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6                                                                

Caracterização das Fitas de Si preparadas pelo 

Processo SDS  

 

 

Os resultados obtidos na preparação das fitas de Si por CVD no reactor SDS são 

apresentados neste capítulo. 

Dada a importância da qualidade do pó de Si enquanto substrato nas características 

finais das fitas SDS, apresentam-se nesta secção alguns aspectos relativos à morfologia, 

estrutura e composição do pó. 

A estrutura, morfologia e composição das pré-fitas e fitas de Si preparadas SDS 

foram estudadas e analisadas e o processo de CVD caracterizado.  

 

6.1 Caracterização do Pó de Silício 

6.1.1 Estrutura e Morfologia do Pó de Si 

 

Na tabela 6.1 resumem-se as características médias do pó, fornecidas pelo 

fabricante, e na Figura 6.1 mostra-se a distribuição volúmica do diâmetro das partículas do 

pó. 

       Tabela 6.1 – Características do pó de silício 

Densidade 0,1 g/cm3 

Área superficial específica 11,3 m2/g 

Diâmetro médio 0,744 µm 
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Figura 6.1 - Distribuição volúmica do diâmetro das partículas do pó de silício. 

 

Uma análise mais detalhada por microscopia electrónica de transmissão e de 

varrimento mostram a estrutura e dimensão do pó: Figuras 6.2 e 6.3. 

 

 

       
Figura 6.2 – Imagem SEM do pó de silício 
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As imagens de microscopia mostram que a estrutura do pó de silício consiste em 

aglomerados pouco densos, com formação preferencial de cadeias longas, o que explica a 

sua reduzida densidade, d=0,1 g/cm3, quando comparada com a densidade do Si sólido, 

d=2,3 g/cm3. Este tipo de estrutura corresponde a uma área superficial de silício muito 

elevada 11,3 m2/g, que quando é exposta ao ar, oxida rapidamente, formando uma camada 

de óxido nativo, significativa para as dimensões em causa.  

 

 

 

 

 

  
Figura 6.3 – Imagens TEM do pó de silício 
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6.1.2 Composição do pó de Silício 

 

O pó de Si foi analisado por espectroscopia de Raios-X XPS (X-ray photoelectron 

spectroscopy), para determinação da sua composição. Apesar de o pó de Si resultar da 

decomposição de silano foram detectadas impurezas como o ferro e o cálcio. No espectro 

da Figura 6.4 pode observar-se uma concentração elevada de ferro e traços de cálcio. 
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          Figura 6.4 – Espectro XPS do pó de silício. 

 

 

6.2 Perfil de Deposição por CVD das Pré-fitas de Si  

 

A área da camada de pó de Si, utilizada como substrato para o CVD, foi 

maximizada atendendo às características do reactor no que respeita à área de aquecimento 

uniforme, às limitações do forno de recristalização (a largura das amostras não deve 

exceder os 30mm) e ao objectivo de obter pré-fitas com uma densidade média mínima de 

1,50 g/cm3. No conjunto de amostras preparadas com o objectivo de estudar o perfil de 

deposição, a camada de pó de Si tem as dimensões 5cm x 2,5cm x 500µm (comprimento, 

largura, espessura).  

 

Energia  (KeV) 
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A deposição do silício por CVD ocorreu principalmente no interior da camada de 

pó, sugerindo que o silano não encontra dificuldades em infiltrar-se em todo o volume de 

pó e que é nesse local que encontra a temperatura mínima catalizadora da reacção de 

pirólise. O perfil de deposição do Si no interior do pó depende da temperatura do 

processo, como é esquematizado na tabela 6.2. A espessura inicial da camada de pó 

corresponde na maioria dos casos à quase totalidade da espessura da pré-fita depositada 

por CVD, Figura 6.5, tendo-se observado durante o aquecimento do pó, e antes do inicio 

da deposição, um aumento de espessura da camada de pó de cerca de 20%, ou seja, a 

camada de pó imediatamente antes do início da deposição atinge a espessura de ~600µm.  

 

Tabela 6.2 – Parâmetros de deposição por CVD sobre pó e esquemas dos resultados obtidos para o perfil de 

deposição, em função da temperatura (Exp 46, 70, 75, 73, 65) e do tempo de deposição (Exp 65 e 66). φSiH4= 

0,3 l/min, [SiH4/H2]=10% 

Exp T (ºC) dt (min) m pó (g) 
esquema do perfil de 

crescimento do Si no pó 

46 700 60 0,130 não houve crescimento 

70 730 0,111 
 

 

75 735 0,110 
 

 

73 740 0,144 
 

65 761 

30 

0,148 
 

 

66 761 50 0,116 
 

 

 

 

Da tabela 6.2 e da Figura 6.5 pode observar-se que existem dois tipos extremos 

para o perfil de deposição, tanto na direcção longitudinal como transversal: crescimento 

preferencial ao centro para as temperaturas mais baixas como é mostrado pelas Exp 70 e 

75 e crescimento preferencial nos bordos para temperaturas mais elevadas, Exp 73, 65 e 

66, no que respeita à superfície inferior da fita. A superfície superior (directamente 

exposta ao silano) é plana.  
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Perfil de deposição 

Exp face superior do substrato de pó 

com Si por CVD 

face inferior do substrato de pó 

com Si por CVD 

46 

 

_____________ 

70 

 

_____________ 

75 

  

73 

  

65 

  

66 

  

 

Figura 6.5 – Fotografias do perfil de deposição de Si por CVD sobre substratos de pó de Si para várias 

temperaturas, mostrando as faces superior (à esquerda) e inferior (à direita), com indicação da espessura em 

µm em alguns pontos representados por *. 
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Note-se que as temperaturas testadas estão numa gama muito estreita, variando 

entre 700 e 761ºC, que corresponde a uma variação da tensão das lâmpadas de 

aquecimento de 200 a 220V (limite máximo). A Exp 46 não apresenta Si depositado por 

CVD, apesar da maior duração da experiência, pela temperatura do processo ser inferior à 

temperatura mínima necessária para a decomposição do silano, nas condições testadas. 

O perfil de crescimento preferencial ao centro é característico de processos 

controlados pela temperatura, sendo a estrutura da fita homogénea em todo o volume 

depositado, mas não abrangendo toda a superfície do pó. 

 O perfil de crescimento preferencial nos bordos remete para processos controlados 

pela difusão do gás na superfície e volume da amostra, formando-se ao centro da amostra 

uma camada mais densa e fina e nos bordos uma camada espessa e bastante porosa. Neste 

tipo de deposição a superfície do pó exposta aos gases reactivos é totalmente coberta, 

permitindo a obtenção de fitas com a geometria definida pelo substrato, e de maior área. 

Em ambos os casos, nas zonas do substrato de pó onde há deposição de Si por 

CVD há continuidade do material e após remoção do pó excedente que não ficou 

incorporado observa-se que as fitas são autosustentáveis. Os resultados do processo de 

CVD apresentam-se na tabela 6.3. 

 

                 Tabela 6.3 – Resultados do CVD para o estudo do perfil de deposição 

Exp T (ºC) mCVD (g) η (%) δ (µm) R (µm/min) % pó d fita (g/cm3) 

46 700 -- -- -- -- -- -- 

70 730 0,321 28 168 5,6 11 1,22 

75 735 0,555 49 252 8,4 9 1,10 

73 740 0,594 55 249 8,3 15 1,10 

65 761 0,778 69 290 9,6 10 1,19 

66 761 0,794 42 249 5,0 12 1,39 

Nota: mCVD é a massa de Si acrescentada por CVD; η é o rendimento de conversão do silano em Si 
sólido; δ é a espessura equivalente da fita crescida, definida em 5.1; R é a taxa de deposição; % pó é a 
percentaggem de pó que fica incorporada na fita; dfita é a densidade média final da fita, após remoção do pó 
excedente. 

 
Na tabela 6.3 pode observar-se que a massa de Si depositada aumenta com a 

temperatura, bem como o rendimento de conversão do silano em Si sólido (Exp 70, 75, 73 

e 65). No entanto, as experiências com duração de 30 minutos não foram suficientes para  
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atingir o objectivo da densidade de 1,5g/cm3, que para as dimensões em causa e 

considerando que a deposição ocorre essencialmente no interior da camada de pó, 

corresponderia a depositar ~1g de Si por CVD. 

 Aumentando a duração do processo de deposição, Exp 66, consegue-se um perfil 

quase plano-plano no que se refere às faces da amostra, com incorporação de todo o pó 

que fazia parte do substrato, Figura 6.5. Para tempos mais longos (>50 min) começa a 

haver colagem da fita ao substrato de quartzo, e durante o arrefecimento as amostras 

partem devido às diferenças entre os coeficientes de dilatação térmica entre a fita de Si e o 

quartzo. Na Tabela 6.3 pode ainda observar-se por comparação das Exp 65 e 66 que para 

processos mais longos a taxa de deposição e o rendimento de conversão diminuem.  

 

 

6.3 Estudo da Evolução da Taxa de Deposição de Si por CVD 

com o Tempo 

 

Atendendo ao decréscimo da taxa de deposição para tempos de deposição mais 

longos, como é exemplo a Exp66 quando comparada com a Exp65, fez-se o estudo da 

variação da taxa de deposição com o tempo de duração do CVD, para T=740ºC. Foram 

preparadas 4 amostras de pó distintas com as dimensões 60mmx30mmx 500µm com os 

parâmetros de deposição: φSiH4= 0,3 l/min, [SiH4/H2]=10% 

Os resultados mostram-se nas Figuras 6.6 e 6.7. As fotografias da Figura 6.6 

mostram a evolução ao longo do tempo do perfil de crescimento do Si por CVD, onde se 

observa o perfil de crescimento preferencial nos bordos, semelhante ao encontrado para a 

amostra Exp73. Na Figura 6.7 mostra-se a evolução da taxa de deposição e do rendimento 

de conversão com o tempo de deposição, concluindo-se que ambos diminuem ao longo do 

tempo. Um factor que justifica estes resultados é a crescente dificuldade que o silano 

encontra para se infiltrar no interior da amostra, passando a deposição a fazer-se nas faces 

superior e inferior e bordos. Outro factor que justifica aquele comportamento é a 

diminuição da área específica para deposição à medida que se vão formando camadas 

contínuas de silício, quando comparado com a área superficial inicial do pó. 
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Evolução do perfil de deposição com o tempo de deposição 
Exp 

 
dt 

(min) face superior do substrato de pó com Si 
por CVD 

face inferior do substrato de pó com Si 
por CVD 

122 
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123 10 
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Figura 6.6 – Fotografias das 2  faces das fitas de Si depositadas por CVD com diferentes tempos. 
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6.4 Recristalização das Pré-fitas com Diferentes Perfis de 

Deposição 

 

As primeiras tentativas de recristalização das pré-fitas SDS permitiram estabelecer 

critérios quanto ao tipo de perfil de deposição necessário ao sucesso da segunda etapa do 

processo SDS. Como se observa nos três exemplos mostrados na Figura 6.8, as fitas com 

crescimento preferencial nos bordos ou ao centro não são recristalizáveis.  

 

 

 

No primeiro caso há ruptura da fita ao centro e no segundo caso a ruptura dá-se 

junto aos bordos. A ruptura é uma consequência da falta de homogeneidade do silício 

depositado, ocorrendo nas zonas onde existe menor quantidade. 

A terceira amostra apresentada na Figura 6.8, com perfil de deposição homogéneo, 

foi recristalizada com sucesso. Neste estudo foram realizadas várias amostras, tendo-se 

também concluído que para o sucesso da recristalização não é suficiente a deposição 

homogénea, também é necessário que a porosidade da pré-fita seja inferior a 50%. 

Figura 6.7 – Taxa de Deposição e Rendimento de Conversão 

 

 

 

crescimento    

  preferencial nos bordos       

crescimento  

preferencial ao centro  

crescimento  

homogéneo 

Figura 6.8 -  Recristalização das pré-fitas de Si com diferentes perfis de deposição. A largura das fitas é de 3cm 
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6.5 Caracterização da Deposição por CVD no Processo SDS 

 

A análise do gráfico da Figura 6.7 permite concluir que processos longos não são 

uma solução para a deposição de fitas, tanto pela diminuição em eficácia na taxa de 

deposição, como no rendimento de conversão, bem como pelos custos energéticos 

envolvidos. 

As pré-fitas preparadas no regime de crescimento preferencial nos bordos 

apresentam problemas ao nível da uniformidade de espessura: nos bordos são mais 

espessas e mais porosas, e ao centro muito finas e densas, constituindo um problema para 

a etapa de recristalização. O meio encontrado para suavizar estas diferenças foi executar 

um segundo CVD, desta vez na face inferior da amostra. O segundo CVD faz-se no 

regime de deposição preferencial ao centro, já que é nessa zona que há ruptura durante a 

recristalização. A combinação dos dois regimes de deposição permite a cobertura de toda a 

área do substrato, preenchimento da concavidade central e contribui para o aumento e 

uniformidade da densidade da pré-fita, Figura 6.9. 

 

CVD 1 CVD 2 Amostra pó 

antes CVD Face 1 Face 2 Face 2  Face 1 

     

Figura 6.9 – Fotografias de ambas as faces de uma amostra típica antes e depois das duas etapas de CVD. 

Note-se que no final do CVD1 o perfil de deposição dá-se preferencialmente nos bordos. Após CVD2, a 

concavidade fica totalmente preenchida e a amostra não aumenta de espessura. As dimensões iniciais da 

camada de pó são: 6x3x0,05cm3 
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Os parâmetros de deposição em duas fases descritos na tabela 6.4 para o processo 

SDS têm como resultado taxas de crescimento elevadas para o intervalo de temperaturas 

testadas. Existe alguma decomposição de silano em fase gasosa e consequente deposição 

de pó de silício em todo o volume da câmara de reacção, pelo que seria impossível de 

efectuar este processo no reactor tubular.  

 

Tabela 6.4 – Parâmetros e resultados da deposição das pré-fitas de Si por CVD sobre pó de Si no SDS, com 

fluxo de silano de 0,3 l/min e concentração de 10% em hidrogénio. 

 CVD 1  CVD 2 

Temperatura (ºC) 760 740 

Tempo deposição (min) 30 30 

Taxa de Deposição (µm/min) 7-9 5-6 

Taxa de conversão de SiH4 em Si (%) 60-70 40-50 

Espessura pré-fita após CVD (µm) 700-800 

Densidade da pré-fita (g/cm3) 1,5-1,8 

% de pó de Si na pré-fita 9-12 

 

As pré-fitas crescidas são de silício intrínseco, poroso e de qualidade  

cristalográfica insuficiente para aplicação em células solares, apresentando cristais com 

dimensões de ordem nanométrica. No entanto, o facto de serem contínuas, 

autosustentáveis e suficientemente homogéneas no que respeita à distribuição de Si é 

possível fazer a sua recristalização e dopagem com sucesso, Figura 6.10. 
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6.6 Caracterização Estrutural e Morfológica das Pré-fitas e 

Fitas SDS 

 

A análise estrutural e morfológica incidiu sobretudo nas características relevantes 

para tornar possível a etapa de ZMR, tais como o perfil de deposição, a homogeneidade e 

a porosidade. Nesta fase embrionária do processo SDS não se fez caracterização estrutural 

de defeitos. 

A estrutura e morfologia das pré-fitas e fitas SDS foram estudadas por microscopia 

óptica, electrónica de varrimento (SEM), difracção de raios-X e perfilometria. 

Após as duas etapas de CVD descritas na secção anterior, ambas as superfícies das 

pré-fitas de Si são planas, como se observa na Figura 6.9, e paralelas. A morfologia das 

superfícies tem aspecto rugoso, Figura 6.12D, e não se distinguem estruturas cristalinas. A 

análise de difracção de Raios-X, Figura 6.11, de uma pré-fita mostra que esta possui uma 

estrutura nanocristalina, onde se identificam algumas orientações pela posição dos picos: 

(111), (220), (311), (400), (331), (422), (511), e (440), identificados da esquerda para a 

direita. 

                                       
Figura 6.10 – Fita de Si crescida por CVD e recristalizada por ZMR (sem dopagem). A espessura média da 

pré-fita era de 800µm e após recristalização a fita tem espessura média de 650µm. 

1 cm 
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 Durante a etapa de recristalização alguns dos nanocristais da pré-fita são 

naturalmente seleccionados pelo processo de ZMR e servem de semente, crescendo à 

medida que o varrimento da amostra prossegue tornando-se visíveis, com comprimento de 

alguns centímetros e largura da ordem dos milímetros. A largura da zona fundida é de 

cerca de 30mm, durante o processo de recristalização. Na Figura 6.12 evidencia-se as 

diferenças estruturais entre a superfície da pré-fita e da fita recristalizada, mostrando-se 

uma área que inclui a interface de recristalização. 

 

 
Figura 6.11 – Difracção de Raios-X numa pré-fita de Si. 

 

 

 

 

 

 

 B 
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A interface de recristalização foi observada em perfil por SEM, Figura 6.13, 

mostrando uma estrutura porosa no lado da pré-fita e uma estrutura compacta na zona 

recristalizada. A diminuição da espessura com a recristalização também é notória, sendo 

no caso desta amostra de quase 50%.  

Na Figura 6.14 mostra-se a superfície da mesma amostra, onde se observa mais 

uma vez a estrutura porosa da pré-fita e a estrutura compacta e cristalina da fita 

recristalizada. 

 

 C 

 D 

Figura 6.12 – A: Estrutura de uma fita SDS na interface entre a região não recristalizada (pré-fita) e 

recristalizada (fita);  B: pormenor dos cristais de Si; C: pormenor da interface onde se iniciou a  

recristalização; D: pormenor da estrutura da pré-fita. 
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Para perceber de que modo a recristalização contribui para a incorporação das 

estruturas irregulares que se encontram na superfície da pré-fita de Si, fizeram-se análises 

de perfilometria em amostras antes e depois da recristalização. A perfilometria foi 

realizada na Universidade de Vigo, no Servicio de Nanotecnologia y Análisis de 

Superfícies. Os resultados encontram-se na Figuras 6.15 e 6.16 e referem-se à mesma 

amostra, antes e depois da recristalização. 

 

 

 

                           
Figura 6.13 – Fotografia de SEM na transição entre zona recristalizada (esquerda) e pré-fita de Si (direita), 

mostrando a redução de espessura e porosidade após ZMR. 

  

Figura 6.14 – Fotografias SEM de pormenor da figura anterior: superfície da pré-fita (esquerda) e superfície da 

fita recristalizada, numa zona de fronteira entre cristais (direita) 
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Figura 6.15 – Perfilometria de uma pré-fita SDS. Em cima: perfilometria 2D numa amostra com 400x625 

µm2 e perfilomeria ao longo de uma linha, com amplitude máxima de irregularidade de 280 µm. Em baixo: 

perfilometria 3D numa área de 240x252 µm2; a escala abrange o intervalo [-186;103] µm 

 

Comparando os resultados das duas figuras conclui-se que a recristalização 

incorpora as estruturas de Si existentes na pré-fita, que apresentam irregularidades de 

amplitude máxima 289 µm. N fita recristalizada as irregularidades superficiais são três 

ordens de grandeza inferiores às da pré-fita, atingindo no máximo a amplitude de 300nm. 

A periodicidade espacial destas irregularidades é praticamente homogénea na fita 

recristalizada e da ordem de 36µm e deve-se sobretudo a pequenas variações na 

velocidade do sistema de translação durante a recristalização e a flutuações de potência 

eléctrica nas lâmpadas. Com efeito durante a etapa de ZMR a pré-fita é fundida numa zona 

que percorre toda a amostra. Desta forma a densidade final da fita é a do silício sólido, o 

que explica a redução da espessura e da porosidade. A tensão superficial do silício líquido 

da zona é suficiente para eliminar a rugosidade da superfície da pré-fita (ver Figura 6.14). 
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velocidade do sistema de translação durante a recristalização e a flutuações de potência 

eléctrica nas lâmpadas. Com efeito durante a etapa de ZMR a pré-fita é fundida numa zona 

que percorre toda a amostra. Desta forma a densidade final da fita é a do silício sólido, o 

que explica a redução da espessura e da porosidade. A tensão superficial do silício líquido 

da zona é suficiente para eliminar a rugosidade da superfície da pré-fita (ver Figura 6.14). 

 

 

 

Figura 6.16 – Perfilometria de uma fita SDS. Em cima: perfilometria 2D numa amostra com 513x467 µm2 e 

perfilomeria ao longo de uma linha, com amplitude máxima de irregularidade de 298 nm. Em baixo: 

perfilometria 3D numa área de 206x164 µm2; a escala abrange o intervalo [-150;150] nm 

 

6.7 Caracterização da Composição das Pré-fitas e Fitas SDS 

 

  A caracterização das fitas SDS no que respeita à composição é ainda reduzida. As 

fitas foram caracterizadas relativamente ao conteúdo de boro, resultante da dopagem e os 

resultados encontram-se no capítulo 7.  
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A espectroscopia de infravermelhos em fitas SDS, Figura 6.17, mostra a presença 

de carbono substitucional, pela banda de absorção em 600 cm-1 [Canham, 1988], mas não 

de oxigénio intersticial já que não se observa nenhuma banda de absorção significativa em 

1109 cm-1 [Baghdadi et al, 1989]. Como os processos de CVD e ZMR não utilizam carbono 

em nenhum componente, o carbono detectado deve estar presente no pó de Si utilizado 

como substrato para a deposição da pré-fita.  

 

O carbono enquanto impureza do Si é substitucional. Embora seja electricamente 

inactivo, pode formar defeitos activos, em particular no caso de precipitar sob a forma de 

SiC. As várias fases do SiC são também semicondutores de hiatos entre 2,2 e 2,3 eV e a 

sua presença no Si degrada substancialmente a qualidade do material [Cabanel, 1987]. 
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Figura 6.17 – Espectro de transmissão no infravermelho de uma fita SDS. 

 

A espectroscopia de infravermelho destinou-se principalmente à investigação da 

presença de oxigénio uma vez que o pó incorporado na pré-fita esteve em contacto com o 

ar, formando-se uma camada de óxido nativo na superfície dos grãos do pó. No entanto, o 

espectro mostra que esse oxigénio é removido durante a recristalização. Uma característica 

Número de onda (cm-1) 
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notória das fitas SDS é o aparecimento de uma camada de óxido de espessura não 

uniforme, fragmentada e fissurada. Nas Figuras 6.18 e 6.19 mostra-se a camada de óxido 

formada por segregação durante a recristalização na superfície de duas fitas 

recristalizadas. A atmosfera utilizada na recristalização é de árgon, com renovação de 

~1l/min. 

 

                         

 

             

 
Figura 6.16 – Fotografia de uma parte de fita SDS com camada contínua de óxido e imagem de SEM 

mostrando pormenor da superfície de óxido, irregular e com rupturas. 



6. Caracterização das Fitas de Si Preparadas pelo Processo SDS 121 

 

                                             

 

 O óxido de silício segregado para a superfície das fitas e mostrado nas figuras 

anteriores dificulta a etapa de recristalização, obrigando a ajustes contínuos da potência 

das lâmpadas de halogéneo de forma a manter a zona fundida. Estas camadas mostraram-

se de difícil remoção em solução de ácido fluorídrico, exceptuando as finas camadas 

contínuas, por não se tratar apenas da forma mais comum, o SiO2.Outra hipótese é a 

existência de outras impurezas naquelas estruturas superficiais, que não são removíveis 

pelo HF 

Por espectroscopia de energia dispersiva de Raios-X (SEM-EDS), realizada na 

Universidade de Vigo, no Servicio de Nanotecnologia y Análisis de Superfícies, Figura 

6.18. foram encontradas outras impurezas na superfície, tais como o alumínio e o sódio. 

 

                                     

 

 

 

Figura 6.17 – Fita SDS com camadas de óxido superficial descontínuas, que se arrastam ao longo da amostra 

durante a recristalização e imagem SEM onde se observa a segregação e uma fina camada de óxido contínua. 

Si 
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Figura 6.18 – Espectro de energia dispersiva de Raios-X para determinação da composição de uma fita SDS: 

interior da fita (amarelo), superfície da fita (vermelho). O espectro verde é da resina utilizada na preparação 

das amostras. 

 

 O alumínio existe no processo como material do reactor de CVD e do forno de 

recristalização. Dada a utilização de atmosfera de hidrogénio a temperaturas elevadas 

(700-800ºC) no CVD existe alguma corrosão das paredes do reactor (visível) durante o 

processo, podendo algum desse alumínio ser incorporado na pré-fita. Esta é no entanto 

uma hipótese, que necessita verificação.  

O sódio é utilizado na lavagem de todos os componentes de quartzo utilizados no 

reactor, tais como o suporte da camada de pó e a janela por onde a radiação das lâmpadas 

entra na câmara de reacção. É possível que mesmo com passagens intensivas por água 

desionizada continuem a existir vestígios de sódio que são incorporados na pré-fita. 

Quanto às impurezas presentes inicialmente no pó, ferro e cálcio, foram detectadas 

novamente nas fitas SDS por espectrometria ToF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion 

Mass Spectroscopy) , realizada na Universidade de Vigo, no Servicio de Nanotecnologia y 

Análisis de Superfícies, Figura 6.19.  
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Figura 6.19 – Espectrometria ToF-SIMS de uma fita SDS, mostrando a evolução na presença de impurezas 

(em unidades arbitrárias) desde a superfície da fita (time 0) até à profundidade de 80 nm (time 2500). 

 

No espectro ToF-SIMS é possível identificar, de cima para baixo, o silício, o sódio, 

alumínio, o cálcio e o ferro (o alumínio e o ferro têm a mesma cor identificativa, mas a sua 

posição foi confirmada pelos dados do gráfico). Note-se ainda que a concentração das 

impurezas é superior na superfície, o que indica alguma segregação durante a 

recristalização. A concentração do silício à superfície é menor, devido à existência da 

camada de óxido e impurezas segregadas. A espectroscopia ToF-SIMS não identifica o 

oxigénio ou compostos de silício oxidados por utilizar um canhão de oxigénio 

positivamente polarizado (1KV) na remoção das sucessivas camadas analisadas. 
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O ferro é uma impureza indesejada em fitas de silício para aplicação fotovoltaica, 

uma vez que tem como efeito a redução da eficiência de conversão fotovoltaica. O ferro e 

o boro formam pares do tipo Fe-B à temperatura ambiente. Quando silício do tipo-p 

contém ferro como impureza e é iluminado ou aquecido a 200ºC, os pares Fe-B 

dissociam-se em ferro intersticial e em boro substitucional, afectando o comprimento de 

difusão dos portadores minoritários de forma significativa.  

 

6.8 Tempo de Retorno Energético ou Pay-Back Time do SDS 

 

O tempo de retorno energético ou pay-back time é o tempo necessário para um 

sistema produzir a mesma energia que foi utilizada no seu fabrico.  

Nesta secção faz-se uma análise simplificada do tempo de retorno energético para 

o processo SDS. Na tabela 6.5 apresentam-se os consumos energéticos das principais 

etapas do processo, para uma fita de Si que permite preparar uma célula com 2cm2 de área.  

 

              Tabela 6.5 – Energia envolvida nas várias etapas do processo SDS 

Etapa do Processo SDS 
Energia consumida 

        (W.h) 
Observações 

Produção do silano (1,5g)           150 1,5g SiH4 

CVD e sistemas 

auxiliares 
        4000 

lâmpadas de halogéneo: 2 de 1250W e 

1 de 1000W + sistemas auxiliares 

~500 W durante 1 hora 

ZMR          350 
lâmpadas de halogéneo: 2 de 1000W 

durante 10 min 

Total        4500  

Os custos energéticos considerados assumem um processo contínuo de fabrico de 

substratos de silício cristalino para produção de células. 

O consumo energético do silano vem dado em [Alsema, 2000] por 360MJ/Kg. 

Considerou-se para este cálculo um consumo de 1,5g de silano na preparação da fita de Si 

por CVD, que corresponde a uma energia de 150Wh. Os restantes valores que constam da 

tabela foram calculados tendo em conta a potência dos sistemas e o tempo de operação. 
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Da tabela conclui-se que o custo energético para produzir uma célula solar de 

1cm2, pelo processo SDS é de 2250W.h. 

 

Considerando as características da célula 107 apresentada no Capítulo 7, com 

η=5,5% e área de A=0,77cm2, a potência máxima da célula é de P= 100*η*A, ou seja P= 

424mW. Se a radiação solar média incidente num ano for de 1500Wh/Wp, então a célula 

107 produz 636Wh por ano.  

Uma célula solar idêntica à 107 demoraria cerca de 3,5 anos a produzir a energia 

gasta no seu fabrico. No entanto, considerando que a célula 107 não foi submetida a 

nenhum tipo de optimização, como camadas anti-reflectoras, optimização da dopagem, 

passivação ou gettering de defeitos, etc, é razoável considerar que nessas condições o 

rendimento de conversão seria o dobro, ou seja, η=11%. Neste caso, o pay-back time 

energético seria metade do calculado, ou seja, inferior a 2 anos.  

A energia efectivamente produzida por uma célula quando incorporada em 

módulos e em operação normal é inferior à calculada. De facto, a energia calculada refere-

se à operação em condições de teste normalizadas, sob espectro controlado AM1,5 

normalizado para 1kW/m2 a 25ºC. O rendimento médio anual dos módulos em condições 

realistas é cerca de 2/3 do das normalizadas. As principais perdas devem-se a variações na 

distribuição espectral (diárias e sazonais) e ao coeficiente de temperatura (-0,4%K-1 para 

Si cristalino) uma vez que as células funcionam geralmente a uma temperatura superior à 

normalizada [Mertens et al., 1986] ,[Bücher, 1995]. Esta correcção não foi incluída pois é 

independente do processo de fabrico do substrato da célula solar e não é normalmente 

incluída em análises de tempo de retorno energético de tecnologias fotovoltaicas. 

Um tempo de retorno energético da ordem dos 12-18 meses é um tempo de retorno 

significativamente inferior ao tempo de retorno dos processos tradicionais de produção de 

silício cristalino para aplicação PV que se estende de 2 anos (para materiais 

multicristalinos) até mais de 3 anos (monocristalino), ver Capítulo 1. Esta redução do 

custo energético resulta sobretudo da eficiência da utilização da matéria-prima (pois o 

crescimento directo sobre a forma de fita evita o processo de corte com uma eficiência de 

utilização do silício) desde que não exista uma degradação do desempenho final do 



126                                     6. Caracterização das Fitas de Si Preparadas pelo Processo SDS 

 

dispositivo fotovoltaico. Este resultado confirma o potencial interesse industrial do 

processo SDS para a produção de fitas de silício cristalino.  

 

6.9 Conclusões 

 

O processo de CVD para preparação de fitas de silício sobre pó de silício não é 

trivial, como ficou mostrado na análise do perfil de deposição, que depende fortemente 

dos parâmetros do processo, sobretudo da temperatura. A escolha dos parâmetros de CVD 

foi orientada pelos objectivos iniciais e pelos resultados obtidos nas primeiras tentativas 

de recristalização, que se mostrou exigente do ponto de vista da uniformidade da pré-fita. 

Apesar das dificuldades, foram encontradas condições satisfatórias para a 

preparação das pré-fitas de Si por CVD sobre pó de silício. As pré-fitas preparadas pelo 

processo SDS têm ~60X30mm2, e espessura entre 700-800µm, sendo a sua estrutura 

nanocristalina e porosa (25 a 40% de poros). O pó de Si utilizado é praticamente todo 

incorporado na fita (>95%), representando no final 9 a 12% da massa de Si. O CVD, 

apesar de realizado em duas fases, utiliza temperaturas baixas 740-760ºC e têm taxas de 

deposição e rendimento de conversão elevadas, 5-9µm/min e 50-70% do Si no silano 

convertido em silício sólido.  

Do ponto de vista estrutural as fitas recristalizadas são homogéneas quanto à 

espessura (entre 500-650 µm, dependendo da porosidade de cada amostra) e apresentam 

uma estrutura multicristalina, com grão da ordem dos centímetros em comprimento e dos 

milímetros em largura, característica de processos de recristalização por fusão de zona. As 

impurezas encontradas nas fitas devem-se sobretudo ao pó utilizado como substrato, como 

são exemplos o ferro, cálcio, carbono e oxigénio e não aos processos de CVD e ZMR.  

 

 

 


