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چکیده

ویفرهای سیلیسیمی پلیکریستال امروزه از طریق احیا کربوترمیک اکسید سیلیسیم در کوره قوس الکتریکی تولید میشود .در تالش برای کاهش هزینههای تولید
ویفر سیلیسیمی ،شرکتهای پیشرو در این عرصه با ارائه فناوریهای نوظهور هزینه تولید ویفرهای سیلیسیم را به یک سوم هزینههای مرسوم کاهش دادهاند .این
مقاله به ارائه روشهایی اختصاص دارد که ویفر سیلیسیم بدون برش با اره و با حداقل مواد ضایعات را تولید میکند .این روش بسیار کمهزینه تر از روش مرسوم با
ضایعات باال در تولید شمش سیلیسیم و برش با اره در صنعت فوتوولتائیک است .تولید این ویفرها با اندازه استاندارد به کار رفته در سلول خورشیدی با سرعت
باالتر و هزینه کمتر پیشرفتهای زیادی در زنجیره ارزش پنل های خورشیدی سیلیسیمی ایجاد کرده است .در روشهای مرسوم تولید ویفر که به وسیله برش
شمش انجام میشود ،مواد زیادی در اثر برخورد با تیغههای برنده به عنوان ضایعات تولید میشود .مشخصات ویفرهای تولید شده با فناوریهای نوین از لحاظ
ضخامت ،تغییرات کل ضخامت ( ،)TTVزبری و خواص مکانیکی باالتر و بهتر از ویفرهای تولید شده با فناوریهای مرسوم است .این ویژگیهای منحصر به فرد از

عوامل فعالکننده این فناوری در آینده خواهد بود.

کلیدواژگان :ویفر سیلیسیم با ضخامت بسیار پایین ،تولید ویفر سیلیسیمی با روش کاشتنی و برش ،تولید ویفر سیلیسیمی با برداشتن به وسیله تنش ،تغییرات
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Abstract
Polycrystalline silicon wafers are produced by carbothermic reduction of silicon oxides in electric arc furnaces. Leader
silicon wafer producer companies use emerging production technologies to reduce the production cost of silicon wafers.
These efforts lead to reduce the production cost of silicon wafers by 66%. Emerging technologies for production of
kerfless silicon wafers with the low thickness are studied in this paper. Using of these technologies in comparison with
the conventional production methods lead to reduce the production cost remarkably. These emerging technologies
improved the value chain of silicon wafers of solar cell panels. Conventional methods of silicon wafers manufacturing
produce high amount of kerf. Wafers produced with these emerging methods have good technical specifications such as
thickness, total thickness variation and mechanical properties. These are drivers of the future of this technology.
Keywords: low thickness silicon wafers, implant and cleave, stress liftoff, total thickness variation
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 -1مقدمه

•

ویفرهای سیلیسیمی پلیکریستال امروزه از طریق احیا کربوترمیک اکسید
سیلیسیم در کوره قوس الکتریکی تولید میشود .به طور خالصه فرایند تولید

سلولهای خورشیدی شامل تولید گرید سیلیسیم متا ل 1با فرایند احیا

کربوترمی ک ، 2تصفیه سیلیسیم متال با روشهای شیمیایی و یا روشهای
متالورژیکی به سیلیسیم پلی کریستال گرید خورشیدی ، 3تولید ویفر و در
نهایت ساخت سلول خورشیدی میباشد .این پروسه میزان زیادی سرباره و
دیگر ضایعات تولید میکند و همچنین برای برش به میزان زیادی سیم نیاز
دارد [ .]1شرکت  1366 technologiesسایت خود با مساحت تقریبآ 4000

مترمربع و ظرفیت  25مگاوات در بدفورد 4را آغاز به کار کرد .ظرفیت 25

مگاواتی در این نیروگاه خورشیدی به  6میلیون ویفر سیلیسیمی در سال
نیازمند میباشد .شرکت  1366 technologiesاز یک محفظه برای ذوب
سیلیسیم استفاده میکند که یک ویفر سیلیسیمی در باالی آن تولید می-
شود .سپس از طریق لیزر زوائد آن بریده میشود تا به اندازه استاندارد
 156*156میلیمتر برسد .تکنولوژی تولید این ویفرها به روش تولید مستقیم
ویفر 5مرسوم است [2و.]3

طبق ادعای مطرح شده توسط این شرکت قیمت ویفرهای سیلیسیم
تولید شده با این روش به یک سوم هزینه تولید شده با روش مرسوم کاهش
خواهد یافت .این شرکت عنوان کرد که بازده سلولهای خورشیدی ساخته
شده از این ویفرها  17درصد میباشد که با میانگین بازده در این صنعت قابل
قیاس است .هماکنون شرکت  1366بر روی ارتقای تجهیزاتش از نسل صفر به
نسل  1کار میکند .این تغییرات تکنولوژی در نسل  ،1به ارتقای اتوماسیون
تجهیزات تولید ویفر سیلیسیم اختصاص دارد .نسل  2تجهیزات هم به ارتقای
طراحی و اتوماسیون تجهیزات اختصاص دارد که شش برابر سرعت تولید را
افزایش خواهد داد .هم اکنون هزینه تولید ویفرهای سیلیسیم به روشهای
مرسوم به  0.29دالر در هر وات رسیده است که شرکت  1366این هزینه را به
 0.1دالر در هر وات کاهش داده است که تقریباً یک سوم هزینه مرسوم است
[.]4
.
 -2فناوريهاي نوین تولید ویفر سیلیسیم

برش6

در فرایند تولید مستقیم ،ویفرهای سیلیسیمی با کارایی باال و بدون
به
طور مستقیم از مذاب سیلیسیم تولید میشود .که این روش بسیار کمهزینه
تر از روش با ضایعات باالی تولید شمش سیلیسیم و برش با اره مرسوم در
صنعت فوتوولتائیک است .تولید این ویفرها با اندازه استاندارد به کار رفته در
سلول خورشیدی با سرعت باالتر و هزینه کمتر پیشرفتهای زیادی در
زنجیره ارزش پنل های خورشیدی سیلیسیمی ایجاد کرده است .فناوری
تولید مستقیم ویفر ویژگیهای جدیدی در ویفرهای تولیدی از جمله افزایش
کارایی و کاهش هزینه ویفر پلی کریستال ایجاد میشود .این ویژگیها شامل
موارد ذیل میباشد:

توانایی افزودن مواد افزودنی در حین تولید ویفر از سیلیسیم مذاب و
کنترل دقیق غلظت آن

• توانایی کنترل ضخامت ویفرهای سیلیسیمی .این ویژگی این امکان را
ایجاد میکند که ویفرهای باریکتر با ابعاد استاندارد و با استحکام
مناسب تولید کند [2و3و5و.]6
در روشهای مرسوم تولید ویفر که به وسیله برش شمش انجام میشود،

مواد زیادی در اثر برخورد با تیغههای برنده به عنوان ضایعات 7تولید میشود.

روش تولید ویفر بدون برش با اره توانایی ایجاد ویفرهای سیلیسیم با حداقل
مواد ضایعات را داراست .عالوه بر شرکت  1366 technologiesشرکتهای
گوناگون دیگری مانند  SiGenچینی،Crystal Solar ،Solexel ،Twin Creeks ،
 IMEC ،Varian ،Solivo A.G ،Evergreen solar ،Ampulseو Astrowatt
فناوریهای متفاوت به منظور تولید ویفر با حداقل ضایعات ناشی از برش را
ارائه کردهاند .تفاوت این فناوریها عمدتاً در جزییات است .این مقاله به
مطالعه فناوریهای نوین شامل دو روش اصلی به کار گرفته شده خواهد
پرداخت .این روشها شامل استفاده از کاشتنی و برش 8و برداشتن به وسیله

تن ش 9میباشد .در روش کاشتنی و برش ،برخورد یونهای کاشتنی با
سیلیسیم بلوری به منظور صفحهای جهت شکاف در سراسر شبکه بلوری
انجام میشود که یک ویفر باریک از بلور استخراج شود .در روش برداشتن به
وسیله برش ،ویفر نازک سیلیسیمی از طریق تنش ناشی از رسوبگذاری یک

فیلم نازک 10بر سیلیسیم ایجاد خواهد شد.

اساس فرایند کاشتنی و برش ،شکاف صفحات کریستالی بلوک
سیلیسیمی در اثر القای پرتو یونی میباشد .از آنجایی که ساختار ویفرهای
سیلیسیمی به شکل کریستالی است ،میتوان با استفاده از ایجاد صفحات
تورق 11در ساختار کریستالی فرایند برش بخشی از کریستال در ریزساختار را
انجام داد .این فرایند توانایی تولید ویفرهای با کیفیت باال با ضخامت  20تا
 150میکرومتر را داراست .این روش شامل دو مرحله است که به صورت
مداوم ادامه مییابد تا بلوک سیلیسیمی را تماماً به ویفرهای سیلیسیمی
تبدیل کند .در مرحله اول یک پرتو پر انرژی شامل یونهای هیدروژن
(پروتون) بر سطح شمش سیلیسیمی به منظور تشکیل صفحه شکاف در
داخل کریستال تابانده میشود که وقتی این مرحله با شکاف صفحه همراه
باشد ویفرهای با ابعاد  125×125و  156×156تولید میکند .انرژی پرتو یونی
تعیینکننده ضخامت ویفر شکافته شده میباشد .ضخامت ویفر سیلیسیمی از
طریق عمق نفوذ پروتونهای کاشته شده در داخل کریستال و انرژی پرتو
یونی کنترل میشود [ .]7انرژی  1تا  4مگا الکترون ولتی برای ساخت
ویفرهایی با ضخامت  20تا  150میکرون نیاز است .به طور مثال یک پرتو 2
مگا الکترون ولتی یک ویفر  50میلیمتری و یک پرتو  3مگا الکترون ولتی
ویفر با ضخامت  85میکرون را ایجاد میکند .پس از جدا شدن ویفر از شمش
سیلیسیمی از طریق یک مرحله شکافتن کنترل شده ،مجدداً سطح جدید
شمش مورد اصابت پرتو یونی قرار میگیرد تا تمامی شمش به ویفر تبدیل
شود .برخالف استفاده از فرایند مرسوم برش از طریق اره ،استفاده از فرایند
فوقالذکر سبب کاهش ضایعات مواد ناشی از برش مواد سیلیسیمی خواهد
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بررسی فنی و اقتصادی فناوری های نوین تولید ویفرهای سیلیسیمی با ضخامت پایین جهت استفاده در پنلهای خورشیدی

شد .این امر سبب جذابیتهای اقتصادی فرایند خواهد شد که عالوه بر موارد
ذکر شده در این مقاله ،وزن سیلیسیم مورد نیاز در این روش با ضخامت 150
میکرون به  2.5 g/Wکاهش مییابد .این امر سبب کاهش هزینه تولید ویفر
سیلیسیم پلی کریستال به  50دالر در هر کیلوگرم خواهد شد .این امر کاهش
 60درصدی در هزینه مواد سیلیسیمی را در پی دارد .کاهش بیشتر در هزینه
مواد از طریق تولید ویفرهای سیلیسیمی با ضخامت کمتر میسر خواهد بود
[ .]8به عالوه نتایج تستهای خواص مکانیکی در جدول  1نشان داده که
تنش شکست ویفرهای تولید شده با این روش تقریباً برابر و یا بیشتر از
ویفرهای تولید شده با استفاده از روش مرسوم است [.]8-10

شکل  2ضخامت و تغییرات کل ضخامت ویفرهای تولید شده با استفاده از فناوری
برش مرسوم [.]11

در فناوری برداشتن به وسیله تنش ماده اولیه یک زیرالیه 2سیلیسیمی
(به شکل شمش و یا بلوک) میباشد .یک الیه فلزی بر سطح باالیی زیرالیه
پرینت میشود و سپس مجموعه در دمای باال تحت عملیات حرارتی آنیلینگ
قرار میگیرد .در حین خنک شدن ،الیه فلزی به همراه زیرالیه سیلیسیمی
تحت تنشهای حرارتی ناشی از انقباض قرار میگیرد .عدم انطباق ضریب
انبساط حرارتی بین فلز و سیلیسیم میدان تنش باالیی را در زیرالیه ایجاد
میکند .به منظور آزادسازی تنش در سیستم ،الیه فلزی به طور ناگهانی
نیرویی را به زیرالیه وارد میکند و به طور همزمان الیهای سیلیسیمی به
ضخامت  40تا  50میکرون از زیرالیه جدا میشود (شکل  3و  .)4این زیرالیه
همچنان که به الیه فلزی متصل است از کل سطح جدا میشود .تعداد باالیی
از این الیه های نازک سیلیسیمی از شمش اولیه با استفاده از این روش تولید
خواهد شد .سپس الیه فلزی به وسیله محلول اچ از سطح ویفر زدوده میشود
[ .]12شکل  5مربوط به تصویر میکروسکوپ الکترونی از الیه جدا شده با
ضخامت  40تا  50میکرون از شمش زیرالیه میباشد .البته فناوریهای

شکل  1فناوری تولید ویفر سیلیسمی کریستال با استفاده از روش برش با پرتو [.]7
جدول  1مقایسه نتایح نیروی شکست بر سطح مقطعی با قطر  4میلیمتر از ویفرهای
تولید شده با فناوری برش مرسوم و فناوری برش از طریق پرتو یونی [.]8

نیروی شکست (نیوتن)

ضخامت (میکرون)

برش

28.6

230

اره سیمی

43

85

شکاف با پرتو

دیگری مشابه این روش با استفاده از زیرالیه سیلیسیمی با تخلخل باال]13[ 3

59.7

100

شکاف با پرتو

ارائه شده که در کلیات مشابه این روش میباشد [.]12

همچنین قابل ذکر است که تغییرات کل ضخامت 1در ویفر تولید شده یا
فناوری فوقالذکر با ضخامت  150میکرون  ± 2 µmو ویفر تولید شده با
ضخامت  20میکرون  ± 0.2 µmمیباشد .این ویژگی منحصر به فرد از
عوامل فعالکننده این فناوری در آینده خواهد بود [ .]8ضخامت ویفرهای
تولیدی با استفاده از فناوری برش مرسوم در نقشه راه فناوری منتشر شده به
وسیله شرکت فوتوولتاییک  SEMIدر شکل  2نشان داده شده است [.]11
مشخصات ویفرهای تولید شده با فناوری فوقالذکر از لحاظ ضخامت ،تغییرات
کل ضخامت ( ،)TTVزبری و خواص مکانیکی باالتر و بهتر از ویفرهای تولید
شده در نقشه راه با فناوری مرسوم است.

شکل  3الف -تصویر الیه فلزی ایجاد شده بر زیر الیه سیلیسیمی و ب -الیه
سیلیسیم جدا شده به وسیله تنش به همراه الیه فلزی [.]12

)Total thickness variation (TTV
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جدول  2مقایسه روشهای ساخت ویفرهای سیلیسیم پلی کریستال با ضخامت پایین.
قابلیت صنعتی
شدن
باال

متوسط

شکل  4شماتیک روش تولید ویفر سیلیسیم با ضخامت پایین با استفاده از روش

برداشتن به وسیله تنش الف -رسوب دهی الیه فلزی ،ب -کاهش دما و اعمال تنش،
ج -جدا شدن الیه باالیی و د-تمیزکاری به وسیله محلول اچ شیمیایی [.]12

منبع سیلیسیم
کریستال
سیلیسیم
زیرالیه
سیلیسیم

فاز

روش

جامد

کاشتنی و برش

جامد

برداشتن به وسیله تنش

پایین

رآکتور CVD

گاز

متوسط

مذاب سیلیسیم

مایع

رسوب دهی شیمیایی با
بخار
برش تسمه ویفر با سیم

 -3جمع بندي

شکل  5تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از الیه جدا شده پس از جدا سازی الیه
نازک فلزی [.]12

به منظور تولید ویفرهای سیلیسیم پلی کریستال باریک و کاهش
ضایعات و حذف مرحله برش ،روشهای دیگری نیز وجود دارد .یکی از این
روشها استفاده از رسوبدهی شیمیایی فاز بخا ر 1میباشد .در این روش
پیشمادهها تبخیر شده و وارد راکتوری به منظور جذب سطحی بر روی یک
زیرالیه مشخص خواهند شد .سیلیسیم الیه نازک رسوب داده شده با کنترل
دما و باقی شرایط فرایندی ایجاد خواهد شد .استفاده از این روش نیاز به
تجهیزات گران قیمتی ندارد و همچنین پتانسیل باالیی برای صنعتی شدن
وجود دارد .اما کنترل دمای باال در این فرایند دشوار است و به شدت بر
خواص ریزساختاری و خواص فیزیکی فیلم رسوب داده شده تأثیرگذار است.
از دیگر معایب این روش مصرف انرژی باال میباشد [.]14
روش برش تسمه ویفر سیلیسیمی با سیم 2از دیگر روشهای مطرح شده
در ساخت ویفرهای نازک است .در این روش تسمههای ناک سیلیسیمی از
بین دو سیم از داخل مذاب سیلیسیم خارج میشود .از جمله معایب این
روش میتوان به سرعت پایین تولید و هزینه باالی تولید این روش اشاره کرد
[ .]15با توجه به مطالب ذکر شده از مزایا و معایب روشهای ذکر شده،
جدول  2نشاندهنده مقایسه این روشها از منظر شاخصهای صنعتی می-
باشد.

(Chemical vapor deposition (CVD
String ribbon

1

ویژگیهای فنی فناوریهای نوین مربوط به تولید ویفر سیلیسیم بلوری با
ضخامت پایین ارائه شد .ویفرهای سیلیسیم بلوری تولید شده با فناوریهای
نوین از لحاظ مشخصات فنی مانند ضخامت ،وزن ،تنش شکست ،تغییرات
ضخامت و همچنین مشخصات اقتصادی از قبیل کاهش هزینه به ازای تولید
مشخص ،میزان وزن به ازای تولید  1وات و سایر مشخصات با سیلیسیم تولید
شده با روشهای مرسوم مقایسه شد .روشهای نوین ارائه شده توانایی تولید
ویفرهای سیلیسیمی بلوری با ضخامت  20تا  150میکرون بدون ضایعات و با
خواص مدنظر را داراست .لذا فناوریهای نوظهور ارائه شده به عنوان رویکردی
اقتصادی در جهت کاهش هزینهها در زنجیره تأمین تولید ویفرهای
سیلیسیمی جهت کاربرد در صنعت فوتوولتاییک در آینده مطرح خواهد شد.
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