеріалів 

напівпровідникової електроніки, дослідження фізичних властивостей якого 

привертає увагу багатьох дослідників. Поруватий кремній має значну 

величину питомої поверхні. Це обумовлює високу хімічну активність 

матеріалу при взаємодії з навколишнім газовим середовищем. Незважаючи 

на значну кількість робіт, присвячену дослідженням фізичних властивостей 

поруватого кремнію, до теперішнього часу все ще залишаються остаточно не 

установлені механізми адсорбційної чутливості матеріалу. 

Оскільки пористий кремній має дуже велику сумарну площу 

внутрішньої поверхні, то його можна використовувати для створення 

датчиків вологості, газових, хімічних і біологічних сенсорів. Принцип дії 

таких датчиків базується на впливі зовнішніх молекул на електронний стан 

поверхні, що у випадку пористого кремнію призводить до високої 

чутливості. Зазвичай такі датчики фіксують зміну параметрів ємності, 

провідності або люмінесцентних властивостей пористого кремнію при 

наявності в контрольованому середовищі заданих молекул. Але 

нестабільність цього матеріалу, а також висока хімічна активність в 

окиснювальному середовищі, що пов'язані з його фундаментальними 

характеристиками не дозволяють не тільки створювати стійкі до зовнішніх 

умов датчики, а й вимагає періодичного, складного калібрування в 

залежності від умов їх експлуатації. 

 

1.2 Утворення поруватого кремнію методом електрохімічного травлення 

 

На сьогодні є два основних способи отримання шарів пористого 

кремнію на поверхні кремнієвих пластин – хімічне забарвлююче травлення 

без електричного поля та анодне електрохімічне травлення кремнієвої 

пластини в присутності зовнішнього електричного поля (рис.1). Найбільш 

популярним є другий метод. 
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Рис. 1 Електрохімічна комірка для анодного травлення p-Si в розчині HF [13] 

 

В якості анода виступає кремнієва пластина, яка поміщається в 

електрохімічну комірку. Основою електроліту є плавикова кислота (HF) з 

різними органічними добавками, які добре змочують поверхню кремнію 

(частіше використовують етанол C2H5OH). В якості катода використовується 

електрод, матеріал якого не взаємодіє з плавиковою кислотою (наприклад, 

платина або спектрально-чистий графіт). Електрохімічний осередок 

виготовляють з матеріалів, стійких до дії HF, наприклад, із фторопласта. 

Для утворення пористого кремнію суттєво те, що через наявність 

дефектів на поверхні кремнієвої підкладки спостерігається виникнення Sі-Н 

звязків внаслідок обриву зв'язку Sі-Sі, що призводить до насичення поверхні 

анода воднем. Основну роль в утворенні пористого шару в кремнії відіграє 

наявність вільних носіїв заряду. Таким чином, після досягнення поверхні 

носієм заряду спостерігається просторовий перерозподіл заряду і, як 

наслідок, руйнування зв'язку Sі-Н іоном фтору F- з утворенням  зв'язку Sі-F. 

Якщо розглядати процес докладніше, то видно, що завдяки впливу 

поляризації на зв'язок Sі-F інший йон фтору F-  може впливати на ще один 

поверхневий зв'язок Sі-Н. При цьому утворюються ще один зв'язок Sі- F і 

молекула водню Н2. Цей процес також супроводжується інжектуванням 

електрона в анод. Завдяки поляризації індукованої групами Sі- F поверхневих 
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звязків, глибші Sі-Sі зв'язки ослаблені. І ці ослаблені зв'язки далі піддаються 

впливу плавикової кислоти НF  або атомарного водню і кисню. 

Хімічна реакція, що протікає при утворенні шару пористого кремнію 

складається з окиснення поверхні кремнію з утворенням біфториду 

кремнію[17, 18]  в режимі густини струму нижче певної критичної величини: 

 

Si+2HF+2h+→ SiF2+2H+  (1) 

 

При підвищенні густини струму процес утворення пористого шару 

кремнію не відбувається, іде процес електрополірування, якому відповідають 

реакції: 

 

Si+4HF+4h+→SiF4+4H+ (2) 

 

SiF4+2HF→ H2SiF6 (3) 

 

Таке електрополірування відбувається при потенціалах порядку 2-3В. 

Подальші реакції: диспропорціонування та окиснення аморфного матеріалу 

водою. 

2SiF2→a-Si+SiF4 (4) 

 

a-Si+2H2O→SiO2+2H2↑ (5) 

 

SiO2+6HF→H2SiF6+2H2O (6) 

 

В результаті протікання реакції  утворюється вторинний атомарний 

кремній (αSi) та чотирьохвалентний йон фториду кремнію (SiF4), який 

переходить в розчин, де зв’язується з молекулами HF, утворюючи кремній-

фторидну кислоту. 

SiF2+2H2O→SiO2+2HF+H2 (7) 

SiO2+4HF→SiF4+2H2O (8) 

SiF4+2HF→H2SiF6 (9) 
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Реально обидві вторинні реакцію протікають паралельно. Залежно від 

умов експерименту одна з реакцій переважає і відбувається процес 

електрохімічного травлення((1) –(6)), або електрохімічного полірування ((5), 

(7)-(9)).  

 

 

Рис.2 Схема механізму анодного травлення [14] 

 

Аналіз реакцій, які протікають при електрохімічному процесі на 

поверхні кремнію, показує, що процес утворення шару поруватого кремнію 

визначається головним чином двома факторами: 

 

а) процесом доставки іонів фтору в зону реакції та утворенням 

біфториду кремнію (фактор, пов’язаний з електролітом та режимом 

анодної обробки); 

б) наявністю рухливих дірок в приповерхневому шарі кремнію (фактор, 

пов’язаний з електрофізичними властивостями кремнію). 

 

Отже, в процесі електрохімічної обробки кремнію відбувається 

витравлювання кремнієвого матеріалу з формуванням поруватої 

(губковидної) структури, морфологія та товщина якої залежить від умов та 

тривалості проведення процесу анодування. 
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1.3 Утворення поруватого кремнію методом хімічного травлення 

 

Для базового електроліта-травника використовуються типові хімічні 

реактиви (49% HF та 70-71% HNO3), а також деіонізована вода в якості 

розчинника. Оцтова кислота (ОК) та етанол в електролітах теж може 

застосовуватися як розчинник. В загальному процес травлення поверхні Si є 

двостадійним. На першому етапі відбувається окислення поверхні Si/HNO3 – 

окислюючим реагентом. Наступним кроком відбувається стравлювання 

окислу HF – комплексоутворювачем, з подальшим утворенням 

водорозчинної форми комплексу H2SiF6 та води. На енергетично вигідних 

ділянках поверхні (місця фізичних та хімічних неоднорідностей)  

створюються мікроскопічні локалізовані аноди та катоди, між якими протікає 

струм,  в якості провідного середовища виступає електроліт. Зв’язані 

процеси, що протікають на мікроанодних та мікрокатодних ділянках 

поверхні під час травлення кремнієвої поверхні в суміші кислот HF-HNO3, 

можна описати загальним рівнянням: 

 

Si + HNO3 + 6HF = H2SiF6 + HNO2 + H2O + H2             (10) 

 

Передбачається, що HNO3 відновлюється до моноокису азоту NO і 

згідно дослідження мольного співвідношення кислот в розчині отримаємо: 

 

3Si + 4HNO3 + 18HF = 3H2SiF6 + 4NO + 8H2O          (11) 

 

Місцезнаходження мікроанодних та мікрокатодних ділянок, якими 

переважно є дислокаційні утворення та кордони між зернами, в процесі 

травлення Si не є сталими або фіксованими на поверхні. Відбувається лише 

певне чергування анодних та катодних станів на локальній ділянці. Спочатку 

проходить реакція розкиснювання HNO3 з енергетично вигідною ділянкою 
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поверхні, що спричиняє інжекцію дірок в Si – ця ділянка стає локальним 

катодом. Наступним кроком відбувається процес відновлення атому Si 

інжектованими дірками та утворення окислу SiO2, – ділянка переходить в 

анодний стан. В подальшому відбувається реакція між SiO2 та HF, що 

призводить до утворення водорозчинного комплексу H2SiF6 та води, тобто 

процес травлення Si відбувається на локальному аноді. Продуктом анодної 

реакції є атомарний водень, що виділяється в великій кількості. Він, 

реагуючи з HNO3, спричиняє її розкисненню та переключенню ділянки 

поверхні Si в катодний стан.  

В результаті цього отримаємо повторювальний цикл анодно-катодних 

реакцій. Постійне переключення між анодними та катодними реакціями на 

будь-якій локальній ділянці поверхні призводить до не вибіркового  (або не 

селективного) травлення Si поверхні, тобто полірування. 

Завжди існує ймовірність того, що дірки, які емітовані катодною 

реакцією, можуть перейти до іншого катодного стану на поверхні або 

прорекомбінувати з вільними електронами, що містяться в електроліті, ще до 

того, як відбудеться реакція з атомом Si на первинному мікрокатоді. В цьому 

випадку катодно заряджена ділянка зберігає свій зарядовий стан довший час, 

також як і відповідна анодно заряджена ділянка в будь-якому іншому місці 

на поверхні так само залишається мікроанодом, згідно збереження 

нейтральності повної реакції. Як наслідок отримаємо селективне травлення 

на локальних анодних ділянках, яке утворює шорстку Si поверхню, що в 

свою чергу призводить до утворення шарів поруватого кремнію (рис. 3). 

Поява будь-якого окислу Si поверхні на ділянці мікрокатоду призведе 

процес травлення ще до більшої селективності, внаслідок появи бар’єру між 

дірками та поверхнею Si, що зменшує реакцію на локальному мікрокатоді. 
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Рис. 3 Фотографія SEM Кратероподібної текстури для СЕ, вирощеного 

методами хімічного текстурування.  Розмір маркера 25 μ. 

 

Час ініціалізації tL  включає в себе дві стадії: (І) початок процесу 

травлення адсорбуванням достатньої концентрації HNO2; (ІІ) ініціалізація 

процесу вибіркового (селективного) травлення зменшенням швидкості 

процесу електродного перемикання. Порівнюючи часи ініціалізації для 

кремнію, легованого фосфором та бором, виявлено, що час інкубації для 

останнього є суттєво меншим.  

Для p-Si спостерігається зростання часу інкубації відповідно із 

зменшенням рівня легування від tL ~ 0,5 хв для пластин з провідністю ρ ~ 

0,001 Ом*см до tL ~ 9 хв для пластин з провідністю ρ ~ 40 Ом*см. А для n-Si 

спостерігається пряма залежність, тобто з підвищенням рівня легування 

відбувається зростання часу інкубації від tL ~ 8 хв. для пластин з провідністю 

ρ ~ 10 Ом*см до tL ~ 10 хв для пластин з провідністю ρ ~ 0,1 Ом*см. Дані 

результати добре узгоджуються з базовими принципами травлення Si 

поверхні. Треба відмітити, що на зразки p-Si освітлення майже не впливає, а 

на зразках n-Si спостерігається зростання часу інкубації при 

ультрафіолетовому освітленні. [21] 

Необхідно також зазначити, що для різних питомих опорів підкладок 

характерна своя кінцева товщина поруватої плівки. З підвищенням рівня 
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легування збільшується товщина плівки, для пластин з провідністю до ρ ~ 

0,01 ом*см товщина хімічно вирощеної плівки може досягати величини в 1 

мкм.  Як приклад, електрохімічний метод дозволяє формувати текстуру на 

поверхні вже створених СЕ, як перед осадженням поверхневої контактної 

гребінки так після формування її, без додаткового процесу фотолітографії. 

 

1.4  Властивості поруватого кремнію 

 

Існуюча номенклатура, прийнята Міжнародним союзом теоретичної і 

прикладної хімії IUPAC, виділяє три категорії розміру пор в залежності від їх 

діаметра: мікропори <2 нм, мезопори 2-50 нм і макропори> 50 нм (рис. 4) 

[10]. Подібна класифікація пов'язана тільки з діаметром пор і не містить 

інформації про морфологію пор. Термін морфологія пор використовується 

для таких характеристик, як форма (стовбчата, розгалужена, губчаста і т.д.), 

орієнтація, взаємозв'язок пор і т.д. 

 

Рис.4 Классификация ПК по розміру пор [10] 

 

Морфологія є найменш кількісним аспектом ПК. Найбільш повно на 

даний момент описана морфологія мікропористого і мезопористого Si . Ці 

типи ПК являють собою губчасту структуру з щільно і безладно 

розгалуженими порами, які не мають чіткої орієнтації. Тенденція до 
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розгалуження збільшується зі зменшенням діаметра пор. Навпаки, 

макропористий Si може мати дискретні пори з гладкими стінками з 

короткими або з дендритними розгалуженнями [11]. 

 

Рис.5 Морфология макро- и мезопористого Si [11] 

 

Утворення ПК є селективним по відношенню до легування підкладки. 

Один і той же тип морфології може бути отриманий для різних типів 

вихідних пластин Si. По мірі збільшення концентрації легуючої домішки 

розміри пор і відстань між ними зростають, а питома площа поверхні 

зменшується. Структура ПК стає анізотропною, має наскрізні вертикальні 

пори, перпендикулярні поверхні, що найбільш яскраво виражено в p-Si з 

низьким рівнем легування ρ = 80-100 кОм / см. Для підкладок n-Si ситуація 

складніша. Як правило, пори в n-Si, набагато більші, ніж p-Si, а розмір пор і 

інтервал між ними зменшується зі збільшенням концентрації легуючої 

домішки. Підкладки n-Si з низьким рівнем легування, анодовані в темряві, 

мають низьку пористість (1-10%) з діаметром пор в діапазоні мікрометрів. 
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При висвітленні можуть бути досягнуті більш високі значення пористості, а 

мезопори утворюються разом з макропорами [12]. 

Основною характеристикою поруватого кремнію є ступінь пористості, 

яка визначає його подальші властивості.  

 

P = (PSi – Ppor-Si)/PSi  

 

де  PSi та Ppor-Si – густини монокристалічного та поруватого кремнію 

відповідно. По суті, P є масовою часткою речовини, видаленої під час 

процесу травлення. Типове значення пористості знаходиться в діапазоні 40-

70%, причому максимальною пористістю характеризуються зразки НПК. 

 У літературі зазначається, що в зразках з високою пористістю окремі 

нанокристали і нитки можуть змінювати просторову орієнтацію в результаті 

дроблення і фрагментації Si. 

 

Інші властивості пористого кремнію в порівняні з монокристалічним 

наведено у таблиці: 

Фізична характеристика Si-c Si-por 

Модуль Юнга Еy, ГПа 160 83(20%) – 0,87(90%) 

Питомий опір ρ, Oм·см 0,01>1000 1010 – 1012 – НПК 

Ширина забороненої зони Eg, еВ 1,12 1,4(70%) – 2(90%) 

Питома поверхня, м2·см3 0,2 1000 – НПК 

Коефіцієнт заломлення n 3,94 1,2 – 2,87 – НПК 

Протонна провідність σ, Cм/см - 10-3 – 10-4 – НПК 

Теплопровідність æ, Вт/(мК) 157 1,2 

Розчинність у середовищах з 

pH=7,5 

нерозчинний розчиняється 
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1.5 Адсорбційні властивості поруватого кремнію 

 

Адсорбоелектричні ефекти можуть приводити до значних змін 

електрофізичних параметрів МДН-структур (метал-діелектрик-

напівпровідник), які легко реєструються, і можуть бути використані для 

створення газочутливих сенсорів. Застосування в якості діелектрика частково 

окислених тонких шарів (∼1 мкм) мезопористого кремнію з поверхневими 

каталітично активними плівками оксиду міді приводить до значного 

зростання активної поверхні таких систем і підвищенню адсорбційної 

чутливості в широкому діапазоні концентрацій газових молекул в атмосфері 

повітря. Наявність преадсорбованих молекул на поверхні каталітичного 

металу і пористого кремнію може змінювати хід каталітичних реакцій, що 

також буде сприяти підвищенню селективності таких сенсорів. Таким чином, 

багатошарові структури з плівками мезопористого кремнію та паладію є 

перспективними для створення високочутливих та селективних газових 

сенсорів МДН- типу. В даній роботі приводяться результати досліджень 

адсорбоелектричних ефектів, які виникають в МДН-структурах, 

сформованих на основі мезопористого кремнію, при адсорбції воднемістких 

молекул (H2, H2S). Досліджується адсорбційна здатність структур в 

залежності від хімічного складу та мікроструктури мезопористого кремнію. 

Інтенсивний розвиток сучасної сенсорики вимагає широкого 

дослідження і застосування нових матеріалів і технологій. У зв'язку з цим 

протягом останніх двох десятиліть особлива увага приділяється 

багатокомпонентним неорганічним оксидним матеріалами. Найбільш часто 

такі матеріали (оксиди олова, титану, індію, молібдену і т. д.) 

використовуються у вигляді тонких (до 0,3 мкм) плівок, які мають 

нанокристалічну  будову і володіють заданими оптичними та 

електрофізичними властивостями Такі плівки використовуються для 

створення різних приладів електронної техніки, включаючи сенсори газів. в 

яких вони застосовуються в якості фазочутливого елементу. Основними 
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неорганічними матеріалами, що володіють чутливістю до газів, є 

напівпровідникові  оксиди металів. Найбільш вивченим і застосовуваним як 

газочутливі матеріалу (ГЧМ) сенсорів газів є оксид олова (IV). Крім нього, 

газочутливі властивості проявляють оксиди всіх d – елементів 4 періоду 

«Періодичної системи хімічних елементів» Д. І. Менделєєва, оксиди деяких 

d-елементів 5 і 6 періодів і оксиди деяких s-і р-елементів металів. Найбільше 

поширення в якості ГЧМ отримали наступні оксидні матеріали: SnO2, WO3, 

ZnO, In2O3, Fe2O3, Cu2O, CuO . 

Ширина забороненої зони Еg оксидних матеріалів коливається в 

діапазоні від часток долі еВ до 3-7 еВ , але в якості ГЧМ використовуються 

оксиди, які мають Eg <4еВ. Напівпровідникові властивості і здатність 

змінювати електрофізичні властивості оксидних [23] (газочутливі матеріали ) 

ГЧМ добре пояснюються на прикладі оксиду олова (IV). До відомих ГЧМ р-

типу провідності відносять NiO, CuO, Cu2O, MnO, Cr2O3. 

Оскільки такі мідно-окисні системи проявляють високу каталітичну та 

адсорбційну активність[22], то їх буде доцільно використати в якості 

чутливих електродів в сенсорах, то це дасть змогу підвищити чутливість і 

селективність цих сенсорівю 

Властивості газочутливості в напівпровідникових матеріалах 

проявляється в зміні електричної провідності  матеріалу (в основному, 

поверхневої провідності) при впливі на ГЧМ аналізованого газу з 

концентрацією с. Зміна провідності ∆   відбувається в результаті ряду  

послідовних поверхневих фізико-хімічних процесів, що включають в себе: 

 Наближення молекули газу до поверхні ГЧМ; 

 

 Перехід молекули в предадсорбційний стан; 

 

 

 Фізична адсорбція молекули (з подальшою десорбцією); 

Дифузія по поверхні; 
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 Хімічна адсорбція (хемосорбційна взаємодія з адсорбційним центром 

поверхні або поверхневим кластером); 

 

 

 Дисоціація молекули або руйнування адсорбційного центру 

(поверхневого кластера); 

 

 Десорбція молекул газу чи продуктів реакції. 

 

Протікаючі адсорбційні процеси пов'язані зі зміною електронного стану 

поверхневих і приповерхневих атомних шарів, що призводить до зміни 

поверхневої провідності ГЧМ. У тому випадку, якщо спостерігається 

проникнення молекул газу в об’єм кристалу ГЧМ за рахунок об'ємної 

дифузії, дифузії по поверхні пор або дифузії по межі зерен (якщо будова 

ГЧМ - пориста або полікристалічна), то можна говорити про зміну об'ємної 

провідності ГЧМ. Однак найчастіше товщина плівок ГЧМ,  що 

застосовуються в сенсорах газів, не перевищує 0,1 мкм, а характерний розмір 

дисперсних частинок - 3-50 нм, тому внесок об'ємної  провідності є 

незначним і мову можна вести лише про поверхневої провідності. 

При взаємодії з молекулами газової фази з поверхнею твердого тіла 

відбувається зміна енергетичного і зарядового стану поверхневих рівнів. 

Фізична адсорбція слабо впливає на концентрацію вільних носіїв заряду і 

може впливати тільки на роботу виходу електрона з напівпровідника. У разі 

хемосорбції відбувається обмін зарядами між адсорбованої молекулою і 

напівпровідником, В рамках моделі плоских зон розглянемо напівпровідник  

р-типу (наприклад, NiO, CuO, Cu2O, MnO, Cr2O3). Уявімо, що на поверхні 

напівпровідника немає власних поверхневих станів, так що енергетичні зони 

до початку адсорбції є плоскими.  

У загальному випадку можна розглянути два крайніх, найбільш 

характерних випадки хемосорбції молекул газу: 

спорідненість до електрону ХА молекули А більше роботи виходу 

напівпровідника Фs.  Для напівпровідників р-типу в забороненій зоні 



20 
 

утворюється поверхневий акцепторний рівень ЕА поблизу поверхні 

валентної зони Ev, приповерхневий шар напівпровідника збагачується 

дірками, а отже робота виходу Фs збільшується; енергія іонізації ID молекули 

D менше роботи виходу напівпровідника Фs.  Для напівпровідників р-типу в 

забороненій зоні Ev, утворюється поверхневий донорний рівень ED : при 

поверхневий шар напівпровідника збіднюється дирками, а робота виходу Фs 

зменшується. 

Напівпровідникові оксиди в газових сенсорах представляють собою 

нанокристалічні матеріали з розміром зерен 2-100 нм. Зі зменшенням 

розмірів кристалітів в сенсорному матеріалі збільшується частка поверхневих 

атомів і, відповідно, ефективно адсорбує поверхню, і внесок поверхні в 

електрофізичні властивості.  

Чутливість сенсорів, побудованих на принципі зміни провідності ГЧМ, 

до заданого газу визначається, в більшості випадків, по кривим відгуку 

сенсору при дії газу відомої концентрації при постійній температурі Т. 

Чутливість (відгук сенсору) часто виражається безрозмірним коефіцієнтом 

чутливості S. І визначається за формулою: 

S=
    

  
 
    

  
 

 

Де     ,      – електрична провідність і опір шару при дії газу заданої 

концентрації;   ,   - електрична провідність і опір шару на повітрі при 

відсутності газу(відповідає провідності шару при нульовій концентрації ) 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Технологія виготовлення зазків 

 

Першим етапом реалізації основної теми дипломної роботи було 

сформовано шар Si-пор методом електрохімічного розчинення для створення 

наноструктур каталітично активних  до  СН4.  

Була розроблена комбінована структура – пористий кремній як 

матриця для осадження міді та паладію. Пористий кремній формували 

методом електрохімічного розчинення монокристалічного Si p – типу з 

кристалографічною орієнтацією поверхні (100) та поверхневим опором 19 

Ом*см
2
 в розчинах HF-C2H5OH = 4 : 1 при густині струму 30 мА/см

2
 

протягом 60 секунд. Тонкі плівки металів на  поверхню пористого кремнію 

нанесли методом магнетронного розпорошення в атмосфері особливо 

чистого аргону (99,9999%).  

Наступний етап полягав в проведені термічних обробок даної 

структури в діапазоні температур 150-550ºС в атмосфері штучного 

осушеного повітря 20%О2-80%N2 протягом 40-60 хвилин з метою 

рівномірного розподілення наночасток металу в об’ємі пористого кремнію. 

 Всі ці етапи були розроблені,  як показали мікроскопічні дослідження, 

для формування ефективного каталізатора, які можна використати для 

чутливого електроду газового сенсора. 
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2.2 Метод магнетронного розпорошення 

 

Загальна схема магнетронної розпилювальної системи (МРС), 

представлена на рис. 6: 

 

 

Рис. 6 Схема магнетронної розпилювальної системи (МРС). 

 

 

На рисунку: 

БУ - блок узгодження генератора з навантаженням; 

E - напруженість електричного поля; 

B - індукція магнітного поля. 
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МРС мають ряд переваг в порівнянні з іншими методами осадження, 

завдяки чому і знаходять широке використання в різних областях науки, 

техніки та промисловості. По-перше, це пов’язано з необхідністю економії 

енергії та реагентів, що змушує технологів приділяти більше уваги процесам, 

які проходять в низькотемпературній газорозрядній плазмі, де температура 

атомів та молекул, близька до температури оточуючого середовища, в той 

час як електрони мають достатню енергію для збудження, дисоціації та 

іонізації атомів та молекул. 

 Насправді, в цих системах електрони, під час емісії з мішені під дією 

іонного бомбардування, захоплюються магнітним полем та здійснюють 

складний циклоїдальний рух по замкненим траєкторіям близько до поверхні 

мішені (див. рис.6).  

В результаті в МРС співпадають три максимуми: функції розподілу 

електронів по енергіям, кількість актів іонізації, які здійснює один електрон 

на одиницю шляху свого направленого руху, та кількість електронів, вибитих 

одним електроном з мішені. Це забезпечує високий ступінь іонізації газу в 

МРС (густина іонного струму на 2 порядки вища, ніж в звичайних 

розпилювальних системах), та більшу питому потужність, яка розсіюється на 

мішені, що сприяє підвищенню (у 50-100 разів) швидкості осадження 

матеріалів в магнетронній системі.  

Оскільки в МРС висока ефективність процесу плазмо-утворення (в 5-6 

разів вища ніж в системах без магнітного поля) асоціює з високою 

ефективністю процесу розпилення, тоді МРС характеризується 

максимальним значенням енергетичної ефективності в порівнянні з іншими 

видами розпилювальних систем.  

По-друге, в результаті локалізації електронів близько до мішені, 

вдається запобігти небажаного бомбардування ними підкладок, в результаті 

чого знижується температура та зменшуються радіаційні дефекти в 

осаджених структурах. Збільшення швидкості осадження з одночасним 
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зниженням тиску робочого газу, приводить до вагомого зниження ступеня 

забруднення плівок іншими газовими включеннями.  

По-третє, універсальність процесу, яка дозволяє отримати плівки 

металів, сплавів, напівпровідників та діелектриків.  

 

2.3 Установка для вимірів вольт-амперних характеристик 

 

Установка на базі приладу Е7-20 призначена для автоматизації 

вимірювань вольт-амперних характеристик приладом Е7-20, а також 

можливості математичної обробки отриманих результатів за допомогою 

графічного постпроцессора. 

Більшість сучасних електровимірювальних приладів дозволяють 

здійснювати керування процесом вимірювань та реєстрацію отриманих даних 

за допомогою ПЕОМ, що підключається через інтерфейс RS-232 або USB. 

При цьому математична обробка результатів, наприклад виконувана з 

використанням стандартного графічного постпроцессора, надає споживачам 

унікальні можливості по аналізу характеристик досліджуваних 

напівпровідникових приладів (ДНП).  

Одним з високоякісних засобів вимірювань, які забезпечують спільну 

роботу з ПЕОМ, є вимірювач іммітансу (RLC) Е7-20. Е7-20 - прецизійний 

прилад класу точності 0,1 з широким діапазоном робочих частот від 25 Гц до 

1 Мгц і швидкістю вимірювань до 25 вимірів/с забезпечує:  

 

1) вимірювання індуктивності (LS, LP), ємністі (CS,CP), опору 

(RS, RP), провідності (GP), фактор втрат, добротності, модулю 

комплексного опору (Z), реактивного опору (XS), кута 

фазового зсуву, струму витоку (I);  

 

2) здійснення попередньої математичної обробки результатів 

(усереднення параметри за 10 або 100 вимірами, виконання 
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допускового контролю, визначення процентного відхилення 

вимірюваних параметрів від заданої величини);  

3) зміну рівня середньоквадратичного значення (СКЗ) 

вимірювального сигналу від 0,04 до 1 В;  

 

4) встановлення напруги зміщення на вимірюваному об'єкті в 

діапазоні від 0 до 40 В за допомогою внутрішнього джерела 

напруги. 

 

 

Розташування органів керування приладом (передня панель) приведено 

на Рис. 7: 

 

 

Рис.7. Передня панель приладу Е7-20. Розташування органів керування. 
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На Рис. 8 приведена блок-схема вимірювальної установки: 

 

 

Рис. 8. Блок-схема автоматизованої установки для вимірювання І-V- 

характеристик за допомогою приладу Е7-20. 

 

Діапазони вимірювань: 

a) струм (І) від 0,01 мкА до 10мА; 

b) ємність (С) від 0,001 пФ до 1 Ф. 

 

Діапазон установки напруги зміщення внутрішнього джерела від 0 до 

40 В з дискретністю 20 мВ (в діапазоні від 0 до 4 В, включно) і 200 мВ (у 

діапазоні понад 4 до 40 В, включно). 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Дослідження морфології матриці пористого кремнію з 

нанокластерами міді та паладію методами атомної силової та растрової 

електронної мікроскопії. 

 

Морфологію композитів на основі пористої кремнієвої матриці та 

наночастинок Cu та Pd досліджували за допомогою АСМ та СЕМ. Результати 

досліджень систем пористий Si/Cu/ та пористий Si/Pd/ представлені на 

рис.9.(а) і рис.9 (б). 

 

 

(а)       (б) 

Рис.9. Морфологія поверхні нанопористого кремнію з (а) плівкою міді 

(товщиною 105 нм) та (б) паладію (товщиною 105 нм) після відпалу при 

температурі 150ºС, АСМ. 

Середній розмір частинок Cu складав 5-8 нм (рис.2(а)), в той час як 

середній розмір частинок Pd, складав 15-25 нм (рис.2(б)). Таким чином, 

наноструктурований каталізатор на основі кластерів міді, які включені в 

пористу матрицю кремнію, є більш дисперсним і однорідним по розмірам 

кластерів. На рис.10 (а), (б) показано морфологію поверхні 

наноструктурованих композитів на основі пористого кремнію та Cu, Pd після 

термічної обробки при температурі 550ºС, досліджених на АСМ. 
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(а)       (б) 

Рис.10. Морфологія поверхні нанопористого кремнію з (а) плівкою міді 

(товщиною 105 нм) та (б) паладію (товщиною 105 нм) після відпалу при 

температурі 550ºС, АСМ. 

Відпал при температурі 550ºС приводить до коагуляції кластерів міді і 

їх середній розмір зростає до 8-16 нм (рис.3(а)). Середній розмір кластерів Pd 

становить 24-48 нм після відпалу при температурі 550ºС (рис.3(б)). 

  

     (а)         (б) 

Рис.11. Морфологія поверхні Cu/Siпор, температура відпалу (а) 150ºC, (б) 

550ºC, СЕМ 
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Дослідження мікроструктури за допомогою растрового електронного 

мікроскопу поверхні пористої матриці кремнію з включеннями нанокластерів 

міді після відпалів в температурному діапазоні 150-550ºC представлено на 

рис.4 (а), (б). Розмір наночастинок оксидів міді після відпалу при температурі 

150ºC становить 5-10 нм (рис. 4а). Дослідження морфології структур Cu/Siпор 

за допомогою СЕМ показали, що відпали при температурі 550ºС призводять, 

як і було вже встановлено при дослідженнях на атомному силовому 

мікроскопі, до коагуляції кластерів оксидів міді та зростанню їх середніх 

розмірів до 24-48 нм. 

 

3.2 Дослідження розподілу нанокластерів міді в пористій матриці кремнію 

методом масспектрометрії вторинних іонів. 

 

 

Рис. 12. МСВІ дані для нанопористих шарів кремнію з вбудованими 

кластерами міді. 
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Дані МСВІ (рис. 12) показують, що на поверхні нанопористого шару 

кремнію є тонка плівка міді. При переході в об’єм пористого шару, мідь 

продовжує фіксуватися в спектрі МСВІ, що свідчить заповнення пор міддю. 

Оскільки розмір пор в кремнії складає ~4 нм, то і розмір кластерів міді в 

порах знаходиться в цьому ж діапазоні.  

 

3.3 Дослідження впливу адсорбції метану на вольт-амперні характеристики 

сенсорних структур на основі поруватого кремнію з включеннями 

мікрокристалітів міді та мідь/паладій 
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Рис.13. Вплив адсорбції молекул метану при концентрації 500 ppm у повітрі 

на вольт-амперні характеристики сенсорних структур на основі поруватого 

кремнію з вбудованими кластерами Cu та композиту Cu/Pd 
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На рис. 13 представлені вольт – амперні характеристики сенсорних 

структур з шаром поруватого Si з вбудованими в пори кластерами міді та 

композиту мідь/паладій під дією адсорбованих молекул метану при 

концентрації 500 ppm у повітрі. Як можна побачити, найбільша чутливість 

спостерігається для сенсорних структур Siпор/Cu/Pd.  

На поверхні монокристалічного Si методом електрохімічного 

травлення було сформовано шар поруватого кремнію (Siпор). Після чого на 

поверхню Siпор методом магнетронного розпорошення було послідовно 

нанесено тонкі плівки: (1) Cu (товщина ~ 100 мкм) та (2) Pd (товщина ~ 50 

мкм). Для формування композиту Cu/Pd було зроблено термічній відпал 

даних зразків при температурі 600С протягом 40 хв. в аргоні. Після 

адсорбції молекул метану на поруватому шарі (без інкорпорованих кластерів 

перехідних металів) спостерігається незначне зростання струму.  

Також слід зауважити, що при додаванні Cu на поверхню Siпор 

спостерігається тенденція до незначного підвищення струму для PSi, 

сформованого при j = 30 мА/см
2
 у всьому концентраційному діапазоні у 

порівнянні з вихідними Siпор (без додавання металу). Найбільшу чутливість 

мають сенсорні структури з вбудованими у пори кластерами композиту 

Cu/Pd (рис. 13).  

Можливий механізм чутливості даних структур наступний: дисоціація 

молекули метану з утворенням атомів водню, які поглинаються плівкою Pd, 

дифундують на границю розділу діелектрик/напівпровідник. Під впливом 

контактної різниці потенціалів поляризуються і утворюють шар диполі. 

Додаткове електричне полe шару диполів атомів водню призводить до зміни 



32 
 

висоти потенційного бар’єру і величини струму крізь бар’єр Шотткі-подібної 

структури Si/ Cu/Pd. 
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Рис.14. Залежність струму від часу при адсорбції молекул метану ( 

концентрація 500 ppm у повітрі) сенсорних структур на основі поруватого 

кремнію з вбудованими кластерами композиту Cu/Pd при кімнатній 

температурі 

На рис. 14 показані кінетичні залежності струму при адсорбції молекул 

метану у діапазоні концентрацій 25-500 ppm у повітрі сенсорними 

структурами на основі поруватого кремнію з вбудованими кластерами 

композиту Cu/Pd при кімнатній температурі. Як можна побачити, зростання 

концентрації метану призводить до зростання струму. 
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Рис. 15. Залежність сигналу відгуку структури на основі поруватого кремнію 

з тонкими плівками композиту Pd/Cu від концентрації метану у повітрі (25-

500 ppm) при кімнатній температурі. 

 

Сигнал відгуку для даних структур на основі поруватого кремнію було 

розраховано наступним чином (при робочій напрузі 6 вольт): 

(I0 - In)/I0, відн. од.                                                                                               

де, I0, (А) – величина струму при нульовій концентрації метану (тобто 

структура не піддавалася дії метану); 

In, (А) - величина струму при даній концентрації метану у повітрі 

(тобто структура піддавалася дії метану). 

Аналіз даної експериментальної кривої показує, що при зростанні 

концентрації метану у повітрі відбувається збільшення сигналу відгуку 

майже по лінійній залежності. Це свідчить про те, що на основі даних 

структур можна створити чутливі та швидкодіючі датчики метану. 
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ВИСНОВКИ: 

 

За результатами виконання даної роботи було зроблено наступні висновки: 

 

1. Досліджено вплив адсорованих молекул метану у діапазоні концентрацій 

25-500 ppm у повітрі при кімнатній температурі на  ВАХ структур з шарами 

поруватого Si, сформованих при густинах струму j = 30 mA/см
2
, та з 

мікрочастинками (Cu та Cu/Pd). 

2. Встановлено, що структура на основі поруватого Si (j = 30 mA/см
2
) з 

плівкою композиту Pd/Cu демонструє найбільший сигнал відгуку в 

залежності від концентрації метану у повітрі та кращу лінійність 

концентраційної кривої. 

3. Показано, що на основі сенсорної структури з пористою матрицею 

кремнію та вбудованими кластерами композиту Cu/Pd можна створити 

чутливий та швидкодіючий датчик метану.  
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