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Abstrakt:   

Tato práce se zabývá analýzou stopových koncentrací železa, niklu a mědi na povrchu a 

v objemu křemíkových desek. Snaží se objasnit difúzní charakteristiky jednotlivých kovů, jejich 

rozpustnost, precipitační chování a elektrické vlastnosti v monokrystalickém křemíku. Metodou 

adsorpce kovu z cíleně kontaminovaného roztoku je dosaženo rovnoměrné distribuce kontaminantu 

v povrchové vrstvě křemíkové desky. Elementární povrchová analýza je provedena pomocí 

rentgenové fluorescenční spektrometrie TXRF a metodou rozkladu z plynné fáze ve spojení 

s hmotnostní spektrometrií VPD – ICP MS. Měření objemové kontaminace je silně závislé na 

charakteristikách daného kovu a na schopnosti tvořit elektricky aktivní komplexy, které mohou být 

detekovány na základě měření životnosti minoritních nosičů náboje. Uvedené metody měření 

stopových množství kovů jsou běžně používány pro monitorování kovové kontaminace 

v polovodičovém průmyslu. Cílem práce je stanovení podmínek vhodného difúzního žíhání 

křemíkových desek pro kvantifikaci elektricky aktivních objemových fází. Na základě výsledků je 

diskutováno zastoupení kovů v objemu a na povrchu křemíkové desky a měřitelnost jednotlivých kovů 

v objemu. Je zde testována korelace povrchových a objemových metod.  

Klíčová slova: křemík, železo, nikl, měď, minoritní nosič náboje, kovová kontaminace, TXRF, VPD - 

ICP MS, SPV 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:   

In this work a trace analysis of iron, nickel and copper on the silicon wafer surface and in the 

bulk silicon is studied. It attempts to explain metal diffusion characteristics, their solubility, 

precipitation behavior and electrical properties in a single crystal silicon.  A uniform distribution of 

contaminant through the silicon surface layer was achieved by metal adsorption from intentionally 

contaminated solution. Surface analysis such as total reflection X – ray fluorescence (TXRF) and 

vapor phase decomposition pairing with inductively coupled plasma mass spectrometry (VPD – 

ICP MS) were performed. The bulk contamination measurement is strongly dependent on the metal 

characteristics and the ability to form electrically active complexes, which can be detected by lifetime 

measurement techniques. Both surface and bulk techniques of trace analysis are commonly used for 

monitoring metal contamination in a wafer processing. The goal is to determine suitable diffusion 

conditions for a thermal annealing process, that will be used to quantify the  electrically active 

impurities in the bulk silicon. The results related to bulk and surface contamination and metal 

detection capability in the bulk silicon are discussed. Correlations between surface and lifetime 

techniques are tested here.  

Keywords: silicon, iron, nickel, copper, minority carrier, metal contamination, TXRF, VPD 

– ICP MS, SPV 
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Seznam použitých zkratek: 

Agilent 3300s   typ hmotnostního spektrometru ICP -MS 

DEMI    demineralizovaná voda 

denudovaná zóna  bezdefektní oblast pod povrchem křemíkové desky 

DLTS    Deep Level Transient Spectroscopy 

drive in  tepelně aktivovaná difúze atomů kovu z povrchového zdroje 

křemíkové desky do jejího objemu  

FeB    donor akceptorový pár železa a bóru 

Fermiho hladina EF  energetická hladina v zakázaném pásmu křemíku, nejvýše zaplněná 

elektrony 

GeMeTec výrobce VPD zařízení 

getrační technika  technika záchytu kovové kontaminace a odvodu kontaminace z aktivní 

části křemíkové desky 

Haze test  selektivní leptání povrchu křemíku k prokázání povrchové precipitace 

kovů  

EC  energie vodivostního pásu 

EV  energie valenčního pásu 

MEMC křemíkové desky MEMC Electronic Materials kontrolní desky p - typu 

MOS  Metal-Oxide-Semiconductor, struktura polovodičové součástky 

N – typ křemíku  nevlastní elektronová vodivost křemíku 

P – typ křemíku  nevlastní děrová vodivost křemíku 

rump up; rump down  gradient růstu a klesání teploty při vysokoteplotním žíhání 

Si    křemík 

SiO2    oxid křemičitý 

SC1, SC2   Standard Clean 1, Standard Clean 2 

SDI SPV630   Semiconductor Diagnostics Inc. – výrobce a typ SPV zařízení 

SPV    Surface Photovoltage, měření fotonapětí na povrchu křemíkové desky 

TXRF    Total Reflection X – Ray Fluorescence, rentgenová spektrální analýza 

VPD – ICP MS  Vapor Phase Decomposition – Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry), hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným 

plazmatem 

VTR    Vertical Thermal Reactor  
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1 ÚVOD 

Jedním ze základních požadavků současných polovodičových materiálů je jejich maximální 

čistota. To je dáno zejména designovými, ekonomickými a funkčními požadavky konečných 

„submikroelektronových“ součástek.  

Maximální hladiny koncentrací nežádoucích příměsí v elementárním polovodiči jsou udržovány 

v rozmezí jednotek ppt . Na jeden atom cizího kovu tedy připadá 10
12

 atomů křemíku. V podstatě se 

jedná o identifikaci ultrastopových množství kontaminantů v základním materiálu.  Za nejvíce 

nebezpečné prvky jsou považovány železo, nikl a měď. Tvoří hladiny v pásmu zakázaných energií, 

které degradují životnost minoritních nosičů náboje. V průběhu četných vysokoteplotních operací, 

kterými prochází křemíkový substrát během výrobních procesů, mohou kovy snadno precipitovat na 

fázovém rozhraní mezi křemíkem a oxidem křemičitým Si/SiO2. Tyto kovy jsou v křemíku 

charakteristické svou vysokou difuzivitou a silnou závislostí rozpustnosti na teplotě [1].  

Míra kontaminace kovy je závislá na jejich distribuci v křemíkové desce, kovové nečistoty se mohou 

shlukovat v oblastech rozhraní Si/SiO2, mohou zůstat imobilizovány v oxidu SiO2, případně zůstat 

zabudovány v objemu. V posledním případě je určujícím faktorem vzdálenost nežádoucích atomů od 

aktivní zóny křemíkové desky. Tím se rozumí oblast přední, leštěné strany do hloubky několika 

desítek μm (při tloušťce desky 500 – 700 μm), ve které nesmí být přítomny žádné defekty a elektricky 

aktivní příměsi, které by mohly ovlivnit funkčnost polovodičových součástek. Pro výrobu 

elektronických zařízení je tedy důležitá „čistá“ oblast několik μm pod povrchem křemíkové desky, tzv. 

denudovaná zóna. Snižováním atomů nečistot na povrchu a v objemu materiálu paralelně dochází také 

ke snižování teplot difúzních procesů. To je důležité zejména pro aplikaci tzv. getračních technik, 

které využívají zvýšené rozpustnosti nebo snížené precipitační bariéry kovů v místech, která 

neovlivňují funkčnost součástky. Vhodným teplotním procesem lze vyvolat difúzi kovů ve směru 

např. oxidových precipitátů, defektů, případně cíleně deponované vrstvy v zadní části křemíkové 

desky.   

Současná maximální přípustná hodnota kovových nečistot v křemíkové desce a na jejím povrchu je na 

hranici citlivosti některých měřících technik. Objevují se stále nové metody a postupy sloužící 

k identifikaci a diagnostice takto nízkých koncentrací kontaminantů zejména v oblasti tenkých 

epitaxních vrstev a denudované zóny. Kvantitativní metody detekce kovů v povrchových vrstvách jsou 

založeny na rentgenové spektrální analýze a na extrakci kovových iontů z povrchu křemíkové desky a 

následné chemické analýze.  

Měření životnosti minoritních nosičů náboje je jedním z mála parametrů, kterým jsme schopni 

analyzovat objemovou hustotu kontaminantů. Objemová metoda je reprezentována měřením 

elektrického potenciálu před a po optické aktivaci křemíkové desky. Rozdíl potenciálů kvantifikuje 

objemový podíl elektricky aktivních částic kovů, které byly disociovány proudem fotonů určité vlnové 

délky. Výstupem měření jsou obrazové mapy vyhodnocené na základě hodnot difúzních délek. 

Elementární analýza povrchové kontaminace je provedena pomocí techniky fluorescenční rentgenové 

analýzy TXRF (Total Reflection X – Ray Fluorescence) a techniky rozkladu z plynné fáze ve spojení s 

hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem VPD – ICP MS (Vapor Phase 

Decomposition – Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry). Měření povrchové kontaminace je 

závislé na chemické afinitě kovů ke kyslíku, resp. na tvorbě křemičitanových a oxidových fází kovu 

v přirozeném nebo termálním oxidu SiO2. V případě mědi dochází k depozici jejího elementárního 

stavu v oblasti rozhraní Si/SiO2.  
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Na základě elektrostatických interakcí některých kovů lze metodou SPV (Surface Photovoltage) 

stanovit jejich objemovou hustotu. Měření je silně závislé na rozpustnosti kontaminantu v objemu, 

rychlosti ochlazování po vysokoteplotních procesech a na jeho precipitačním chování.  

Rešerše dosavadních výsledků v dané oblasti je cennou informací o podobně zaměřených 

experimentech a současných možnostech měření kovové kontaminace v polovodičovém průmyslu. 

Srovnání vybraných technik a vyhodnocení stopových množství kovů na povrchu a v objemu jsou 

uvedena v závěru této práce.  

Diplomová práce byla realizována ve výrobním závodě společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH 

REPUBLIC v Rožnově pod Radhoštěm. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 KOVOVÁ KONTAMINACE KŘEMÍKOVÝCH DESEK 

Polovodičové součástky se vzhledem k rostoucí složitosti a miniaturizaci integrovaných obvodů 

stávají citlivějšími na defekty a nečistoty, které se objevují v aktivní části desky. Oxid SiO2 vytváří 

s křemíkem relativně kvalitní rozhraní, s nízkou hustotou poruch. Tím je předurčen být téměř ideální 

dielektrickou vrstvou pro MOS-ové struktury (Metal-Oxide-Semiconductor).   

S příchodem technologií „submikroelektronových“ integrovaných struktur polovodičových součástek, 

je vyžadováno snížení tloušťky hradlového oxidu SiO2 z 20 nm na 10 nm a snížení úrovně 

kontaminace železem o dva řády (z 10
13

 cm
-3

 na 10
11

 cm
-3

) [2]. Hranice povolených koncentrací kovů 

jsou posouvány na úroveň „ultrastopových“ množství. Společnosti, které se zabývají výrobou 

křemíkových desek, se snaží monitorovat nízké hladiny kovů stále citlivějšími metodami.  

2.1.1 ZDROJE KOVOVÉ KONTAMINACE 

Ke kontaminaci křemíkových desek dochází z pevné, kapalné a plynné fáze. Vzhledem k vysoké 

difuzivitě zmíněných 3d přechodných kovů dochází k rychlé kontaminaci poměrně rozsáhlých oblastí 

křemíkových desek již z bodového zdroje. Procesy, které probíhají za pokojových teplot, jsou 

zodpovědné za povrchovou kontaminaci. Následnou vysokoteplotní operací však může dojít k difúzi 

kovů do objemu křemíkové desky. Nejrizikovějšími kovy jsou v tomto případě měď, nikl a železo. 

Měď patří do skupiny ušlechtilých kovů, má zcela zaplněnou elektronovou 3d sféru, formálně je však 

v této práci řazena mezi 3d přechodné kovy. 

Ke kontaminaci z pevné fáze může dojít prakticky jakýmkoli mechanickým kontaktem kovové 

součásti s křemíkovou deskou (např. kontakt monitorovacího nebo procesního zařízení se zadní 

stranou křemíkové desky).  

Ke kontaminaci z kapalné fáze může dojít během tzv. mokrých procesů, mezi které patří mycí a čistící 

operace, leptání, lapování nebo chemicko - mechanické leštění křemíkových desek.  

Rizika kontaminace z plynné fáze spočívají např. v odpařování nečistot z kontaminovaných částí 

žíhací pece během vysokoteplotních procesů a jejich depozici na křemíkové desky.  

Nejčastějšími procesy, při kterých dochází ke kontaminaci křemíkových desek těžkými kovy, jsou 

termální oxidace, růst epitaxních vrstev, iontová implantace nebo čistící operace. 

2.1.2 VLIV KOVŮ NA FUNKČNOST POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK 

Některé přechodné kovy včetně mědi, rozpuštěné v křemíku, jsou elektricky aktivní a vytvářejí 

donorové nebo akceptorové hladiny v blízkosti středu pásu zakázaných energií. Po záchytu elektronů a 

děr „hlubokými“ centry se volně pohyblivé nosiče stávají vázanými a uvolní se odpovídající množství 

energie. Takové centrum je klasifikováno jako elektronová nebo děrová past.  

Pokud je centrem zachycen minoritní nosič a následně i nosič majoritní, dochází k anihilaci volného 

páru elektron – díra a takové centrum nazýváme centrem rekombinačním. Kombinace majoritních a 

minoritních nosičů náboje je dána typem vodivosti a je uvedena v Tab. 1.  
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Tab.  1: Klasifikace nosičů náboje v křemíku p a n - vodivostního typu. 

Polovodič N –typ vodivosti P-typ vodivosti 

Dopant 
fosfor (P), arsen (As), antimon 

(Sb) 
bór (B) 

Minoritní nosiče náboje díry elektrony 

Majoritní nosiče náboje elektrony díry 

 

Energie, která se uvolní během záchytu, může být emitovaná ve formě světla (zářivé přechody) nebo 

převedená na jiný elektron nebo díru (Augerův proces), případně na fononové módy. 

Elektronová struktura rekombinačních center, ať už to jsou bodové defekty, nečistoty nebo složitější 

komplexy, musí splňovat několik podmínek: 

 musí vytvořit alespoň jeden stabilní elektronový stav hluboko v zakázaném pásmu 

 defekt musí mít velký záchytný průřez, zvlášť pro minoritní nosiče 

Fyzikální parametry těchto hlubokých center, mezi něž patří energetická poloha pasti, záchytný průřez 

a hustota pastí, lze určit pomocí tranzientní spektroskopie hlubokých hladin (DLTS). Tato metoda je 

založena na sledování tepelně stimulované emise nosičů proudu zachycených pastmi. 

Železo, měď a nikl vytváří energetické stavy v oblasti středu zakázaného pásu a tím ovlivňují 

životnost minoritních nosičů náboje. Doba života minoritních nosičů náboje je základní 

charakteristikou polovodičových prvků (tranzistorů, diod) a představuje jakousi „setrvačnost“ 

rekombinačních dějů [3].  

Rekombinační děje degradují elektrické charakteristiky p - n přechodu, výsledkem může být zvýšení 

závěrných proudů a šumu nebo naopak snížení proudu při zapojení v propustném směru.  

Přítomnost precipitátů kovů na rozhraní Si/SiO2 a jejich prorůstání do vrstvy oxidu snižuje integritu 

hradlového oxidu MOS-ových (Metal Oxide Semiconductor) struktur. V důsledku lokálního ztenčení 

oxidu může dojít k průrazům elektrického proudu dielektrikem. Uvádí se hladina koncentrace železa 

10
10

 at/cm
3
, která neovlivňuje funkčnost hradlového oxidu o tloušťce 8 nm [2].  

2.1.3 VLASTNOSTI POVRCHU KŘEMÍKOVÉ DESKY 

Křemík je poměrně reaktivním prvkem a snadno podléhá oxidaci ve vodném prostředí. Obecně je 

však stabilní ve většině vodných roztoků, protože jeho povrch je pasivován tenkou vrstvou oxidu  

SiO2. Oxidace je rychlejší pro krystalografické orientace Si (100) než pro orientace Si (111) a Si (110) 

[4]. To je dáno morfologií povrchu, konkrétně velikostí mezer, které umožňují snadnější penetraci 

kyslíkových molekul.   

Struktura a vlastnosti oxidické vrstvy jsou výrazně ovlivněny kapalným prostředím. Nativní (resp. 

chemický) oxid se na povrchu křemíkových desek vytváří v lázních během čistících procesů nebo při 

proplachu vodou. Růst nativního oxidu není řízený a bývá často zdrojem kontaminace a nežádoucí 

mikrodrsnosti povrchu. Rychlost růstu oxidu závisí na množství kyslíku rozpuštěného ve vodném 

roztoku. Rychlost růstu oxidu na vzduchu za pokojové teploty je zřetelně pomalejší a silně závisí na 

množství vlhkosti v atmosféře. Ve vodě a vodných roztocích, používaných při chemickém čištění, 
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může být povrch křemíku nasycen hydroxylovými, vodíkovými, oxidovými a fluoridovými vazbami 

[5]. Povrch křemíku může být snadno kontaminován kovy obsaženými v roztoku (Obr. 1).  

 

Obr.  1: Povrch křemíkového substrátu v prostředí vodných roztoků. Převzato z [5]. 

2.1.3.1 Čištění křemíkových desek 

Ideální povrch křemíkové desky je charakterizován nulovou přítomností částic, organických 

sloučenin, minimální kovovou kontaminací a povrchovou mikrodrsností.  

Nečistoty na povrchu křemíku mohou být klasifikovány jako molekulární, iontové a atomové nebo 

jako uhlovodíky, kovy a částice. Atomy kovů (Au, Ni, Fe, Cu) jsou na deskách přítomné např. po 

leptání v kyselinách nebo paradoxně po chemickém čištění.  

V závislosti na podmínkách kapalného prostředí může na rozhraní Si/elektrolyt vznikat oxid SiO2. 

Kontaminanty, které se vyskytují v roztoku, se mohou adsorbovat na povrch desky v různých fázích 

tohoto procesu a výsledkem je přítomnost nečistot na povrchu Si, SiO2 nebo uvnitř SiO2 (Obr. 2).  

 

Obr.  2: Depozice kontaminantu přímo na křemíkový substrát nebo na oxidickou vrstvu SiO2. 

Třetí možností je přítomnost nečistot v narůstajícím oxidu SiO2. Převzato z [5]. 

Odstraňování kovové kontaminace z povrchu Si vyžaduje použití roztoku s vysokým redoxním 

potenciálem. Kovové částice, přítomné na deskách, jsou v takové čistící lázni ionizovány a 

rozpouštěny. Princip odstraňování pevných částic z povrchu desky spočívá v jejich odleptávání 

hydroxidem. Zeta potenciál křemíkového substrátu a pevných částic by měl mít stejnou polaritu, aby 

došlo k jejich vzájemnému odpuzování [5].  

V technologii čistících procesů je nezbytná čistota použitých kapalných médií, koncentrace stopových 

prvků použitých chemikálií musí splňovat specifikační limit.  

2.1.4 PROCES ČIŠTĚNÍ KŘEMÍKOVÝCH DESEK 

Pro selektivní odstranění kontaminace z povrchu křemíku a z oxidu SiO2 (před vysokoteplotními 

procesy) se používá dvoufázové standardní čištění. Spočívá v ponoření desek do lázní SC1 a SC2: 

a) Směs SC1 (Standard Clean 1) – složení 29% hydroxid amonný NH4OH – 30% peroxid vodíku 

H2O2 – demineralizovaná voda DEMI H2O (1:1:5) – jedná se o zahřátou alkalickou směs (pH= 

10,6; 80°C), která slouží k odstranění částicové a organické kontaminace. Princip spočívá 
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v pomalém leptání křemíkového substrátu hydroxidem (rychlostí cca 0,3 nm/min) a současné 

oxidaci jeho povrchu (H2O2). 

Oxidací a solvatací organických složek dochází k jejich rozkladu. Kovy přítomné na povrchu 

(Au, Ag, Cu, Ni, Cd, Zn, Co a Cr) jsou oxidovány peroxidem vodíku a rozpouštěny za vzniku 

amin komplexů (např. Cu tvoří [Cu(NH3)4]
2+

). 

b) Směs SC2 (Standard Clean 2) – složení 37% kyselina chlorovodíková HCl – 30% H2O2 – 

DEMI H2O (1:1:5) – směs kyseliny chlorovodíkové a peroxidu vodíku, slouží k odstranění 

alkalických iontů (např. Al
3+

, Fe
3+

, Mg
2+

), které vytvořily v roztoku SC1 nerozpustné 

hydroxidy. Rozpouští kovy, které nebyly v lázni SC1 zcela odstraněny (např. Au) a tím 

předchází jejich zpětné depozici z rozpouštědla. 

Ponoření desek do jednotlivých směsí zahřátých na teplotu 75 – 90°C trvá 10 až 20 minut. Po každé 

lázni následuje oplach v deionizované vodě. Desky jsou poté usušeny. Povrch křemíkového substrátu 

po čištění je hydrofilní a tloušťka oxidu SiO2 je cca 0.8 nm [5]. Sekvenci čištění může doplnit lázeň 

s HF s následným proplachem v deionizované vodě a sušením. Kyselina odleptá vzniklý oxid a 

výsledkem je hydrofobní povrch (Obr. 3).  

 

Obr.  3: Schéma chemických vazeb (a) hydrofilního a (b) hydrofobního povrchu křemíkového 

substrátu. Hydrofilní povrch je díky polarizovaným -OH vazbám dobře smáčen vodou. 

Hydrofobní povrch (vzniká po odleptání HF) odpuzuje molekuly vody, výsledkem je špatně 

smáčivý povrch. Převzato z [6]. 

Složky obsažené v lázních jsou velmi těkavé. Uvádí se vliv iontů Fe
3+

 na rozklad H2O2 [6]. Pokud je 

ve směsi SC1 přítomno málo peroxidu, dochází k silně anizotropnímu leptání křemíku, které indukuje 

nárůst mikrodrsnosti na deskách. Použití roztoku SC1 není tak jednoduché, je nutné monitorovat 

kvalitu a životnost lázně, aby nedocházelo k re kontaminaci křemíkových desek.  

2.1.5 ADSORPCE KOVŮ NA POVRCH KŘEMÍKOVÉ DESKY 

V literatuře je uváděna závislost pH roztoků obsahujících kovy na množství povrchové 

kontaminace křemíkového substrátu. Objevuje se tendence vyšší adsorpce kovů z roztoků s vyšším pH 

[4]. Výjimkou jsou pouze velmi reaktivní prvky (ionty Al
3+

, K
+
 a Na

+
), které se mohou deponovat na 

povrch desky již při nízkých pH.  

Pokud množství kovů v roztoku SC1 přesáhne určitý koncentrační limit (dán rozpustností kovu 

v roztoku při určité teplotě), začnou se z roztoku srážet nerozpustné hydroxidy kovů. Mohou být 

snadno adsorbovány na povrch a zabudovány dovnitř oxidu SiO2, čemuž napomáhá synergický efekt 

NH4OH a H2O2 (neustálé leptání a současně narůstání SiO2) v prostředí SC1. Na povrchu desek 

zůstává velmi tenká vrstva oxidu, rozhraní SiO2/Si postupuje do objemu materiálu (Obr. 4). 
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Obr.  4: Schéma dějů probíhajících na povrchu křemíkové desky ponořené do SC1 roztoku. 

V prvním kroku je křemíkový substrát bez vrstvy SiO2 ponořen do roztoku 

NH4OH:H2O2:DEMI (1:1:5), v další fázi dochází k oxidaci křemíkového povrchu, vzniká cca 

1nm tenká vrstva SiO2. Kovové ionty přítomné v roztoku se adsorbují na povrch oxidu, 

případně jsou zpětně rozpouštěny. Účinkem NH4OH je vrstva SiO2 zároveň odleptávána za 

vzniku hydratovaných křemičitanů. Důsledkem vzájemného působení oxidačního činidla a 

hydroxidu je přítomnost kovových iontů uvnitř oxidické vrstvy. 

Reakce kovu s povrchem křemíku spočívá v substituci vodíkového protonu atomem kovu a mohou být 

popsány rovnicemi [5]: 

             (   )        (2.1) 

          (   )   (   )        (2.2) 

Mezi kovovými ionty přítomnými v roztoku a jejich adsorpcí z kapaliny za dané teploty se ustavuje 

rovnováha, která je popsána Langmuirovou adsorpční izotermou (Obr. 5).  

 

Obr.  5: Langmuirovy adsorpční izotermy pro případ Fe
3+

, Ni
2+

 a Zn
2+

 v cíleně 

kontaminovaném roztoku SC1 (1:1:5, 80°C, 10min). Adsorpce Fe
3+

 iontu z roztoku o 

koncentraci 1ppb je o dva řády vyšší než adsorpce Ni
2+

.Převzato z [5]. 

Depozice ušlechtilých kovů, které mají nižší elektrodový potenciál, než je potenciál křemíku probíhá 

elektrochemicky. Ionty mědi jsou redukovány a ve formě elementární mědi Cu
0
 elektrolyticky 

deponovány přímo na křemíkový substrát. Jedná se v podstatě o podstatě korozivní proces, kdy jsou 
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ionty mědi v roztoku redukovány a deponovány na povrch současně s oxidací křemíkových atomů.  

Z důvodu výměny náboje mezi adsorbovaným kovem a povrchem substrátu má množství ušlechtilých 

kovů na povrchu tendenci záviset na typu a koncentraci dopantu [5]. 

Depozice mědi vyšší než 10
10

 at/cm
2
 je možná z roztoku HF o koncentraci 10ppb a více. Povrch 

křemíkového substrátu v roztoku HF je terminován vodíkovými atomy, snadno dochází 

k povrchovému vyloučení elementární mědi. Pro neušlechtilé kovy typu Fe a Zn je adsorpce z roztoku 

HF prakticky nemožná [3].  

Železo se vyskytuje na povrchu vrstvy SiO2 v oxidované formě (Fe
3+

), zatímco měď se váže na 

křemíkové atomy v elementárním stavu (Cu
0
). Zatímco železo jde z povrchu desky odstranit 

odleptáním oxidu, měď může být odstraněna pouze silným oxidačním činidlem, tedy oxidačně 

redukční reakcí [5].  

2.1.6 CÍLENÁ KONTAMINACE KŘEMÍKOVÝCH DESEK 

K cílené kontaminaci obou povrchů křemíkové desky atomy železa a niklu lze využít metodu 

adsorpce kovů z SC1 roztoku. Po ponoření křemíkové desky do kontaminovaného roztoku 

NH4OH/H2O2/H2O (1:1:5) vzniká na povrchu substrátu hydrofilní prostředí (hydroxylové skupiny –

OH), které umožňuje snadnější adsorpci přesycených kovových iontů z roztoku.  

Hlavní předností metody je rovnoměrná distribuce kontaminantu v povrchových vrstvách, která nám 

umožní srovnat účinnost povrchových analytických metod. Pro měď, která se primárně elektrolyticky 

deponuje na mezifázovém rozhraní Si/SiO2, je vhodnější metodou ponoření do kontaminovaného 

roztoku HF/H2O (1:99). Dojde k odleptání přirozeného oxidu a depozici elementární mědi přímo na 

povrch křemíkového substrátu.  

Po kontaminaci povrchu křemíkových desek jsou atomy železa a niklu z větší části zachyceny 

v přirozeném oxidu SiO2 a některé z nich traverzují do podpovrchových vrstev monokrystalického 

křemíku. Za zvýšených teplot atomy kovů penetrují tenkou oxidační vrstvou a difundují ve směru 

koncentračního gradientu (spádu) do objemu křemíkové desky. Měď velmi snadno a nezávisle na 

tloušťce SiO2 prochází oxidickým filmem do objemu Si již za pokojových teplot [7]. V průběhu 

vysokoteplotních procesů dochází k re distribuci deponovaného množství kontaminantu v  objemu 

křemíkové desky.  

2.2 VLASTNOSTI ŽELEZA, MĚDI A NIKLU A JEJICH CHOVÁNÍ BĚHEM 

VYSOKOTEPLOTNÍCH PROCESŮ 

Křemíkové desky procházejí během výrobního procesu množstvím úprav, které zahrnují řadu 

vysokoteplotních operací. Během těchto procesů mají kovy možnost zůstat imobilizovány v oxidu 

SiO2, difundovat do objemu křemíku Si nebo se vypařit do okolní atmosféry. Přerozdělení kovů do 

různých oblastí není snadné absolutně kvantifikovat.  

Kombinací termodynamických charakteristik a naměřených dat můžeme dojít k přiměřeným závěrům 

o tom, jak se bude daný kov chovat za určitých podmínek. Kovy, které budou preferovat povrchové 

oblasti, lze snadno detekovat pomocí povrchových analytických technik.  

Kovy v objemu je možné nepřímo měřit metodou životnosti minoritních nosičů náboje. Vypařování 

kovů lze zjistit po procesu žíhání detekovatelnými změnami povrchové nebo objemové koncentrace 

sousedních křemíkových desek. Do procesu přerozdělování atomů kovů vstupují mnohé proměnné, 

které je třeba vzít v úvahu. Jsou to například reakce s okolní atmosférou nebo nemožnost detekce kovů 
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v objemu na základě jejich elektrických vlastností a precipitačního chování. Obecně lze říct, že 

chování jednotlivých kovů lze do značné míry chápat na základě jejich difuzivity, rozpustnosti a tlaku 

par při teplotách žíhání. Ze znalostí základních charakteristik vybraných kovů lze sestavit difúzní 

model.  

2.2.1 ROZPUSTNOST KOVŮ V KŘEMÍKU 

Difúze kovů do objemu křemíku závisí na rozpustnostech a difuzivitách jednotlivých kovů. Pokud 

je difuzivita vysoká a rozpustnost nízká, budou kovy mít tendenci precipitovat buď na povrchu, nebo 

v objemu. V opačném případě bude kov rozpuštěn v objemu křemíku a bude se nacházet 

v substitučních nebo intersticiálních polohách. Vybrané 3d přechodné kovy obecně difundují do 

intersticiálních poloh, nicméně schopnost obsazovat substituční polohy vzrůstá s atomovým číslem 

prvku (Ni→Cu). Železo se nachází pouze v intersticiálních polohách [1]. 

Rozpustnost je definována jako maximální koncentrace příměsi, která je schopna se rozpustit 

v objemu za dané teploty a rovnovážných podmínek. Vztah pro rozpustnost příměsí vychází 

z Arrheniovy rovnice (platí pro teploty nižší než je teplota eutektika) [1]: 

        (   
  

   
)    (      )    (2.3) 

, kde s je rozpustnost atomů kovu [cm
-3

], cSi je hustota atomů křemíku (5x10
22

 at/cm
3
), Ss a Hs jsou 

aktivační entropie a entalpie tuhého roztoku [eV], k je Boltzmannova konstanta [eV/K] a T teplota 

[K].  

Kovy se v krystalové mřížce mohou rozpouštět za vzniku různých forem silicidů. Závislost 

rozpustnosti jednotlivých kovů na teplotě tudíž nemusí být v určitém teplotním intervalu spojitá [1]. 

Rozpustnost kovů v křemíku může být ovlivněna přítomností dalších příměsí např. dopantů (Obr. 6). 

 

Obr.  6: Rozpustnosti železa, niklu a mědi v křemíku. Rozpustnost železa za nižších teplot 

(600-800°C) je zvýšená, předpokládá se vliv atomů bóru. Závislosti jsou vyneseny na základě 

empiricky stanovených vztahů (2.6), (2.7). (2.9) a (2.11).  
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2.2.2 DIFUZIVITA 

Difúzní koeficient vyjadřuje rychlost, s jakou příslušný kov postupuje prostředím za daných teplot. 

Závislost koeficientu difúze na teplotě je exponenciální, difuzivita kovu roste se vzrůstající teplotou 

(Obr. 7). Vztah je popsán Arrheniovou rovnicí [1]: 

       ( 
  

  
)      (2.4) 

, kde D je difuzivita kovu při dané teplotě [cm
2
/s], D0 je frekvenční faktor [cm

2
/s], Hm je aktivační 

energie difúze [eV], k je Boltzmannova konstanta [eV/K] a T teplota [K]. 

U atomů Fe, Ni a Cu je dominantní intersticiální mechanismus difúze, kdy se atom přemisťuje z jedné 

intersticiální polohy do polohy sousední a překonává určitou energetickou bariéru. Nicméně část 

rychle difundujících kovů (Ni a Cu) může obsazovat i substituční polohy.  

U obsazování substitučních poloh je limitujícím faktorem difúze vakancí nebo emise křemíkových 

intersticiálů, kdy se atom příměsi přemisťuje na místo vzniklé vakance v uzlové poloze. Obsazování 

substitučních poloh je energeticky náročnější a tedy zřetelně pomalejší než difúze intersticiálním 

mechanismem. Průběh difúze výrazně urychluje přítomnost dalších krystalových poruch, jakou jsou 

oxidové precipitáty, případně volný povrch krystalu nebo rozhraní Si/SiO2 [1].  

Kovy s vysokým difúzním koeficientem při pomalém ochlazování na pokojovou teplotu opouštějí 

krystalovou mřížku a difundují na volný povrch. Při vyšších rychlostech ochlazování oddifundují na 

povrch substrátu pouze atomy kovu, které jsou situovány v blízkosti povrchu.  Zbývající atomy kovů 

precipitují v objemu a vytváří novou fázi.  

Kovy s nízkým koeficientem difúze jsou schopny po přesycení (v průběhu ochlazování krystalu) 

zůstat zabudovány v intersticiálních polohách. Vzhledem k jejich nerovnovážnému stavu mají 

tendenci tvořit za pokojových teplot stabilnější komplexy s jinými příměsemi např. dopanty [1].  

 

Obr.  7: Difuzivity železa, niklu a mědi v křemíku. Nejrychleji difundující kovy (Cu, Ni), 

středně difundující (Fe). Extrapolací křivek k nižším teplotám lze dosáhnout určité hodnoty 

difuzivity, při které jsou atomy kovu za pokojové teploty stále mobilní. Závislosti jsou 

vyneseny na základě vztahů (2.8), (2.10) a (2.12). 
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2.2.3 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI 

V průběhu chlazení po vysokoteplotních operacích zůstává malá část kovů rozpuštěna 

v intersticiálních nebo substitučních polohách krystalové mřížky a je zde elektricky aktivní (vytváří 

energetické hladiny v zakázaném pásmu energií).  

Kromě těchto izolovaných „defektů“ existují v mřížce ještě elektricky aktivní komplexy tvořené 

kovem a jinou např. akceptorovou příměsí (bór, hliník, indium nebo galium), případně vodíkem nebo 

dalším přechodným kovem. Vzniklé donor - akceptorové páry jsou vázány elektrostaticky a typickými 

představiteli jsou komplexy s „intersticiálním“ kovem a „substitučním“ dopantem (FeB) nebo dvěma 

atomy stejného kovu v substituční a intersticiální poloze (CusCui).  

Rozpustnost mědi a niklu v substitučních polohách je velmi nízká a detekce těchto substitučních 

„defektů“ velmi obtížná. Intersticiální defekty jsou v porovnání se substitučními mobilnější. Mají 

tendenci v průběhu ochlazování precipitovat nebo difundovat na volný povrch, zatímco atomy kovů 

v substitučních polohách stále setrvávají na svém místě.  

Za pokojových teplot jsou FeB páry stabilní, při teplotách vyšších než 200 °C se rozkládají na 

intersticiální atom Fei
+
 a substituční atom B

-
. 

Hluboká centra generovaná 3d přechodnými kovy, které zůstávají rozpuštěny v křemíku, jsou 

předmětem mnoha výzkumů. Intersticiální kovy tvoří na základě svých pozitivně (++, +) neutrálně (0) 

nebo negativně nabitých stavů (-) tři hladiny v zakázaném pásu energií. Tyto tři úrovně mohou být 

vyčísleny v pořadí vzdálenosti od vodivostního pásu Mi
-/0

, Mi
0/+

 a Mi
+/++

, které odpovídá 

akceptorovým, donorovým a dvojnásobným (double) donorovým stavům. Obsazování těchto hladin 

závisí na poloze Fermiho hladiny [1].  Ne všechny stavy některých kovů byly v zakázaném pásu 

experimentálně nalezeny (Obr. 8). 

 

Obr.  8:  Energetické hladiny (rekombinační centra) v oblasti zakázaného pásu energií. 

Převzato z [8]. 

Rekombinační a generační procesy jsou jedním z hlavních faktorů pro určení vlastností dané 

polovodičové struktury. Rekombinační model podle Shockley – Hall – Reada (SRH) popisuje teorii 

chování nosičů náboje v pásových strukturách polovodičů. Určuje rychlost rekombinace přes hluboké 

stavy. Řešením matematického modelu je vztah pro rychlost rekombinace nebo inverzně pro životnost 

minoritních nosičů náboje.  
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Pro životnost minoritních nosičů náboje platí [1]: 

  
 

     
      (2.5) 

, kde τ [s] je doba života minoritních nosičů náboje, σ [cm
2
] je záchytný průřez pro elektron (nevlastní 

vodivost p – typu Si) nebo pro díru (nevlastní vodivost n – typu Si), v je rychlost elektronů (2·10
7
 cm/s 

při 300K, p – typ) nebo děrová rychlost (1,6·10
7
 cm/s při 300K, n – typ), N je koncentrace nečistot 

[cm
3
]. 

Z této rovnice vyplývá, že doba života menšinových nosičů náboje  je silně závislá na hustotě 

hlubokých stavů, respektive na koncentraci nečistot tvořících hladiny hluboko v pásu zakázaných 

energií. 

2.2.4 VYPAŘOVÁNÍ KOVŮ A OXIDŮ KOVŮ BĚHEM VYSOKOTEPLOTNÍHO 

ŽÍHÁNÍ 

Kovy se v povrchových vrstvách oxidu SiO2 vyskytují ve formě oxidů kovů nebo křemičitanů. 

Během vysokoteplotní operace může dojít k vypařování kovu do okolní atmosféry. Druh žíhací 

atmosféry pece hraje zásadní roli v redistribuci kontaminantu. V inertní dusíkové atmosféře může 

většina povrchové kontaminace difundovat do objemu křemíkové desky, zatímco v kyslíkové 

atmosféře část kovové kontaminace segreguje v narůstající vrstvě oxidu SiO2 [8]. Fyzikální 

a chemické vlastnosti kovů (spolu s teplotou vypařování) na povrchu křemíku jsou uvedeny v Tab. 2. 

Teplota vypařování je zde definována jako teplota, při které je tlak nasycených par 10
-6

 Torr. Změna 

entalpie ΔH je vztažena na jeden gram oxidu kovu. Převzato z [9]. 

Tab.  2: Fyzikální a chemické vlastnosti železa, niklu a mědi na povrchu křemíku 

Kov 

Teplota 

vypařování 

(K) 

Silicidy Forma oxidu   H (kcal/g) 

Teplota 

vypařování 

oxidu (K) 

Křemičitany 

Fe 1305 ano FexOy -33 1431 ano 

Ni 1350 ano NiO -28 1300 ne 

Cu 1125 ano CuO -20 - ne 

 

2.2.5 ŽELEZO 

Železo v křemíku je nejčastěji se vyskytujícím kontaminantem, ovlivňujícím životnost minoritních 

nosičů náboje. Relativně rychle difunduje již při teplotách nad 100°C a zůstává mobilní i za 

pokojových teplot (koeficient difúze při 20°C je cca 3·10
-15

 cm
2
/s) [10]. V krystalové mřížce křemíku 

dopovaného bórem se atomy železa za normálních teplot vyskytují ve formě intersticiálů Fei nebo ve 

formě železo – borových párů FeB, v substitučních polohách nejsou stabilní.  

Železo v intersticiální poloze má kladný náboj a může interagovat se záporně nabitou akceptorovou 

příměsí (bór). Při běžné koncentraci bóru v p – typu křemíku (cB = 10
14

 cm
-3

) leží Fermiho hladina za 

normálních teplot mezi energetickou hladinou Fe donoru (EV = +0,39eV) a hladinou B akceptoru (EV 

= +0,044eV) [1]. Hladina s nižší energií je tedy záporně nabitá a chová se jako akceptor, hladina vyšší 

jako donor.  
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Zatímco bór v substituční poloze zůstává za normálních teplot imobilní, atom železa v intersticiální 

poloze je schopen difundovat krystalovou mřížkou a elektrostaticky interagovat s atomy opačného 

náboje za vzniku donor – akceptorových párů.  

Pár FeB je elektricky aktivní a vytváří donorové hladiny ve spodní části zakázaného pásu (EV = 

+0,1eV) a akceptorové hladiny v horní oblasti pásu (EC = -0,27eV). Reakce probíhá v oblasti 

teplotního intervalu 0 až 200°C, kdy železo začíná precipitovat a snižuje se koncentrace 

intersticiálních atomů železa [1]. Při nízkých teplotách (0°C) je termodynamicky stabilnější komplex 

FeB, při teplotách 200°C dochází k disociaci donor akceptorového páru (Obr. 9). 

 

Obr.  9: Schematické znázornění vzniku Fe – B párů a jejich disociace v důsledku zvýšení 

teploty nad 200°C nebo osvícení křemíkového substrátu. Převzato z [11]. 

Rovnováha může být narušena osvícením křemíkového substrátu intenzivním bílým světlem. Během 

osvícení jsou uvnitř vzorku generovány páry elektron – díra, které posunují Fermiho hladinu směrem 

ke středu zakázaného pásu. V důsledku toho intersticiální atomy železa ztrácejí svůj náboj a zůstávají 

disociovány do té doby, než začnou být opět elektrostaticky přitahovány atomem bóru.  

2.2.5.1 Rozpustnost železa 

Rozpustnost železa exponenciálně roste s teplotou až pod teplotu eutektika (TEUT = 1207°C pro 

fáze FeSi2). Systematickým studiem rozpustnosti železa v monokrystalickém křemíku v různých 

teplotních intervalech byly experimentálně stanoveny vztahy rovnovážné rozpustnosti pro čistý 

polovodič Si [12]:  

                       ( 
      

   
)          

 (2.6) 

Experimentální stanovení rozpustnosti železa pod 800°C (za předpokladu, že se v křemíku lehce 

dopovaném bórem rozpustí více atomů železa než by určovala extrapolovaná funkce výše) je dáno 

vztahem [13]: 

                         ( 
     

   
)              (2.7) 

2.2.5.2 Difuzivita železa 

Atomy železa v p – typu křemíku mohou být v závislosti na teplotě a poloze Fermiho hladiny 

přítomny v neutrálním nebo kladně ionizovaném stavu (Fei
0
, Fei

+
). Hodnoty koeficientu difúze závisí 

na iontovém poloměru obou nabitých stavů. Za pokojové teploty jsou atomy Fei převážně pozitivní a 
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párují se s atomy bóru. Pří teplotě v rozmezí 100 – 200°C vzrůstá počet kladně nabitých iontů Fei
+
, 

příčinou je disociace Fe – B párů. Při dostatečně vysokých teplotách (330°C a výše) dochází k posunu 

Fermiho hladiny do středu zakázaného pásu a v křemíku jsou ve velké míře zastoupeny atomy železa 

v neutrálním stavu (Fei
0
).  

Šíření intersticiálních atomů železa Fei v křemíku je obecně velmi dobře prozkoumáno, výsledky 

mnoha studií byly sjednoceny do vztahu [12]: 

    
  (       

    )         ( 
      

   
)          ]   (2.8) 

Ze znalosti hodnoty koeficientu difúze za dané teploty lze zjistit čas potřebný k prodifundování atomů 

železa do určité hloubky křemíkového substrátu. 

Při cílené kontaminaci křemíkových desek dochází k zabudování atomů železa v povrchovém oxidu 

SiO2 ve formě iontů (FeOSi)
-
, které jsou později oxidovány za vzniku neutrálních oxidů železa. Jejich 

kumulace v SiO2 je vysvětlována zřetelně pomalejší difuzivitou atomů železa v povrchovém oxidu (při 

teplotě 1000°C cca 10
-14

 – 10
-15

 cm
2
/s) [14].  

Oxidická vrstva je schopna zabránit difúzi železa do objemu křemíku pouze za podmínek 

krátkodobého žíhání nebo tehdy, pokud je vrstva oxidu SiO2 dostatečně hluboká (z výše uvedeného 

koeficientu difúze vyplývá, že 10 nm širokou vrstvou oxidu SiO2 atomy železa při 1000°C 

prodifundují během několika minut). 

2.2.5.3 Chování železa během vysokoteplotního procesu a ochlazování 

S rostoucí teplotou roste tlak par železa nad povrchem substrátu a dochází k jeho difúzi do okolní 

atmosféry. Nicméně za vysokých teplot reagují atomy železa rychle s atomy křemíku za vzniku 

silicidu železa α - FeSi2 [1]. Při sekvenčním žíhání vzniká modifikace β – FeSi2. Předpokládá se, že se 

tyto silicidy nevypařují v tak hojné míře jako samotný kovový atom železa. Po určité době se ustanoví 

termodynamická rovnováha prodifundovaného množství železa v objemu křemíku.  

Během ochlazování se atomy intersticiálně rozpuštěného železa stávají přesycenými a mají tendenci 

difundovat k volným povrchům a precipitovat v objemu nebo na povrchu křemíkového substrátu. 

Vzhledem k tomu, že železo precipituje pouze heterogenním mechanismem, formace precipitátů 

železa na povrchu (rozhraní Si/SiO2) nebo v objemu závisí na přítomnosti nukleačních center 

v krystalové mřížce křemíku (mřížkové defekty nebo další příměsi).  

Pokud je na povrchu přítomna vrstva silicidu železa, chová se jako past pro difundující atomy železa. 

Takovéto relaxační chování bylo pozorováno u jednostranně kontaminovaných křemíkových desek, 

kdy koncentrace železa těsně pod povrchem kontaminované strany byla zřetelně nižší než u protilehlé 

nekontaminované strany[1].  Tzn., že kinetika precipitace je urychlována přítomností již vzniklých 

precipitátů. Precipitáty železa mohou být znovu rozpuštěny vhodným žíháním. 

2.2.6 NIKL 

Nikl patří k velmi rychle difundujícím 3d přechodným kovům, za zvýšených teplot je v křemíku 

vysoce rozpustný. V objemu zůstává pouze malé množství (10
-2

 – 10
-4

 %) rozpuštěného kovu, které je 

elektricky aktivní a tvoří hladiny v zakázaném pásu energií.  

Na rozdíl od atomů železa v intersticiálních polohách, můžou atomy niklu okupovat jak intersticiální, 

tak substituční polohy. Intersticiální nikl však za podmínek pomalého chlazení na vzduchu prakticky 

kompletně precipituje, je tedy v intersticiálních polohách nestabilní [1].  
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Vzhledem k vysoké difuzivitě je vznik niklových precipitátů (silicidů niklu) orientován převážně na 

volné povrchy. Precipitáty niklu mohou být na povrchu preferenčně odleptány a pozorovány pod 

šikmým světlem (Haze test).  

V objemu křemíku zůstává pouze malá část atomů niklu, které jsou přítomny v substitučních 

polohách. V literatuře jsou uváděny dvě akceptorové a jedna donorová hladina, které vytváří nikl 

v substitučních polohách (EC= -0,07eV; EC= -0,39eV a EV= +0,17eV) [1].  

Pokud jsou v objemu přítomny oxidové precipitáty, nikl má tendenci shlukovat se v jejich blízkosti 

(dekorovat je). Tyto elektricky aktivní „defekty“ zvyšují detekční limity niklu při měření metodami 

životnosti minoritních nosičů náboje. Při absenci oxidových precipitátů existuje vysoká 

pravděpodobnost, že se nikl během ochlazování ve velké míře vysráží na povrchu křemíkového 

substrátu. 

2.2.6.1 Rozpustnost niklu 

Rozpustnost niklu v čistém, nedopovaném křemíku roste exponenciálně s teplotou až do teploty 

eutektika (TEUT = 964°C) a je dána vztahem [15]: 

               ( 
      

   
)       ]    (2.9) 

V literatuře se uvádí nezávislost koncentrace dopantu na rozpustnosti niklu [15]. U p – typu křemíku 

tvoří atomy niklu v intersticiálních polohách donorovou hladinu velmi blízko valenčnímu pásu nebo 

přímo ve valenčním pásu. Výsledkem je neutrální stav intersticiálního atomu niklu Nii
0
 a neschopnost 

tvořit donor akceptorové páry s dopantem.  

2.2.6.2 Difuzivita niklu 

Nikl difunduje převážně intersticiálním mechanismem, zlomek atomů niklu, který zůstává 

zabudován v substitučních polohách, vykazuje v objemu krystalové mřížky zřetelně nižší rychlost 

difúze.  Koeficient difúze pro intersticiálně rozpuštěné atomy niklu uváděné v literatuře [1]: 

              ( 
    

   
)                               (2.10) 

Difúze niklu okupujícího substituční polohy je z hlediska minimálního podílu takto rozpuštěných 

atomů niklu zanedbatelná.  

2.2.6.3 Chování niklu během vysokoteplotního procesu a ochlazování 

Silicidy niklu vznikají sekvenčně v určitých teplotních intervalech. Při teplotě 200 – 350°C vzniká 

Ni2Si, od 350 do 750°C NiSi a nad teplotu 750°C výše NiSi2 [1].  Stabilní vysokoteplotní modifikace 

NiSi2 roste epitaxně na povrchu křemíkového substrátu, vykazuje velmi blízký parametr kubické 

mřížky, jaký má křemík.  

Za zvýšených teplot se silicidy niklu tvoří velmi rychle a působí jako zdroj pro okamžité rozšíření 

atomů niklu do objemu křemíkové desky. Během ochlazování křemíku atomy niklu kvantitativně 

difundují směrem k povrchu, kde precipitují. Hustota a morfologie precipitátů niklu na povrchu je 

závislá na ochlazovací rychlosti [1].  
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2.2.7 MĚĎ 

Mezi běžně se vyskytující kontaminanty patří také měď. Za zvýšených teplot má nejvyšší 

rozpustnost a nejvyšší difuzivitu ze všech tří kovů. Difunduje velmi dobře již za pokojových teplot.  

Ve svých vlastnostech se podobá niklu, pokud v objemu nejsou adekvátní záchytná centra, směřuje 

k volným povrchům. Velmi ochotně precipituje již v místě vzniklých precipitátů mědi. Při dostatečně 

vysokých ochlazovacích rychlostech může část atomů mědi v intersticiálních polohách vytvářet 

precipitáty nebo komplexy s jinými příměsemi.  

Na rozdíl od železa a niklu měď vytváří kovem bohaté precipitáty typu Cu3Si. V důsledku většího 

mřížkového parametru Cu3Si dochází v místě precipitátu k emisi křemíkových intersticiálů. 

Výsledkem jsou vysoká napěťová pole, vrstevné chyby a dislokační smyčky v okolí precipitátů [1].  

Pouze velmi malá část atomů mědi je elektricky aktivní. Po ochlazení z vysokých teplot (do 800°C) 

zůstává v objemu 10
-3

 % celkového rozpuštěného množství kovu. Po difúzním žíhání nad 800°C 

zůstává v objemu ještě o řád nižší množství kovu (10
-4

 %) [15].  

Experimentálně byly v zakázaném pásmu energií nalezeny akceptorové hladiny Ev=+0,46eV a Ec=-

0,16eV a donorová hladina (Ev=+0,22eV), které vytváří atomy mědi v substitučních polohách [1]. 

Vysoká difuzivita kladně nabitého intersticiálního atomu mědi Cui
+
 ho předurčuje k interakci s opačně 

nabitým „defektem“. Tímto defektem může být atom mědi v substituční poloze, který vystupuje jako 

akceptor [16]. Vzniklý donor akceptorový pár CuiCus tvoří hladinu v zakázaném pásmu energií 

(Ev=+0,1eV), ovlivňuje tedy životnost minoritních nosičů náboje. 

2.2.7.1 Rozpustnost mědi 

Rozpustnost mědi v čistém křemíku roste exponenciálně s teplotou až do teploty eutektika (TEUT = 

802°C) a je dána vztahem [1]: 

              (    
      

   
)           (2.11) 

2.2.7.2 Difuzivita mědi 

Závislosti koeficientů difúze na teplotě se v literatuře velmi liší. Obecně byl přijat model 

intersticiální difúze pozitivně nabitého iontu mědi Cui
+
. Difuzivita kladně nabitého intersticiálního 

atomu mědi závisí nejen na teplotě, ale i na typu vodivosti a na koncentraci dopované příměsi. 

Vztah pro čistý křemík [18]: 

    
            ( 

      

   
)             (2.12) 

2.2.7.3 Chování mědi během vysokoteplotního procesu a ochlazování 

V křemíku p – typu mohou atomy mědi po ochlazení vzorku setrvávat v intersticiálních polohách 

několik hodin, než oddifundují na povrch křemíkové desky. U n – typu vodivosti dojde k precipitaci 

atomů mědi již během ochlazování nebo v krátké době po ochlazení vzorku na pokojovou teplotu [1].  

Pro nízké koncentrace mědi (< 10
14

 – 10
15

 cm
-3

) v  p – typu křemíku a ve slabě dopovaném n – typu 

křemíku je dominantním jevem difúze atomů mědi na povrch křemíkového substrátu.  
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U silně dopovaného n – typu křemíku dochází přednostně ke vzniku precipitátů Cu3Si. Jev souvisí 

s posunem Fermiho hladiny, který lze ovlivnit zvýšenou koncentrací donorové příměsi (dopantu). 

Fermiho hladina musí být pod úrovní Ec=-0,2eV, což odpovídá koncentraci dopantu řádově 10
16

 cm
-3

) 

[19].  

Oddifundování atomů mědi na povrch substrátu a precipitace mědi v objemu jsou dva časově rozdílné 

jevy. Po žíhání desek dojde k vydifundování atomů mědi na povrch cca po 92 hodinách při pokojové 

teplotě, zatímco precipitace je ukončena již po 4 hodinách po ochlazení vzorku [20]. 

2.3 METODY MĚŘENÍ POVRCHOVÉ KONTAMINACE 

2.3.1 TXRF 

TXRF (Total Reflection X-ray Fluorescence) je nedestruktivní analytická metoda, která využívá 

jevu fluorescence. Metoda umožňuje rychlou kvantitativní bodovou analýzu. Rentgenové záření 

s dostatečnou energií vyráží z atomů elektron. Na uvolněné místo přeskočí elektron z vyšší hladiny a 

energetický rozdíl mezi oběma hladinami se vyzáří formou fluorescenčního RTG záření, což se ve 

spektru projeví charakteristickou čárou [21].  

Intenzita fluorescenčního záření závisí na intenzitě budícího záření a na počtu atomů, které jsou 

excitovány. Jako budící záření se používá čára Mo-Kα1 (17,44 keV, přechod L3→K resp. 2p3/2→1s1/2) 

(Obr. 10) nebo W-Lβ1 (9,671 keV, přechod M4→L2 resp. 3d3/2→2p1/2). Pro čáru Mo-Kα1 je úhel 

totálního odrazu Φc = 0, 1° [21]. 

 

Obr.  10: Elektronové schéma vzniku fluorescenčního záření. Převzato z [21]. 

Použitá energie budicího záření určuje rozsah prvků, které lze detekovat. Pro Mo- Kα1 je to S až Y, 

pro W-Lβ1 je to S až Zn. Nejčastěji se používá W-Lβ1, pro kovy jako Fe nebo Ni je tím dosahováno 

vyšší citlivosti. Úhel dopadu je 0,05 °. 

Monochromatický svazek rentgenového záření dopadá pod velmi malým, kritickým úhlem, na povrch 

vzorku tak, aby došlo k totálnímu odrazu. Tím je potlačena intenzita pozadí, způsobená rozptylem 

primárního rentgenového paprsku a zesílen poměr signálu k šumu. Hloubka penetrace při kritickém 

úhlu dopadu dosahuje minima zvláště v případě hladkých reflexních povrchů. Kritický úhel ϕc 

totálního odrazu je vyjádřen vztahem [22]: 

   
    

 
 √

   

 
     (2.13) 

, kde E je energie fotonu (eV), Z atomové číslo, A je atomová hmotnost (g/mol), ρ je hustota média 

v g/cm
3
. 
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Hloubka průniku záření do materiálu se zmenšujícím se úhlem dopadu prudce klesá. Tím je zajištěno, 

že bude analyzována kontaminace pouze na povrchu (několik nm) a zároveň je potlačeno 

fluorescenční záření samotného křemíku. Na povrchu křemíku je zpravidla vrstva přirozeného oxidu, 

pro který je hodnota úhlu totálního odrazu menší než pro Si. Lze proto zvolit takový úhel, že RTG 

záření bude pronikat přes oxidovou vrstvu na povrch Si. Fluorescenční spektrum pak dává informaci 

o složení vrstvy oxidu a kontaminaci rozhraní SiO2/Si.  

Charakteristické fluorescenční záření je snímáno energiově disperzním detektorem (Obr. 11). Oblast 

bodové analýzy je určena velikostí clony detektoru, zpravidla mívá 10mm v průměru. 

 

Obr.  11: Princip uspořádání zařízení TXRF. Převzato z [21]. 

Citlivost této metody je cca 10
9
 at/cm

2
 a liší se podle prvku. Pomocí TXRF lze mapovat rozložení 

kontaminace na povrchu a také dělat hloubkové profily do cca 10 nm pomocí změny úhlu dopadu 

[21]. 

2.3.2 VPD (VAPOR PHASE DECOMPOSITION) METODA 

Metoda rozkladu z plynné fáze je v kombinaci s hmotnostní spektrometrií v současnosti 

nejcitlivější analýzou povrchu křemíkových desek. VPD metoda je chemická destruktivní metoda, 

která využívá rozkladu přirozeného nebo termálního oxidu SiO2, který je z celého povrchu 

koncentrován do malé kapky roztoku 49% HF: 30% H2O2 (1:49).  

Analyzovaná deska je umístěna do uzavřené komory, kde je vystavena parám HF. Kyselina 

fluorovodíková úplně rozpustí povrchovou vrstvu oxidu podle chemické reakce [23]: 

                       (2.14) 

           ( )     ( )    (2.15) 

Vzhledem k hydrofobnímu povrchu může být rozložená vrstva oxidu skenovacím zařízením pomalu 

shromažďována do 100 μl kapky roztoku (Obr. 12). Kapka je z povrchu odsáta a automaticky 

naředěna do požadovaného objemu. Následně je vzorek chemicky analyzován hmotnostním 

spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem (ICP - MS).  

Všechny použité chemikálie jsou vysoce čisté, koncentrace stopových množství kovových prvků jsou 

pod úrovní 20 ppt. Absolutní citlivost metody VPD-ICP MS je 10
8
 at/cm

2
.  
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Obr.  12: Schématický postup rozkladu oxidu SiO2 v parách HF a následné skenování a sběr 

kovové kontaminace z povrchu desky. Převzato z [24]. 

Kolekční účinnost procesu závisí na schopnosti sběrné kapky zachytit veškerou kontaminaci z povrchu 

a rozpustit ji ve svém objemu. Ideálním sběrným roztokem je směs kyseliny a oxidačního činidla, 

kovy jsou shromážděny v kapce ve formě iontů.  

Problematické mohou být zejména ušlechtilé kovy (Cu, Ag), které se elektrolyticky deponují na 

povrch křemíku za současné oxidace křemíkových atomů. K odstranění mědi z povrchu je třeba použít 

sběrný roztok s vysokým redoxním potenciálem, který zoxiduje elementární měď Cu
0
 a uchová ji 

iontové formě pro následnou chemickou analýzu (Obr. 13). 

 

Obr.  13: Měď preferuje elektrolytickou depozici na mezifázovém rozhraní Si/SiO2. Dochází 

zde k oxidačně redukční reakci, měď se redukuje, křemík je oxidován, narůstá vrstva SiO2. 

Elementární měď může být z odleptaného povrchu odstraněna pouze silným oxidačním 

činidlem. Kolekční účinnost roztoku nemusí být pro měď 100% - ní. Převzato z [25]. 

2.4 METODA MĚŘENÍ OBJEMOVÉ KONTAMINACE 

2.4.1 METODA MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ (SURFACE PHOTOVOLTAGE) 

V současné technologii výroby křemíkových desek je pro měření kovové kontaminace v objemu 

křemíku používána nedestruktivní a bezkontaktní metoda SPV (Surface PhotoVoltage). Touto 

metodou lze zkoumat objemové rozložení doby života minoritních nosičů náboje měřeného pomocí 

změny fotonapětí substrátu, v závislosti na intenzitě a hloubce průniku světla (Obr. 14). 

Dopadem světla na polovodič generuje svazek fotonů příslušný počet párů elektron - díra. Při nízké 

úrovni světla jsou vytvořené nosiče menšinové a nemají přímý vliv na vodivost substrátu. Nadbytečné 

nosiče jsou difúzním pohybem rozptýleny v celé hloubce vniku světla.  

SPV signál je měřen pro různé vlnové délky světla, konkrétně pro různé hloubky penetrace. Volbou 

filtrů lze nastavit hloubku průniku budícího signálu do křemíku cca mezi 10-160μm, vlnová délka L 

použitého monochromatického záření je omezena tloušťkou d substrátu (L< d/2) [27]. 
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Obr.  14: Schéma uspořádání pro měření povrchového napětí (SPV). T – tloušťka desky, Z – 

hloubka průniku světla, Vs – povrchový potenciál; Vs (po osvícení) – Vs (před osvícením)=ΔV, 

SF – povrchová rekombinace na přední straně, SB – povrchová rekombinace na zadní straně. 

Převzato z [26]. 

Bezprostředně po excitaci a přerozdělení (homogenizaci) volných nosičů mohou nastat dva paralelní 

procesy [28]: 

 nadbytečné nosiče rekombinují v objemu,  

 difundované nosiče se dostanou k povrchu, kde rekombinují (Obr. 15). 

 

Obr.  15: Opticky generované nosiče náboje difundují do všech směrů a mohou se zachytit na 

mřížkových poruchách, precipitátech, případně interagovat s dopanty. Pouze část z nich 

dosáhne povrchu a změní povrchový potenciál. SPV měření se provádí na vybraných 

křemíkových deskách, bez defektů a s definovaným obsahem dopantu a kyslíku. Převzato z 

[27]. 

Dosáhnou-li nosiče jednoho ze dvou povrchů měřeného materiálu, může dojít k rekombinaci, tím ke 

změně hustoty nadbytečných nosičů a lokálního napětí. Detekcí intenzity SPV signálu je možné 

následně určit časovou konstantu, která představuje efektivní dobu života nosičů v materiálu [28]. 

Ze závislosti povrchového napětí na hloubce penetrace je určena difúzní délka, která charakterizuje 

vzdálenost „doběhu“ fotogenerovaných nosičů před jejich zánikem rekombinací. Difúzní délka 
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minoritních nosičů je parametr zahrnující jak dobu života těchto nosičů, tak i jejich pohyblivost. Je 

dána vztahem [29]: 

  √                    (2.16) 

, kde L je difúzní délka minoritních nosičů, D je difúzní koeficient minoritních nosičů (~ 40cm
2
/s pro 

elektrony, ~10cm
2
/s pro díry) a τ je doba života.  

Pro SPV měření je žádoucí docílit podpovrchové oblasti, ochuzené o majoritní nosiče náboje. Před 

samotným měřením p – typu křemíkového substrátu je nutná úprava obou povrchů desky leptáním 

v HF. Odstranění veškerého oxidu poskytne povrchovou bariéru, která má stabilní kladný potenciál, 

nutný k akumulaci fotogenerovaných nosičů náboje (Obr. 16).  

U systému SPV je pomocí výše popsaného principu získáván lokální údaj o době života nosičů v 

daném bodě objemu substrátu. Díky rastrovacímu charakteru měřící hlavy jsou potom tyto měřené 

body vykresleny jako celek v podobě barevné mapy. Bodová mapa je vykreslena v barevné škále, kde 

každá z barev představuje určitou úroveň doby života [28]. Citlivost objemové analýzy SPV metodou 

je 10
10

 – 10
11

 cm
-3

. 

 

 

Obr.  16: Naměřený povrchový potenciál a kladný povrchový náboj ve stavu rovnováhy před 

osvícením. Pozitivně nabitá povrchová bariéra odpuzuje majoritní nosiče náboje. Po osvícení 

dojde ke shromažďování minoritních nosičů u povrchu desky, následně k jejich rekombinaci a 

ke snížení povrchového potenciálu o ΔSPV. Ec je energie vodivostního pásu, Ef je Fermiho 

hladina a Ev energie valenčního pásu. Převzato z [29]. 

2.4.1.1 Měření objemové koncentrace železa 

Rekombinační aktivita FeB párů je při nízkých intenzitách osvícení nižší než aktivita Fei atomů. 

Základem měření je rozpad FeB komplexů za vzniku atomů Fei
+
 a B

- 
a detekce samotných atomů Fei, 

které vytváří silnější záchytná centra pro minoritní nosiče. Komplexy FeB mohou být disociovány 

krátkým žíháním (10 min) na teplotě 200°C, stejného efektu je dosaženo osvícením křemíkového 

substrátu.  

Stanovení objemové koncentrace železa se standardně provádí pouze na křemíkových deskách p – 

typu s přesně definovanými parametry. Jedná se zejména o měrný odpor, který je úměrný koncentraci 

dopantu (bóru) a stanovené množství kyslíku, které nesmí ovlivňovat difúzní délku menšinových 

nosičů.  
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Difúzní délka minoritních nosičů náboje před (LDbef) a po (LDaft) disociaci FeB párů je kvantitativně 

úměrná koncentraci intersticiálů Fei. Za předpokladu, že se po disociaci Fe – B párů nemění podíl 

všech ostatních nečistot, lze koncentraci železa NFe vypočítat ze vztahu [30]: 

      (     
        

  )           (     
        

  )             (2.17) 

, kde C je kalibrační konstanta, která závisí na parametrech aktivace a na odporu měřených desek, NFe 

je koncentrace intersticiálních atomů železa, LDbef je difúzní délka minoritních nosičů náboje před 

osvícením, LDaft po osvícení [μm], koeficient 1,1·10
16

 platí pouze pro křemík p – typu o měrném 

odporu 5 – 10 Ω·cm. 

Pro tzv. efektivní koncentraci ostatních rekombinačních center NR platí [30]: 

           [
 

     
  

 

     
 ]             (2.18) 

, kde P je konstanta závislá na Fermiho hladině (P = 11)  

Před SPV měření je nutno zařadit 20 - ti minutové stabilizační žíhání desek na teplotě 80°C. 

Nízkoteplotní proces slouží ke spárování veškerého železa s bórem, což je podmínkou pro přesné 

stanovení objemového množství kovu.  Alternativou je 48mi hodinové setrvání desek při pokojové 

teplotě, kdy je s určitou časovou rezervou zajištěna kompletní rekonstrukce FeB párů.   

2.4.1.2 Měření objemové koncentrace mědi 

Pro identifikaci objemového množství mědi je třeba, aby v objemu byly přítomny elektricky 

aktivní komplexy ve formě CusCui. Postup úpravy křemíkových desek p – typu a měření difúzních 

délek probíhá stejným způsobem jako u objemové detekce železa. Rekonstrukce CusCui komplexů trvá 

cca 3 dny [27].  

V případě smíšené kontaminace (např. Fe + Cu + další nečistoty) lze ostatní kovy odlišit od železa 

sérií SPV měření v časovém rozmezí 12 až 72 hodin od optické aktivace, během níž dojde k posunu 

hodnot difúzních délek vlivem rekonstrukce elektricky aktivních komplexů (Obr. 17).  

 

Obr.  17: V levém grafu lze po opětovném měření vidět kompletní obnovení FeB párů po 24 

hodinách od optické aktivace. Hodnoty difúzních délek se vrátily do stavu před aktivací. 

Příčinou rozdílu hodnot v difúzních délkách L1 a L3 (vpravo) je přítomnost jiných nečistot. L1 

je difúzní délka před osvícením, L2 po osvícení a L3 je difúzní délka naměřená po 24 hodinách 

od optické aktivace. Převzato z [31]. 
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K obnově většiny FeB párů dochází již během 12 hodin po osvícení, pro vyloučení vlivu železa je 

však třeba dodržet stanovený čas. Rozdíl difúzních délek naměřených před aktivaci a po 72 hodinách 

od aktivace svědčí o kontaminaci mědí. Identifikace neželezných kovů SPV zařízením není standardně 

prováděna.  

2.5 REŠERŠE ÚDAJŮ O KONTAMINACI KŘEMÍKOVÝCH DESEK 

2.5.1 ŽELEZO 

Hurd [8]ve své práci uvedl postup cílené kontaminace křemíkových desek metodou adsorpce 

z roztoku SC1. 

Savin [32]ve své práci provedla 30 minutové žíhání kontaminovaných křemíkových desek p – typu na 

900°C  před SPV měřením.   

Zoth a Bergholtz [33] popsali techniku stanovení koncentrace železa v objemu křemíkové desky 

dopované bórem. Citlivost metody je na úrovni 5 ·10
11

 cm
-3

. Princip je založen na reverzibilní 

disociaci FeB párů. 

Typ vodivosti křemíkového substrátu má silný vliv na rekombinační aktivitu kovových nečistot. 

Železo snižuje životnost minoritních nosičů náboje v křemíku p – vodivostního typu. Vliv na životnost 

menšinových nosičů v n – typu křemíku je cca o řád nižší. Povolené koncentrační limity železa jsou 

průmyslově sledovány na křemíkových deskách p – typu [34]. 

Ramappa [35]studoval termální stabilitu precipitátů železa a zjistil, že železo v silicidu je slabě 

vázáno. Precipitáty železa lze zpětně rozpustit následným žíháním. 

Rotondaro a spol. [36]experimentálně zjistil, že množství atomů železa z povrchu křemíkového 

substrátu závisí na druhu žíhací atmosféry. Průměrně 50% povrchové kontaminace železa oddifunduje 

do objemu křemíkové desky po žíhání v suché kyslíkové atmosféře a 70 – 100% při žíhání v dusíkové 

atmosféře.  

Po difúzi atomů železa 10 nm oxidickou vrstvou (žíhání na 750°C a 900°C) byla po odleptání HF na 

rozhraní Si/SiO2 identifikována křemičitanová fáze Fe
3+

Fe0,5
2+

[SiO4] [37]. 

Murphy a Falster [13]popsali relaxační chování přesycených atomů železa v teplotním intervalu 550 – 

750°C. Přítomnost silicidu železa na povrchu desky vytváří významnou hnací sílu pro difúzi 

intersticiálně rozpuštěného železa. 

Rapoport a spol. [39] navrhli nový postup pro monitorování železa v křemíku. Provedli oboustranné 

SPV měření (TS – SPV) křemíkových desek, slabě dopovaných bórem. Experimentálně zjistili 

závislost distribuce železa v křemíku na teplotách v intervalu 375°C-1100°C za podmínek RTA 

(Rapid Thermal Annealing) žíhání. Při žíhání do teploty 650°C je výsledná elektrická aktivita 

zkreslena existencí kyslíkových termálních donorů. 

2.5.2 NIKL 

Polignano a spol. [40]nezjistila žádnou rekombinační aktivitu niklu v objemu v p – typu křemíku. 

Desky kontaminované niklem byly žíhány v peci na 900°C.  

Vzhledem k neutrálnímu náboji intersticiálně difundujícího niklu nedochází k segregaci v místech 

zvýšené koncentrace dopantu. Rozpustnost intersticiálně difundujícího niklu je nezávislá na druhu a 

koncentraci dopantu [41]. 
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Oxidové precipitáty přítomné v objemu zvyšují detekční limit niklu. Dekorace oxidových precipitátů 

niklem zvyšuje rekombinační aktivitu [42]. 

2.5.3 MĚĎ 

Vzhledem ke kladně nabitému stavu difundujících intersticiálních atomů mědi Cui
+
 a kladně 

nabitých precipitátů mědi dochází v p – typu křemíku k jejich vzájemnému odpuzování. Precipitace 

mědi je zde potlačena. Měď nevytváří optimální množství elektricky aktivních defektů v objemu 

křemíku p – vodivostního typu, raději difunduje na volné povrchy. V n – typu křemíku dochází ke 

změnám poměru elektrostatických sil, atomy mědi a precipitáty jsou vzájemně přitahovány.  

Měď výrazněji snižuje životnost minoritních nosičů náboje pouze v křemíku n – vodivostního typu. 

Úroveň kontaminace se zjišťuje pomocí měření životnosti u n – typu křemíkových desek [18]. 

Henley a kol. [15] oznámil nový fenomén pro kvantitativní detekci mědi v p - typu křemíku. Zjistil, že 

optická aktivace a vhodné tepelné žíhání před SPV měřením (>150°C, 5min) sníží difúzní délku 

minoritních nosičů náboje v bórem dopovaném a mědí kontaminovaném Czochralského křemíku. Po 

optické disociaci nezaznamenal žádnou rekonstrukci Cus-Cui párů.  

Ramappa [43]informoval o stejném jevu u bórem dopovaného FZ (float zone) křemíku. Postup 

optické aktivace zahrnuje osvícení vzorku proudem fotonů o energii vyšší než je energie zakázaného 

pásu v křemíku. 

Flink a kol. [19] zjistil, že měď v p – typu křemíku difunduje z objemu na povrch křemíkové deky 

převážně za pokojové teploty, nikoliv během ochlazování křemíkového substrátu. 

Shabani a kol. [44]zjistil, že měď zůstává v objemu p – typu křemíku pouze tehdy, pokud je povrch 

křemíkové desky pokryt dostatečně širokou oxidickou vrstvou SiO2. Platí za podmínek pomalého 

ochlazování křemíkového substrátu.  

Rekombinační aktivita mědi na úrovni stopových koncentrací je po optické aktivaci vzorku příliš 

nízká. Raineri a spol. [45] uvedl, že nenašli jakoukoliv změnu v difúzních délkách minoritních nosičů 

náboje v p – typu křemíku, který byl kontaminovaný mědí na úrovni 10
13

 cm
-2

.  

Oxidové precipitáty působí během procesu ochlazování jako nukleační místa pro precipitaci mědi a 

tím ovlivňují životnost minoritních nosičů náboje [46]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 POPIS EXPERIMENTÁLNÍHO MATERIÁLU 

K experimentu byly použity leštěné křemíkové desky, vyrobené společností MEMC Electronic 

Materials (MEMC – monitor wafers), určené k testování a kontrole výrobních procesů 

v polovodičovém průmyslu. Jedná se o křemíkové desky krystalografické orientace (100), vyrobené 

metodou Czochralského.  

Průměr desek je 150 mm, tloušťka 625 µm, měrný odpor  je v rozmezí 3 – 8 Ohm.cm. Desky jsou p - 

vodivostního typu, koncentrace dopantu v objemu je průměrně [B] = 2.10
15

 - 4.10
15

 at/cm
3
. Obsah 

rozpuštěného intersticiálního kyslíku je nízký ([Oi] < 10
17

 at/cm
3
). Experiment probíhal v čistých 

prostorech třídy 10 společnosti On Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm. 

3.2 CÍLENÁ KONTAMINACE  

Kvantitativní analýza byla provedena na modelových křemíkových deskách p - typu, které byly 

cíleně kontaminovány. Povrchové kontaminace křemíkových desek je dosaženo metodou adsorpce 

kovů z roztoku SC1 a z roztoku zředěné HF. Hladina koncentrací železa, niklu a mědi na povrchu 

desek je testována na základě ponoru desek do různě kontaminovaných roztoků. Cílem je příprava 

několika skupin desek, kontaminovaných na úrovni 10
10

 až 10
12

 at/cm
2
. Proces cílené kontaminace 

musí být opakovatelný. 

3.2.1 ADSORPCE ŽELEZA A NIKLU Z ROZTOKU SC1 

K experimentu byly použity chemikálie s garantovaným obsahem kovových nečistot do 10ppt 

(pg/mL). Roztok 29%NH4OH : 30%H2O2 : DEMI voda v poměru 1:1:5 byl připraven na základě 

simulace lázně SC1 z procesu chemického čištění. Následně byl doplněn přídavkem analytu kovu na 

konečnou koncentraci (standardní roztoky Fe
3+

 a Ni
2+

 iontů). Čistota připravené lázně a různé úrovně 

koncentrací železa a niklu v roztoku byly kontrolovány hmotnostním spektrometrem (ICP –MS).  

Povrch desky v připraveném roztoku byl hydroxylován, tzn. že byl vytvořen hydrofilní, dobře smáčivý  

povrch. Každá deska setrvala v kontaminovaném roztoku 10 minut, doba oplachu v DEMI vodě trvala 

1 minutu. Desky byly poté usušeny v odstředivce (spin –dryer) a povrchové koncentrace ihned 

testovány na TXRF zařízení. Homogenita povrchové distribuce kontaminantu byla kontrolována 

měřením v 9 bodech (Obr. 23). 

3.2.2 ADSORPCE MĚDI Z ROZTOKU HF:DEMI VODA (1:99) 

V případě adsorpce mědi na povrch křemíkového substrátu byla připravena lázeň o složení 

49% HF:DEMI voda v poměru 1:99. Lázeň byla naředěna přídavkem Cu
2+

 vzorku (standardní roztok 

Cu
2+

). Postup cílené kontaminace je analogický.  

Povrchový oxid SiO2 je v lázni odleptán, po vytažení desky z roztoku HF je povrch viditelně 

hydrofobní. V tabulce Tab. 3 jsou uvedeny jednotlivé koncentrace kovů v lázni. Výsledkem 

kontaminace z roztoku je povrchová koncentrace kovů v požadovaném rozmezí. Tento proces byl 

několikrát opakován pro zajištění předem stanovené koncentrace kovů na povrchu, kvalita a čistota 

lázně byla neustále kontrolována.   
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Tab.  3: Přehled koncentrací kovů v jednotlivých lázních 

Kov - lázeň Fe - SC1 Ni - SC1 Cu - 0,49% HF 

Obsah kovu v roztoku 

100ppt 5ppb 10ppb 

500ppt 10ppb 100ppb 

1ppb 50ppb  

5ppb 100ppb  

 

3.3 MĚŘENÍ POVRCHOVÉ KONTAMINACE FE, NI A CU 

Cíleně kontaminované desky byly měřeny v 9 ti bodech na zařízení Trex 910 (Obr. 18). Při měření 

bylo využito standardního nastavení zařízení TXRF, budící záření W – katoda (40kV, 40mA), úhel 

dopadu monochromatického RTG svazku 0,05°. Plocha analyzovaného bodu je 1 cm
2
.  

Výsledek celkového měření povrchové koncentrace kovů na desce byl zprůměrován. K výsledkům 

byly přiřazeny odchylky od průměru povrchových koncentrací jednotlivých vzorkových desek.  

 

Obr.  18: Mapa rozložení 9 ti bodového měření na povrchu křemíkové desky, vpravo je TXRF 

spektrální analýza povrchu křemíkové desky kontaminovaného mědí (viditelná spektra Cu). 

Vybrané desky analyzované TXRF metodou byly následně 10 min leptány v parách 49% HF (Obr. 19) 

a skenovány na VPD zařízení (GeMeTec). Automaticky naředěný vzorek byl analyzován hmotnostním 

spektrometrem ICP –MS (Agilent 7700s).  
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Obr.  19: Leptací zařízení (Pad Fume) a skenovací zařízení (Pad Scan) VPD systému. Ve 

vakuové komoře se leptá povrch křemíkové desky kyselinou fluorovodíkovou a rozpuštěný 

oxid křemičitý spolu s povrchovými kovy je poté skenovacím ramenem shromážděn do malé 

kapky roztoku HF:H2O2 . Zařízení je vyrobeno z odolného teflonového plastu. 

3.4 ŽÍHÁNÍ KŘEMÍKOVÝCH DESEK  

Účelem simulace vysokoteplotního procesu je prodifundování (drive-in) kovů z povrchu do 

objemu desky a následné změření podílu kovové kontaminace v objemu.  

Vybrané desky byly žíhány ve vertikální difúzní peci VTR (Vertical Thermal Reactor) za 

podmínek (T = 630°C, 20min, N2 atmosféra, normální tlak), které jsou standardně používány pro 

SPV měření. Desky se stejnou povrchovou koncentrací kovu byly žíhány na zkušební teplotě 

900°C (ostatní parametry zůstávají stejné). Gradient růstu teploty (rump up) byl 5°C/min. 

Ochlazování z teploty 900°C probíhalo rychlostí 5°C/min (rump down) až na teplotu 630°C, 

následně byly desky vytaženy a chlazeny na vzduchu. 

3.5 MĚŘENÍ OBJEMOVÉ KONTAMINACE FE, NI A CU 

Část desek po žíhání na teplotách 630°C a 900°C byla povrchově změřena metodou VPD - ICP 

MS a část byla povrchově upravena pro SPV měření. 

Povrchová úprava zahrnuje 10 minutové leptání v HF, poté následuje 20 minutové sušení desek na 

teplotě 80°C. Měření křemíkových desek proběhlo na zařízení Semiconductor Diagnostic Inc. model 

SPV630. Hloubka penetrace nízké dávky světla je nastavena pomocí filtrů F2 – F8 do vzdálenosti 160 

μm od povrchu desky (Obr. 20).   Použitím filtrů F2 - F8 je definována hloubka průniku světla (z = 

1/α) a také maximální proměřovaná oblast křemíkové desky. Pro jednobodové měření se používá 

soustava všech filtrů F2(160 μm) - F8 (10 μm).  

Pro mapování celého povrchu desky se z časových důvodů používají pouze filtry F2 a F8. Signál 

v jednotkách mV z měření F2 a F8 je linearizován a jeho protažením do hodnoty 0 mV dostaneme 

výslednou difúzní délku (Obr. 20). Pokud však není koncentrace Fe konstantní v celé tloušťce desky, a 

výrazně klesá od povrchu do objemu desky, může tímto zjednodušením dojít ke zkreslení výsledků 

měření. 

Všechny elektricky aktivní kovy v křemíku, které po osvícení substrátu snižují difúzní délky 

menšinových nosičů, jsou přepočítávány jedním vzorcem na výslednou koncentraci NFe, přestože 

mohou mít různé záchytné průřezy. Jedná se o tzv. efektivní koncentraci. 
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Obr.  20: Kalibrační křivka  SPV zařízení. Nastavení difúzní délky na základě závislosti SPV  

signálu a penetrační hloubky 1/α.  

Sekvence SPV měření zahrnuje tři kroky: 

 měření difúzní délky před aktivací LDbef 

 optická aktivace 

 měření difúzní délky po aktivaci LDaft 

Při měření kontaminovaných křemíkových desek bylo využito filtrů F2 a F8. Intenzita signálu musí 

být větší než 2mV. Výsledkem jsou naměřené hodnoty difúzních délek, objemové koncentrace a 

obrazové mapy s popisnými statistikami (histogramy).  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 VÝSLEDEK CÍLENÉ KONTAMINACE Z ROZTOKU 

K cílené kontaminaci povrchu křemíkových desek železem a niklem bylo připraveno 8 lázní 

s roztokem SC1 a přídavkem příslušného kovového analytu. Obsah analytu v lázni a naměřené 

hodnoty povrchových koncentrací kovů na křemíkových deskách metodou VPD – ICP MS jsou 

uvedeny v Tab. 4 a 5. V případě výsledků naměřených hmotnostním spektrometrem se jedná o 

celkovou povrchovou kontaminaci, tedy pouze jednu hodnotu. 

Tab.  4:Adsorpce železa na povrch křemíku z roztoku SC1 

Koncentrace Fe
3+

 v SC1 

roztoku [ppt] 

VPD - ICP MS 

povrchová koncentrace 

Fe [at/cm
2
] 

100 3,5.10
10

 

500 1,5.10
11

 

1000 3,9.10
11

 

5000 3,7.10
12

 

 

Tab.  5: Adsorpce niklu na povrch křemíku z roztoku SC1 

Koncentrace Ni
2+

 v SC1 

roztoku [ppb] 

VPD - ICP MS 

povrchová koncentrace 

Ni [at/cm
2
] 

5 6,9.10
9
 

10 1,4.10
10

 

50 6,2.10
10

 

100 8,1.10
10

 

 

V následujících grafech je vynesena závislost povrchové kontaminace (měřená metodou VPD – ICP 

MS) na koncentraci kovu v roztoku SC1. Adsorpce železa je téměř o tři řády vyšší než adsorpce niklu 

z roztoku SC1 o stejné koncentraci kovu (5ppb) viz Obr.  21 aObr.  22. 

Metoda cílené kontaminace z SC1 roztoku je účinnější pro adsorpci železa, při adsorpci niklem často 

docházelo k odchylkám v naadsorbovaném množství a vzhledem k více koncentrovaným roztokům 

také k sekundární kontaminaci. Sekundární kontaminací je v tomto případě myšlena paralelní 

kontaminace křemíkové desky jinými kovy, tato kontaminace není cílená a může k ní dojít např. 

během nevhodné manipulace s deskou. Adsorpční izotermy se s narůstající povrchovou adsorpcí kovu 

blíží stavu nasycení hydroxylových skupin (Obr. 21, 22). Z grafů je zřejmé, že maximální povrchová 
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koncentrace železa se blíží hodnotě c(Fe)=10
13

at/cm
2
 , zatímco povrchová koncentrace niklu c(Ni) = 

10
11

 at/cm
2
. Vyšší adsorpce železa na povrch křemíku je zcela v souladu s grafem na Obr.  5. 

 

Obr.  21: Adsorpce iontů železa na povrch křemíkové desky ponořené v SC1 roztoku.  

 

Obr.  22: Adsorpce iontů niklu na povrch křemíkové desky ponořené v SC1 roztoku. 

Měď byla adsorbována z roztoku kyseliny fluorovodíkové s přídavkem Cu
2+

 analytu, připraveny byly 

dvě různě kontaminované lázně (Tab. 6).  

Tab.  6: Adsorpce mědi na povrch křemíku z roztoku 0,49% HF 

Koncentrace Cu
2+

 v 0,49%HF 

[ppb] 

VPD - ICP MS povrchová 

koncentrace Cu [at/cm
2
] 

10 5,8.10
10

 

100 8,5.10
11
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Povrchový oxid SiO2 křemíkové desky je v roztoku HF odleptán, dochází k elektrolytické depozici Cu 

na Si substrát. Adsorpce mědi z roztoku HF vykazuje stabilní homogenní distribuci v povrchové 

vrstvě křemíkové desky. 

4.2 STANOVENÍ VHODNÉHO DIFÚZNÍHO ŽÍHÁNÍ 

KONTAMINOVANÝCH DESEK 

Atomy kovů přítomné na povrchu desky během vysokoteplotního procesu difundují ve směru 

koncentračního spádu do objemu desky. Stanovením vhodné teploty, času žíhání a atmosféry pece lze 

teoreticky dosáhnout určité rozpustnosti kovu v objemu křemíkové desky.  

Na základě znalostí vztahů pro rozpustnost a difuzivitu železa v křemíku mohou být vyneseny 

závislosti difúzních délek na čase.  

Pro monitorování objemové kontaminace se standardně používá 20 minutové „drive in“ žíhání na 

teplotě 630°C. Testovány jsou pouze křemíkové desky p - typu s přesně definovanými parametry (3-8 

Ω.cm, nízký obsah kyslíku, tloušťka desky 590 - 660μm). Při teplotě 630 °C je podle vztahu (2.7) 

teoretická rozpustnost železa v křemíku, slabě dopovaném bórem, rovna koncentraci 1,17.10
11

 at/cm
3
. 

Je tedy teoreticky rovna přípustnému objemovému limitu železa. Difúzní tok atomů železa v křemíku 

by se měl (za předpokladu ustálené difúze) po 20 minutovém žíhání na teplotě 630 °C zastavit 

v hloubce přibližně 160 μm, což je maximální hloubka detekce elektricky aktivních fází objemové 

SPV metody (Obr.  23).  

 

Obr.  23: Difuzivita železa v křemíku při nižších teplotách. Drive-in je pomalejší, atomy železa 

se po 20 minutách na teplotě T = 630°C dostávají do hloubky max. 160μm. Při 450°C je 

difúze ještě pomalejší, po 20 minutách železo prodifunduje cca 50μm pod povrch. Graf byl 

sestaven na základě difuzivity železa v čistém křemíku ze vztahu (2.8). 
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Pokud bychom simulovali proces při vyšší teplotě, železa se z povrchového zdroje rozpustí v objemu 

více, než je jeho přípustná hodnota (c(Fe) = 10
11

 at/cm
3
). Platí za předpokladu ustálené difúze. 

Návrh žíhání na teplotě 900°C byl přijat z důvodu difúze atomů železa do větší hloubky (Obr. 24) a 

jejich rovnoměrné distribuce přes celou tloušťku desky (za předpokladu oboustranné kontaminace) 

[39]. Maximální koncentrace rozpuštěných atomů železa v objemu nedopovaného křemíku by měla 

být podle vztahu (2.8) při této teplotě rovna c(Fe) = 4,3.10
13

 at/cm
3
. V modelech je zanedbána difúze 

oxidickou vrstvou. 

K simulaci hloubkového difúzního profilu železa oboustranně kontaminované desky bylo využito dat z 

počítačové simulace Sentaurus TCAD. Proces byl simulován na základě zjednodušeného difúzního 

modelu, který není ovlivněn interakcemi mezi kovem a dopantem, případně bodovými defekty 

(vakancemi a intersticiály). Zanedbán je také vliv elektrického pole na difúzi železa.  

Vztah pro proměnný difúzní tok vychází z 2. Fickova zákona: 

    

  
   (        

 )      (4.1) 

, kde 
    

  
 je změna koncentrace železa v závislosti na čase,   je gradient, DFe je difuzivita železa 

závislá na koncentraci cFe
+
 a na vzdálenosti od povrchu desky,    

  je aktivní podíl koncentrace železa. 

 

Obr.  24:  Difuzivita železa v křemíku při vyšších teplotách. Ze závislosti lze odečíst, že za 30 

minut atomy železa během žíhání na teplotě T = 900°C prodifundují do hloubky cca 545μm. 

Sestaveno na základě vztahu (2.8). 

V grafu (Obr. 25, 26) je znázorněno, že difúze železa bude zpomalena přítomností kontaminace na 

obou površích. Závislost ukazuje předpokládanou objemovou koncentraci železa v určité hloubce 

desky.  Předpokladem je proměnný difúzní tok atomů železa v křemíku. Závisí na vzdálenosti od 

povrchového zdroje železa. 
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Obr.  25: Oboustranný difúzní profil železa. Zadané parametry: difuzivita železa, žíhání na 

teplotě 900°C, tloušťka desky 625μm, očekáváná objemová koncentrace železa zahrnuta 

v modelu. 

 

Obr.  26: Simulace difúze atomů železa z oboustranně kontaminovaných povrchů křemíkové 

desky. Zadané parametry: difuzivita železa, žíhání na teplotě 900°C, tloušťka desky 625μm, 

očekáváná objemová koncentrace železa zahrnuta v modelu. 

Difúzní hloubkové profily jsou pouze přiblížením procesu přerozdělení atomů železa během 

vysokoteplotního žíhání, výsledné distribuční profily po ochlazení křemíkových desek mohou být 
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zcela odlišné. Sestavit precipitační model na základě chování atomů železa během ochlazování není 

možné. Vzhledem k heterogenní nukleaci precipitátů železa se lze pouze domnívat, že během chlazení 

křemíkových desek dochází z určité míry k difúzi atomů železa směrem k povrchům desek a jejich 

interakci s atomy bóru, případně precipitaci v místech již existujících precipitátů. 

4.3 VYHODNOCENÍ POVRCHOVÝCH TECHNIK (VPD – ICP 

MS/TXRF) 

Vyhodnocením povrchových analýz dostáváme určitou korelaci povrchových metod, na jejímž 

základě lze posoudit možnosti rychlé spektrální analýzy vůči časově náročnější destruktivní metodě. 

Korelace jsou provedeny pro každý prvek zvlášť, důvodem je odhalení možných specifik měřeného 

kovu. U VPD  - ICP MS metody se jedná zejména o kolekční účinnost roztoku HF:H2O2 (1:49) 

v případě oxidace elektrolyticky deponované mědi. V tabulkách Tab. 7, 8 a 9 jsou vedle sebe srovnány 

povrchové metody VPD – ICP MS a TXRF. 

Tab.  7:Měření povrchových koncentrací železa metodou VPD-ICP MS a TXRF  

ŽELEZO 

Povrchová 

koncentrace 

Fe [at/cm
2
] 

VPD- 

ICP 

MS 

TXRF-

průměr 

VPD- 

ICP MS 

TXRF-

průměr 

VPD- 

ICP MS 

TXRF-

průměr 

VPD- 

ICP MS 

TXRF-

průměr 

Fe konc.v SC1 100 ppt 500 ppt 1 ppb 5 ppb 

Bez žíhání 3,5.10
10

 7,8.10
9
 1,8.10

11
 6,9.10

10
 3,9.10

11
 2,2.10

11
 3,7.10

12
 1,4.10

12
 

Směrodatná 

odchylka TXRF 4,0.10
9
 8,3.10

9
 2,3.10

10
 1,7.10

11
 

Korekční faktor 

VPD/TXRF 4,49 2,61 2,96 2,64 

Žíhání 630°C 1,8.10
10

 1,6.10
10

 

- - 

- 
Směrodatná 

odchylka TXRF  1,1.10
10

 

Žíhání 900°C 5,2.10
9
 9,7.10

9
 2,4.10

10
 3,9.10

10
 2,1.10

11
 2,3.10

11
 -  

Směrodatná 

odchylka TXRF  4,1.10
9
  9,8.10

9
  2,7.10

10
 - 

Drive-in [%] - cca 76% cca 69% 

Pozn.: Hodnoty TXRF v šedých polích jsou průměrné povrchové koncentrace Fe naměřené na stejných 

deskách před žíháním. Žíhání desky s vyšší povrchovou koncentrací 10
12

 at/cm
2
 bylo vynecháno 

z důvodu možné kontaminace difúzní pece. Hodnoty TXRF výchozí koncentrace železa jsou 

přepočítány korekčním faktorem na hodnoty VPD-ICP MS. Hodnoty s vysokou odchylkou byly 

vynechány. „Drive-in“ je termín pro tepelně ovlivněnou difúzi určitého podílu kovu z povrchu do 

objemu křemíku, v závislosti na výchozí povrchové koncentraci.  

TXRF analýza je při totálním úhlu 0,05°schopna analyzovat 1 - 2 nm tenkou povrchovou vrstvu, to 

však nemusí zaručovat, že rentgenové záření pronikne na deskách kontaminovaných v SC1 až na 
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rozhraní Si/SiO2. To naznačují odchylky výsledků TXRF od VPD – ICP MS. Výsledky analýz 

povrchové kontaminace desek se železem ukazují na odchylku mezi TXRF a VPD – ICP MS. 

Hodnoty získané pomocí VPD - ICP MS jsou v porovnání s TXRF měřením dvoj- až trojnásobné.  

Detekční limit TXRF metody pro železo se pohybuje na úrovni 8.10
9
 at/cm

2
. Z toho důvodu může být 

zkreslen poměr mezi VPD  - ICP MS a TXRF u desek připravených z roztoku SC1 o koncentraci 100 

ppt. Ze srovnání výsledků obou povrchových metod vyplývá, že poměr mezi hodnotami získanými 

pomocí VPD – ICP MS a měření na TXRF se pohybuje zhruba na hodnotě 2,7 (pokud nebereme 

v úvahu odlehlou hodnotu VPD/TXRF = 4,49). Tento rozdíl může být způsobený právě nízkým úhlem 

totálního odrazu (0,05°). Rentgenové záření nepronikne celou vrstvou přirozeného oxidu až na 

rozhraní SiO2/Si. To má za následek, že nejsou excitovány všechny atomy kovu, kterými byl cíleně 

kontaminován povrch křemíkových desek. Druhou příčinou může být nepřesná kalibrace TXRF, která 

využívá pouze jednobodovou kalibraci na desce s definovanou koncentrací Ni (1160at/cm
2
).  

Povrchová koncentrace byla analyzována na VPD - ICP MS také po žíhání desek na 630°C a na 

900°C. U desek kontaminovaných železem (Tab. 7) je zřejmé, že povrchová koncentrace železa po 

žíhání je nižší než naměřená koncentrace na deskách před žíháním. To potvrzuje difúzi určitého podílu 

železa z povrchu do objemu desky. S narůstající povrchovou kontaminací klesá procentuální podíl 

železa difundovaného do objemu.  

V případě vzorkové desky s nejnižší povrchovou koncentrací niklu jsou výsledné hodnoty naměřené 

v devíti bodech na hranici detekce TXRF metody (Tab. 8). 

Tab.  8: Měření povrchových koncentrací niklu metodou VPD-ICP MS a TXRF 

NIKL 

Povrchová 

koncentrace 

Ni [at/cm
2
] 

VPD- 

ICP 

MS 

TXRF-

průměr 

VPD- 

ICP MS 

TXRF-

průměr 

VPD- 

ICP MS 

TXRF-

průměr 

VPD- 

ICP MS 

TXRF-

průměr 

Ni konc.v SC1 5 ppb 10 ppb 50 ppb 100 ppb 

Bez žíhání 6,9.10
9
 3.10

9
 1,4.10

10
 7,1.10

9
 6,2.10

10
 2,1.10

10
 8,1.10

10
 2,5.10

10
 

Směrodatná 

odchylka TXRF  2,8.10
9
  4,1.10

9
  1,0.10

10
  1,5.10

10
 

Korekční faktor 

VPD/TXRF 2,3 1,97 2,95 3,24 

Žíhání 900°C -  -  -  5,8.10
10

 1,8.10
10

 

Směrodatná 

odchylka TXRF     5,5.10
9
 

Pozn.: Hodnoty TXRF v šedých polích jsou průměrné povrchové koncentrace Ni naměřené na stejných 

deskách před žíháním. Žíhání proběhlo pouze s minimálním počtem desek na teplotě 900°C. Důvodem 

byla nehomogenní povrchová distribuce niklu a sekundární kontaminace povrchu desek během cílené 

kontaminace. 

Vzorkové desky kontaminované niklem vykazují vzhledem k nerovnoměrné povrchové distribuci 

viditelné odchylky od průměrné hodnoty. Povrchová koncentrace niklu na nejvíce kontaminované 
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desce naměřená VPD – ICP MS metodou je proti hodnotě z TXRF zhruba trojnásobná. Na rozdíl od 

železa dochází u niklem kontaminovaných desek k  disproporcím mezi povrchovou koncentrací, 

analyzovanou v 9ti bodech. Srovnávání metod je v tomto případě obtížné. Výsledek vzorkové desky 

po žíhání na 900°C (analyzované metodou VPD – ICP MS) ukazuje na přítomnost 3krát vyššího 

podílu atomů niklu, než bylo naměřeno TXRF metodou. To je v souladu s očekáváním (viz kapitola 

2.2.6), že velká část atomů niklu po žíhání putuje zpět na povrch křemíkové desky a nezůstává 

rozpuštěna v objemu (Tab. 8).  

Výsledky měření povrchové koncentrace mědi oběma metodami jsou znázorněny v Tab. 9. 

Tab.  9: Měření povrchových koncentrací mědi metodou VPD-ICP MS a TXRF 

MĚĎ 

Povrchová 

koncentrace Cu 
[at/cm

2
] 

VPD- 

ICP MS 

TXRF-

průměr 

VPD- 

ICP MS 

TXRF-

průměr 

Cu konc.v HF:DEMI 

(1:99) 10 ppb 100 ppb 

Bez žíhání 5,8.10
10

 3,0.10
10

 8,5.10
11

 4,7.10
11

 

Směrodatná 

odchylka TXRF  8,9.10
9
  1,4.10

11
 

Korekční faktor 

VPD/TXRF 1,93 1,81 

Žíhání 630°C 5,8.10
10

 4,1.10
10

 8,4.10
11

 4,2.10
11

 

Směrodatná 

odchylka TXRF  1,7.10
10

  9,0.10
10

 

Pozn.: Žíhání na 900°C nebylo provedeno z důvodu překročení eutektické teploty. Hodnoty 

VPD – ICP MS (630°C) jsou naměřeny po žíhání. 

Z nižšího poměru VPD – ICP MS a TXRF metod u mědi (korekční faktor < 2) je zřejmé, že citlivost 

VPD - ICP MS metody se u mědi více přibližuje  citlivosti TXRF spektrální analýzy. Možným 

důvodem je nižší účinnost sběru mědi z rozpuštěné oxidické vrstvy u VPD – ICP MS metody (viz 

kapitola 2.3.2).  

Na základě této domněnky bylo provedeno druhé leptání povrchu stejné desky s následným sběrem 

zbytkové kontaminace. Z hodnot 1. a 2. měření VPD – ICP MS (viz Tab. 10) můžeme usoudit, že 

sběrný roztok je schopen v prvním měření lépe pojmout povrchovou kontaminaci železa a niklu než 

měď, která se vzhledem ke kladnému standardnímu redoxnímu potenciálu (E = 0,34V) pomaleji 

rozpouští v použitém roztoku HF:H2O2 (viz kapitola 2.3.2).  

Účinnost sběru mědi metodou VPD – ICP MS se v 1. měření pohybuje kolem 83-91% v závislosti na 

povrchové koncentraci. Vyšší povrchové koncentrace mědi (>1.10
11

 at/cm
2
) významně snižují 

kolekční účinnost metody.  
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Tab.  10: Koncentrace kovů ve vzorku po prvním a druhém leptání povrchu křemíkové desky 

MĚĎ 

VPD-ICP MS 

měření - prvek 
konc.[at/cm

2
] 

1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Fe 5,2.10
9
 < D.L. 2,4.10

10
 < D.L. 4,1.10

11
 < D.L. 

Ni 5,8.10
10

 4,0.10
9
 8,2.10

10
 5,3.10

9
 - - 

Cu 5,8.10
10

 5,2.10
9
 8,5.10

11
 1,7.10

11
 - - 

Pozn.: D.L. = detekční limit  

Z výsledků mědí kontaminovaných, křemíkových desek po žíhání na 630°C můžeme analyzovat 

pouze desku s nižší směrodatnou odchylkou. Dvojnásobná hodnota povrchové koncentrace mědi 

[c(Cu) = 8,4.10
11

 at/cm
2
] naměřená metodou VPD – ICP MS svědčí o tom, že měď v objemu 

křemíkové desky nezůstala po žíhání rozpuštěna. Veškerá měď rozpuštěná v křemíku difundovala zpět 

k rozhraní Si/SiO2 u povrchu křemíkových desek (viz kapitola 2.2.7.3). Srovnání povrchových metod 

je znázorněno také graficky (Obr. 27).  

 

Obr.  27: Srovnání povrchových analýz potvrzuje 2,7krát vyšší citlivost VPD – ICP MS 

metody v oblasti koncentrací cca 10
11

 – 10
12

 at/cm
2
 v případě měření železa. Korelace metod 

v případě měření niklu ani mědi není znázorněna, důvodem jsou odchylky od průměrných 

povrchových koncentrací naměřených TXRF metodou a nízký počet dat. Závislost je 

v logaritmickém měřítku. 
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V oblasti nízkých povrchových koncentrací kovů jsou zřetelné odchylky od průměrných TXRF 

koncentrací. U vzorkových desek s nejnižší kontaminací lze předpokládat nízkou citlivost TXRF 

metody. Nepřesná korelace metod by byla sestavena na základě průměrných povrchových koncentrací 

niklu, stanovených TXRF spektrální analýzou z 9 naměřených bodů. Vysoká odchylka od průměrné 

povrchové koncentrace svědčí o nehomogenní povrchové kontaminaci niklem. Nicméně poslední tři 

body měření povrchové koncentrace železa (cm
-2

) ukazují na lineární závislost mezi oběma metodami 

(Obr. 27). 

4.4 VYHODNOCENÍ OBJEMOVÉ SPV METODY 

Metoda SPV vyhodnocuje kovy v objemu na základě detekce elektricky aktivních částic, které 

snižují životnost minoritních nosičů náboje. Mezi rekombinační aktivitou atomů intersticiálního železa 

Fei a aktivitou železo borových párů FeB existují určité rozdíly, které se projeví v  difúzních délkách 

minoritních nosičů náboje před a po osvícení křemíkového substrátu.  

Výsledkem měření je rozdíl difúzních délek, následný přepočet na koncentraci železa NFe a na 

koncentraci ostatních kontaminantů NR. Za ostatní rekombinační centra jsou považovány např. 

oxidické precipitáty. 

Z rešerše vyplývá, že měď vytváří elektricky aktivní komplexy CuiCus, které by mohly být měřeny 

stejným způsobem jako železo. Rekombinační aktivitu mědi v tomto případě SPV zařízení přepočítá 

na tzv. efektivní koncentraci železa NFe.  

Rozlišit vliv železa a mědi a jejich rekombinační aktivitu v křemíku by bylo možné po změření 

stejných vzorkových desek po 12 – 72 hodinách, po kompletní rekonstrukci FeB párů viz kapitola 

2.4.1.2.  

Pro objemovou detekci železa, jako kontaminantu, který se nejvíce projeví ve snížení difúzních délek 

minoritních nosičů v p - typu desek, můžeme provést srovnání SPV měření na základě teplot difúzního 

žíhání (viz Tab. 11).  

Tab.  11: Měření objemové SPV koncentrace železa a ostatních rekombinačních center 

ŽELEZO 

Objemová 

koncentrace Fe 
[at/cm

3
] 

SPV SPV SPV 

Fe konc.v SC1 100 ppt 500 ppt 1 ppb 

Druh kontaminace  NFe NR NFe NR NFe NR 

Žíhání 630°C 9,1.10
11

 5,3.10
10

 4,3.10
12

 1,3.10
10

 1,2.10
13

 4,5.10
10

 

Žíhání 900°C 1,7.10
12

 4,7.10
10

 6,5.10
12

 8,0.10
10

 1,6.10
13

 7,4.10
11

 

SPV(900/630)[°C] 1,9 - 1,5 - 1,3 - 

Pozn.: Hodnoty SPV jsou průměrné objemové koncentrace železa v křemíku. NFe je efektivní 

koncentrace železa, NR koncentrace ostatních rekombinačních center.  
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Z výsledků vyplývá, že odlišné parametry difúzního žíhání se významně neodrážejí ve výsledných 

objemových koncentracích železa. Po žíhání desek na 630°C jsou výsledné koncentrace železa 

v objemu cca 1,6krát  nižší než po žíhání desek na vyšší teplotě (900°C). Při žíhání na teplotě 900°C je 

maximální rozpustnost železa v čistém křemíku zhruba na úrovni c(Fe) = 4.10
13

 at/cm
3
. Pro zjištění 

maximální úrovně rozpustnosti železa v křemíkových deskách při teplotě 900°C by bylo nutné 

prověřit vzorky desek s vyšší povrchovou koncentrací železa (> 10
12

at/cm
2
). Tento krok byl vyloučen 

z důvodu vypařování železa během vysokoteplotního žíhání a možné kontaminace difúzní pece. 

Nejasné zatím zůstávají důvody pro vyšší rozpustnost železa během žíhání na teplotě 630°C. 

Teoretická maximální rozpustnost železa v křemíku je při této teplotě cca o dva řády nižší. Výstupem 

měření jsou kromě hodnot koncentrací také difúzní délky minoritních nosičů před a po osvícení 

křemíkového substrátu (viz Tab. 12).  

Tab. 12:Měření difúzních délek u železem kontaminovaných křemíkových desek 

ŽELEZO 

Difúzní délka před a 

po osvícení [μm] 
SPV SPV SPV 

Fe konc.v SC1 100 ppt 500 ppt 1 ppb 

Difúzní délka LD LDbef LDaft 

     

     
 LDbef LDaft 

     

     
 LDbef LDaft 

     

     
 

Žíhání 630°C 281,3 104,8 2,7 166,8 48,4 3,4 101,5 29,3 3,5 

Žíhání 900°C 240,5 77,9 3,1 129,4 40,1 3,2 69,8 25,9 2,7 

ΔLD(630°C) 176,5 118,4 72,2 

ΔLD(900°C) 162,6 89,3 43,3 

Pozn.: LDbef = difúzní délka minoritních nosičů před osvícením, LDaft = difúzní délka minoritních 

nosičů po osvícení, ΔLD = rozdíl difúzních délek. 

Rozdíly v difúzních délkách se s rostoucí koncentrací železa v objemu postupně snižují (viz Tab. 12). 

Snížení difúzních délek před osvícením je dáno nárůstem koncentrace FeB párů, pokles difúzní délky 

po osvícení je dán disociací těchto párů. Koncentrace ostatních rekombinačních center NR na čistých 

deskách se pohybuje obvykle do 7.10
10

 at/cm
3
. Pro rozsah objemových koncentrací železa c(Fe) = 10

11
 

až 10
13

 cm
-3

 v křemíkových deskách platí, že intersticiální atomy železa Fei přítomné v křemíku po 

osvícení, snižují difúzní délky minoritních nosičů měřené ve stavu před osvícením o faktor 2,7 až 3,5 

(viz Tab. 13). To svědčí o tom, že rekombinační aktivita intersticiálních atomů železa Fei v křemíku je 

2,7 – 3,5krát vyšší než aktivita železo borových párů FeB, které se v deskách vyskytují ve stavu před 

osvícením. 

Výstupem SPV měření jsou obrazové mapy distribuce difúzních délek a koncentrací. Na Obr. 28 a 29 

jsou mapy křemíkové desky kontaminované železem na úrovni počáteční povrchové koncentrace cFe = 

1,8.10
10

 cm
-2

.  



50 

 

 

 

Obr.  28: Obrazové mapy s difúzními délkami před a po osvícení. Barevná spektra 

determinují místa s různými hodnotami difúzních délek. U okraje fazety výskyt minimální 

objemové kontaminace železa. Barevná spektra nastavená pro difúzní délky vzájemně 

nekorespondují. 

 

Obr.  29: Obrazová mapa s popisnými statistickými daty a histogramem. Koncentrace železa 

je zřetelně vyšší v horní části desky. 

Pro vizualizaci povrchové kontaminace lze nastavit spektrum barev, které reprezentují určité hodnoty 

difúzních délek. Čím má určitý bod v mapě nižší difúzní délku, tím má teplejší odstín (max. červená). 

Měření SPV je primárně nastaveno pro měření objemové kontaminace železa. V případě desek 

kontaminovaných mědí postupujeme stejným způsobem, tzn. „drive in“ žíhání - stabilizační 

nízkoteplotní žíhání - úprava povrchu a vlastní měření.  

Železo a zčásti měď jsou schopny za stejných podmínek SPV měření snižovat difúzní délky 

minoritních nosičů náboje. Smíšenou kontaminaci (Fe a Cu) není SPV zařízení schopno rozlišit a 

zahrne ji do celkové objemové koncentrace NFe. Z dostupných TXRF hodnot stejných desek před 

žíháním a porovnáním VPD – ICP MS měření podobně kontaminovaných desek po žíhání můžeme 

analyzovat vliv sekundární kontaminace železa. Hodnoty výsledných objemových koncentrací niklu a 

mědi z SPV měření jsou uvedeny v tabulkách Tab. 13 a 14. 
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Tab.  13: Měření objemové koncentrace niklu a ostatní kontaminace 

NIKL 

Objemová 

koncentrace Ni 
[at/cm

3
] 

SPV SPV SPV 

Ni konc.v SC1 10 ppb 50 ppb 100 ppb 

SPV data  NFe NR NFe NR NFe NR 

Žíhání 900°C 3,8.10
10

 1,7.10
10

 4,8.10
10

 5,3.10
10

 6,8.10
11

 4,1.10
10

 

Fe (TXRF)[at/cm
2
] <DL - <DL - 1,0.10

10
 - 

Pozn.: Detekční limit železa TXRF metody je 8.10
9
 at/cm

2
. NFe je efektivní koncentrace železa 

a může do ní být zahrnuta i případná rekombinační aktivita niklu v křemíkových deskách.  

Z výsledků série desek kontaminovaných niklem je zřejmý pokles difúzní délky minoritních nosičů 

náboje po světelné aktivaci desek. Difúzní délky před osvícením jsou vyšší než u desek 

kontaminovaných železem, to souvisí s malou rekombinační aktivitou, resp. nízkou přítomností 

rekombinačních center před osvícením. U desky s nejvyšší koncentrací niklu je patrný větší pokles 

difúzních délek, způsobený sekundární kontaminací železa (viz Tab. 14).  

Tab. 14: Měření difúzních délek u niklem kontaminovaných křemíkových desek 

NIKL 

Difúzní délka 
[μm] 

SPV SPV SPV 

Ni konc.v SC1 10 ppb 50 ppb 100 ppb 

Difúzní délka LD LDbef LDaft LDbef LDaft LDbef LDaft 

Žíhání 900°C 426,7 339 420,6 321,2 327,9 126,1 

ΔDL(900°C) 87,7 99,4 201,6 

Pozn.: LDbef = difúzní délka minoritních nosičů před osvícením, LDaft = difúzní délka minoritních 

nosičů po osvícení, ΔLD = rozdíl difúzních délek. 

Pro měření objemové koncentrace mědi bylo využito křemíkových desek p – typu, které byly před 

SPV  měřením standardně žíhány na 630°C. Předpokladem byla nízká nebo nulová rekombinační 

aktivita mědi v objemu (viz kapitola 2.2.7).   
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Výsledky měření SPV metodou jsou uvedeny v Tab. 15 a 16. 

Tab.  15: Měření objemové koncentrace mědi a ostatní kontaminace 

MĚĎ 

Objemová 

koncentrace Cu 
[at/cm

3
] 

SPV SPV 

Cu konc.v HF:DEMI 

(1:99) 
10 ppb 100 ppb 

SPV data  NFe NR NFe NR 

Žíhání 630°C 3,3.10
9
 4,9.10

10
 6,9.10

10
 5,0.10

10
 

Fe (TXRF)[at/cm
2
] <DL - <DL - 

Pozn.: Detekční limit železa TXRF metody je 8.10
9
 at/cm

2
. 

Tab.  16: Měření difúzních délek u mědí kontaminovaných křemíkových desek 

MĚĎ 

Difúzní délka 
[μm]] 

SPV SPV 

Cu konc.v HF:DEMI 

(1:99) 
10 ppb 100 ppb 

Difúzní délka LD LDbef LDaft LDbef LDaft 

Žíhání 630°C 455,3 447,5 432,5 328,3 

ΔDL(630°C) 7,8 104,2 

Pozn.: LDbef = difúzní délka minoritních nosičů před osvícením, LDaft = difúzní délka minoritních 

nosičů po osvícení, ΔLD = rozdíl difúzních délek. 

Pokles difúzní délky po aktivaci křemíku je markantní u křemíkové desky s větší výchozí povrchovou 

koncentrací mědi, nicméně artefakt měření může být způsoben koncentrací železa pod hranicí 

detekčního limitu železa u TXRF metody.  

Kontaminované desky byly v difúzní peci oboustranně stíněny čistými nekontaminovanými atrapami, 

výsledky měření na VPD – ICP MS jsou uvedeny v Tab. 17. 
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Tab.  17: Povrchové koncentrace VPD – ICP MS na vybraných stínících deskách 

ATRAPY 

Povrchová kontaminace po 

žíhání [at/cm
2
] 

VPD – ICP MS 

Kov (žíhání - konc. v SC1) 

Fe (630°C - 500ppt) 9,7.10
9
 

Fe (900°C - 1ppb) 1,9.10
10

 

Ni (900°C - 50ppb) 1,7.10
9
 

Výsledné povrchové koncentrace naměřené na atrapách po žíhání jsou mírně zvýšené.  

Na deskách po žíhání byla patrná stopová množství kontaminantů, které vykazovaly poměrně stabilní 

úroveň koncentrace např. zinek, případně měď s niklem u železem kontaminovaných desek. 

4.5 TEST KORELACE POVRCHOVÝCH A OBJEMOVÝCH TECHNIK 

Je zřejmé, že citlivější povrchovou analýzou je metoda sběru kovové kontaminace z rozpuštěného 

oxidu SiO2 s následnou analýzou na hmotnostním spektrometru.  

Test korelace povrchových a objemových technik je proveden srovnáním dat z SPV a VPD - ICP MS 

metody.  Objemová SPV technika je zaměřena hlavně na identifikaci elektricky aktivních fází železa 

v objemu. Metoda objemové kvantifikace železa pomocí disociace FeB párů je v literatuře podrobně 

popsána a dobře koreluje s výsledky povrchové TXRF metody [8].  

K testování korelace povrchových a objemových metod tedy využijeme naměřených dat z analýzy 

křemíkových desek kontaminovaných železem. Pro teoretický přepočet výchozí povrchové 

koncentrace kovu na koncentraci kovu v objemu použijeme jednoduchý výpočet. Předpokladem je 

rovnoměrná koncentrace železa v celé tloušťce křemíkové desky (625μm) při ideálních podmínkách 

difúzního žíhání. 

Přepočet povrchové koncentrace kovu (at/cm
2
) na koncentraci kovu v objemu (at/cm

3
): 

Plocha jedné strany desky S = π·r
2
 = π·56,25 = 176,7 cm

2 

Objem desky V = S·h = 176,7·625·10
-4

 = 11 cm
3
 

Předpokládaný korelační koeficient: S/V [cm
2
/cm

3
] = 16 pro přepočet povrchové koncentrace z jedné 

strany křemíkové desky 

Pro teoretický výpočet koncentrace železa v objemu při jednostranné kontaminaci můžeme vynásobit 

povrchovou koncentraci uvedeným koeficientem 16.  

Pro oboustranně kontaminované povrchy křemíkových desek provedeme zjednodušení a budeme 

předpokládat dvojnásobné množství atomů železa. Výchozí povrchová koncentrace je vynásobena 

koeficientem 32 (2x16). 
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Rozměry šestipalcové desky jsou znázorněny na Obr. 30.  

 

Obr.  30: Rozměry 6 ti palcové křemíkové desky. Průměr desky je 150 mm, tloušťka 625μm.  

Z výsledků SPV měření byla obdržena informace o průměrné koncentraci železa do hloubky 160μm 

od povrchu křemíkové desky. Tato hodnota byla odečtena na základě kalibrační křivky SPV zařízení, 

která využívá dvou hloubek průniku 1/α (filtr F2 a F8). Z výsledků dat povrchové a objemové 

koncentrace železa v Tab. 18 byla testována závislost povrchových a objemových metod. Výsledek 

korelace SPV metody s VPD - ICP MS měřením je znázorněn v grafu na Obr. 31.  

Tab.  18: Srovnání metod SPV/TXRF/VPD – ICP MS – měření železa 

ŽELEZO 

Měření Fe  
SPV 

průměr 

TXRF-

průměr 

VPD-

ICP MS 

SPV 

průměr 

TXRF-

průměr 

VPD-

ICP MS 

SPV 

průměr 

TXRF-

průměr 

VPD-

ICP MS 

Fe 

konc.v SC1 
100 ppt 500 ppt 1 ppb 

Jednotka  [at/cm
3
] [at/cm

2
] [at/cm

2
] [at/cm

3
] [at/cm

2
] [at/cm

2
] [at/cm

3
] [at/cm

2
] [at/cm

2
] 

Žíhání 

630°C 
9,1.10

11
 1,7.10

10
 7,6.10

10
 4,3.10

12
 5,4.10

10
 1,4.10

11
 1,2.10

13
 2,0.10

11
 5,9.10

11
 

Směrodatná 

odchylka  
3,7.10

11
 1,8.10

10
 - 3,1.10

11
 8,3.10

9
 - 9,3.10

11
 2,0.10

10
 - 

Žíhání 

900°C 
1,7.10

12
 1,1.10

10
 4,9.10

10
 6,5.10

12
 6,1.10

10
 1,6.10

11
 1,6.10

13
 2,4.10

11
 7,1.10

11
 

Směrodatná 

odchylka  
2,7.10

11
 6,5.10

9
 - 1,5.10

12
 8,2.10

9
 - 5,5.10

12
 2,4.10

10
 - 

Pozn.: Hodnoty SPV a TXRF jsou experimentálně zjištěny, hodnoty VPD – ICP MS v šedých polích 

jsou stanoveny vynásobením TXRF hodnot korekčním faktorem viz Tab. 7. SPV a VPD – ICP MS data 

jsou zvýrazněna. 
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Obr.  31: Objemová koncentrace železa měřená SPV metodou je funkcí povrchové 

koncentrace před žíháním na teplotě 630 °C a 900°C. Křivky 100% a 50% jsou očekávané 

teoretické hodnoty koncentrace železa v celém objemu křemíkové desky (konstantní distribuce 

železa v objemu). 

Teoretická koncentrace pro ideální případ, kdy bude gradient koncentrace železa v desce konstantní 

v celé tloušťce desky, je zobrazena ve formě přerušované modré čáry. Tato přímka představuje 

teoretickou maximální objemovou koncentraci železa (100%) pro daný rozsah povrchových 

koncentrací nezávisle na rozpustnosti železa v křemíku. Povrchová koncentrace je vynásobena 

koeficientem pro oboustrannou kontaminaci desky k = 32, dostáváme objemovou koncentraci železa 

pro ideální případ difúze veškerého železa z obou povrchových zdrojů do objemu křemíkové desky. 

Druhá šrafovaná přímka (černá) zobrazuje 50% předpokládaného objemového podílu výchozí 

povrchové koncentrace. Pro oba typy žíhání je viditelná shoda s teoretickým modelem pro křemíkové 

desky s výchozí povrchovou koncentrací 1. 10
11

 at/cm
2
. Křemíkové desky s nejvyšší povrchovou 

koncentrací železa (cca 6-7.10
11

 at/cm
2
), na úrovni cca 70% teoretických hodnot, mohou ukazovat na 

nižší rozpustnost železa z obou povrchových zdrojů.   

Z grafu je zřejmé, že žíháním při teplotě 900°C po dobu 30 minut, a následným měřením objemové 

koncentrace železa pomocí SPV metody, lze dosáhnout více než uspokojivé korelace s výchozí 

povrchovou koncentrací železa. Na vzorkové desce s nejvyšší povrchovou koncentrací železa může 

docházet k omezení rozpustnosti železa v křemíku.  

Žíhání při teplotě 630°C po dobu 20 minut vede až k nečekaně uspokojivé korelaci. Největší odchylka 

od 100%ní přímky byla pozorována na desce s nejnižší koncentrací. Rozpustnost železa v křemíku je 

při teplotě 630°C pravděpodobně vyšší než byl původní teoretický předpoklad. Svoji roli může hrát 

zčásti přítomnost substitučních atomů bóru, které mohou posílit rozpustnost železa v křemíku. Počet 

atomů bóru značně převyšuje počet atomů kontaminovaného kovu. Stejně tak je důležité zmínit vliv 
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podmínek ochlazování, všechny křemíkové desky byly vytaženy z difúzní pece při stejné teplotě 

630°C a poté samovolně chladly na vzduchu. Železo borové FeB páry se vytváří během ochlazování 

z teploty 200°C a níže (viz kapitola 2.2.5).  

SPV zařízení monitoruje objemovou koncentraci železa pouze do hloubky 160μm od povrchu desky, 

z toho důvodu nelze úplně vyloučit zvýšený koncentrační gradient v blízkosti povrchového zdroje 

železa. Gradient koncentrace železa v oblasti pod povrchem desky do hloubky 200 μm má podle Obr. 

32 při teplotách 650 až 950 °C obdobný průběh. Výsledky SPV měření při obou teplotách žíhání 

mohou být na základě stanovení kalibrační křivky ze dvou bodů (dvě hloubky průniku světla) 

zkresleny a zprůměrovány do výsledné objemové SPV koncentrace. Z těchto důvodů se výsledné 

objemové koncentrace železa v hloubce 0 až 160μm nemusí při obou teplotách žíhání příliš lišit. 

 

Obr.  32: Difúzní profily železa v křemíku při různých teplotách žíhání. Podmínky žíhání: 

rychlý teplotní ohřev RTA (Rapid Thermal Annealing), čas žíhání 5 minut. Převzato z [39]. 

V kapitole 4.2 je diskutován difúzní profil železa v křemíku při oboustranné kontaminaci křemíkových 

desek a 30ti minutovém žíhání při 900°C. Difúze atomů železa v čistém křemíku při 20ti minutovém 

žíhání na teplotě 630°C byla teoreticky stanovena do maximální hloubky 160μm. Difúzní profil pro 

20ti minutové žíhání na 630°C nemusí být dostatečný pro homogenní distribuci železa v celé tloušťce 

křemíkové desky. Z tohoto důvodu je přesnější hodnotou SPV objemové koncentrace železa hodnota 

koncentrace ve vzorkové desce, která byla žíhána v difúzní peci na maximální teplotu 900°C.  

Dalšími měřenými kovy v objemu byly nikl a měď. Z měření VPD – ICP MS vyplývá, že tyto kovy po 

vysokoteplotním procesu v průběhu ochlazování křemíkového substrátu difundovaly směrem 

k volným povrchům, kde je bylo možné detekovat. Rekombinační aktivita, u niklem a mědí 

kontaminovaných křemíkových desek, byla velmi nízká. U desky s nejvyšší povrchovou koncentrací 

niklu byla způsobena sekundární kontaminací železa.  
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5 ZÁVĚR 

Výsledky řešení diplomové práce lze shrnout následovně: 

 Kinetika adsorpce železa a niklu je v prostředí roztoku SC1 pravděpodobně odlišná a závislá 

na pH roztoku a iontové síle roztoku. Adsorpce iontů Fe
3+

 na povrch křemíkových desek 

probíhá v prostředí roztoku SC1 snadněji než adsorpce Ni
2+

 iontů. Maximální hodnota, které 

se blíží množství atomů železa, naadsorbované na hydrofilní povrch křemíku v roztoku SC1, 

je o dva řády vyšší než maximální hodnota, které se přibližuje adsorbované množství niklu. 

Z toho vyplývá, že křemíkový povrch je v prostředí čistícího roztoku SC1 více ohrožen 

přítomností iontů železa v lázni.  

 Proces adsorpce kovových iontů byl využit k cílené kontaminaci křemíkových desek. Cílem 

bylo dosažení homogenní povrchové distribuce kovu, důvodem bylo srovnání TXRF bodové 

analýzy a chemické analýzy VPD – ICP MS. Adsorpce železa z lázně SC1 a elektrolytická 

depozice mědi z roztoku 0,49% HF ukazuje na dobrou povrchovou homogenitu. Při adsorpci 

niklu z roztoku SC1 docházelo k odchylkám v povrchových koncentracích, přestože byly 

křemíkové desky ponořeny ve stejné, niklem kontaminované lázni.  

 Výsledkem srovnání povrchových metod jsou v průměru 2,7krát vyšší hodnoty povrchových 

koncentrací železa, analyzované metodou VPD – ICP MS. Vzhledem k nastavení mezního 

úhlu dopadu může být příčinou snížené detekce železa metodou TXRF nedostatečná hloubka 

průniku RTG záření. Dalším důvodem může být nepřesná kalibrace, která je založena na 

jednobodovém měření koncentrace niklu na srovnávací desce. Výsledkem srovnání VPD – 

ICP MS a TXRF metody při povrchové analýze niklu jsou nepřesné korelace vzhledem 

k lokálním disproporcím mezi povrchovými koncentracemi adsorbovaného niklu. Povrchová 

analýza mědi vykazuje zřetelný pokles citlivosti VPD – ICP MS metody na úrovni povrchové 

kontaminace větší než 10
11

 at/cm
2
 . Důvodem je nízká kolekční účinnost roztoku HF:H2O2.  

 Dalším důvodem pro rovnoměrnou povrchovou distribuci bylo vytvoření koncentračního 

gradientu v desce a usnadnění difúze kovů do objemu desky v průběhu vysokoteplotního 

žíhání. Na základě teoretické analýzy termodynamických veličin jednotlivých kovů bylo 

navrženo difúzní žíhání při vyšší teplotě než je teplota standardně nastaveného žíhání před 

SPV měřením. Předpokladem byla teplotně ovlivněná difúze atomů kovů z obou 

kontaminovaných povrchů do objemu křemíkové desky a rozpuštění deklarovaného 

teoretického množství kovů v křemíku při dané teplotě. Na základě empiricky stanovených 

vztahů pro rozpustnost a difuzivitu železa v čistém křemíku byl navržen přibližný difúzní 

model při teplotě 900°C. Žíhání na nižší teplotě 630°C bylo limitováno nedostatečnou 

distribucí přes celou tloušťku křemíkové desky a také maximální teoretickou rozpustností, 

která se v tomto případě rovnala hodnotě přípustné kontaminace kovů v objemu (10
11

at/cm
3
).  

 Obě teploty žíhání korespondují se 100%ní difúzí atomů výchozího povrchového množství 

železa do objemu u křemíkových desek s výchozí povrchovou koncentrací železa 

c(Fe)=1.10
11

at/cm
2
. Nad povrchovou koncentrací c(Fe)>6.10

11
 at/cm

2
 může docházet k cca 

70% rozpustnosti železa v křemíku.  

 Teoretická rozpustnost železa v křemíku při 630°C nekoresponduje s experimentálně 

naměřenou objemovou koncentrací železa. Rozpustnost železa po ochlazení vzorků desek byla 

pravděpodobně ovlivněna přítomností substitučního bóru, který svou koncentrací převyšuje 



58 

 

 

koncentraci železa v objemu. Precipitační model železa v křemíku, během ochlazování 

z teploty 900°C rychlostí 5°C/min s následným pomalým chlazením z teploty 630°C, nelze 

přesně stanovit.  

 Povrchové koncentrace niklu a mědi byly po vysokoteplotním žíhání analyzovány metodou 

VPD – ICP MS. Z výsledků povrchové i objemové analýzy je zřejmé, že nikl ani měď 

nezůstaly po ochlazení křemíkových desek rozpuštěny v objemu a u p – typu desek tedy 

nesnižují životnost minoritních nosičů náboje. K monitorování mědi SPV metodou jsou 

pravděpodobně vhodnější křemíkové desky n – vodivostního typu. 

 Cílem experimentu bylo srovnání parametrů žíhání křemíkových desek před SPV měřením. 

Z uvedených výsledků lze předpokládat, že koncentrační gradient železa pod povrchem desky 

je pro oba typy žíhání velmi blízký. Ačkoliv z uvedených difúzních modelů železa v křemíku 

vyplývá, že koncentrační gradient železa během žíhání na 630°C je nedostatečný pro 

homogenní distribuci železa v celém objemu křemíkové desky, výsledné hodnoty koncentrací 

(cm
-3

) pod povrchem desky jsou pro teploty 630°C a 900°C v hloubce 0<x<160μm obdobné. 

Žíhání křemíkových desek na 630°C před SPV měřením je vzhledem k proměřované hloubce 

dostačující, nepoukazuje však na přesnou koncentraci železa v celém objemu křemíkové 

desky.  

 SPV měření dává informaci pouze o průměrné koncentraci železa do hloubky 160μm, 

proměření koncentrace železa ve větší hloubce křemíkové desky není možné. Částečné řešení 

může spočívat v nastavení SPV zařízení, kdy přidáním více filtrů a proměřením koncentrace 

v odlišných hloubkách lze zpřesnit údaje o objemové koncentraci železa z udávané oblasti pod 

povrchem. Pro potvrzení této hypotézy by bylo třeba provést více měření pomocí SPV 

zařízení nebo změřit koncentrační profil železa v křemíku v závislosti na hloubce pomocí 

metody SIMS. 
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7 PŘÍLOHY 

Příloha 1 

Tab.  19: Tabulka pro převod koncentrací mezi relativními jednotkami ppma (1atom na 1∙10
6
 

atomů Si), ppba (1atom na 1∙10
9
 atomů Si),  ppta (1atom na 1∙10

12
 atomů Si) a absolutními 

jednotkami at/cm
3
. 

Koncentrace (%, ppma, ppba, 

ppta) 
Koncentrace (at/cm

3
) 

100% 5∙10
22

 (at Si v 1 cm
3
) 

1% 5∙10
20

 

1∙10
-4

 % = 1ppma 5∙10
16

 

1∙10
-7

 % = 1ppba 5∙10
13

 

1∙10
-10

 % = 1ppta 5∙10
10

 

Příloha 2 

Tab.  20: Tabulka detekčních limitů v různých módech měření ICP MS. 

Prvek [měřený 

mód ICP MS] 

Detekční 

limit metody 

v at/cm
2
 

Prvek [měřený 

mód ICP MS] 

Detekční 

limit metody 

v at/cm
2
 

7  Li  [ Cool ]  5,6E+09 59  Co  [ He ]  5,7E+08 

11  B  [ No Gas ]  1,6E+10 60  Ni  [ He ]  9,0E+08 

23  Na  [ Cool ]  3,5E+09 63  Cu  [ Cool ]  8,1E+08 

24  Mg  [ Cool ]  1,7E+09 63  Cu  [ He ]  6,9E+08 

27  Al  [ Cool ]  2,9E+09 66  Zn  [ He ]  1,1E+09 

28  Si  [ No Gas ]  3,0E+11 71  Ga  [ Cool ]  7,2E+08 

28  Si  [ HEHe ]  1,3E+11 72  Ge  [ He ]  8,3E+08 

39  K  [ Cool ]  1,1E+09 75  As  [ He ]  1,9E+09 

40  Ca  [ Cool ]  2,9E+09 86  Sr  [ HEHe ]  1,1E+09 

47  Ti  [ He ]  3,6E+09 88  Sr  [ HEHe ]  4,8E+08 

48  Ti  [ He ]  1,5E+09 90  Zr  [ He ]  4,0E+08 

51  V  [ He ]  7,4E+08 93  Nb  [ No Gas ]  3,5E+08 

52  Cr  [ Cool ]  9,9E+08 93  Nb  [ He ]  3,1E+08 

52  Cr  [ He ]  8,6E+08 95  Mo  [ He ]  5,5E+08 

55  Mn  [ Cool ]  7,6E+08 111  Cd  [ HEHe ]  5,8E+08 

56  Fe  [ Cool ]  1,3E+09 137  Ba  [ He ]  4,6E+08 

56  Fe  [ He ]  4,0E+09 137  Ba  [ HEHe ]  2,9E+08 

58  Ni  [ Cool ]  8,6E+08 181  Ta  [ HEHe ]  2,4E+08 

58  Ni  [ He ]  8,3E+08 182  W  [ He ]  1,5E+08 

59  Co  [ Cool ]  6,6E+08 208  Pb  [ He ]  1,5E+08 
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Příloha 3 

Tab. 21: TXRF analýza povrchové koncentrace železa adsorbovaného z roztoku SC1 

 

Position, 

mm
Concentrations x 1010 cm-2

File  Name Sample  Name X, Y S Cl K Ca T i V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Sb

SL010000 1.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40, 40 170 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.4 <0.7 <0.3 <2.2

SL010001 1.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27, 27 190 <21 <4.8 <3.4 <2.4 <1.3 <1.0 <1.0 <0.6 <0.5 <0.4 <0.3 <1.2 <2.2

SL010002 1.MEMC-SC1 Fe 100ppt  0, 0 380 <24 <7.5 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 <0.8 <0.6 <0.4 1.2 <0.3 <2.2

SL010003 1.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27,-27 260 27 <4.8 <4.0 <2.2 <1.3 <1.0 <0.8 0.9 <0.5 <0.4 <0.8 <1.1 <2.2

SL010004 1.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40,-40 180 <24 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 <1.2 <0.5 <0.4 <0.8 <0.3 <2.2

SL010005 1.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40,-40 210 <25 <4.8 <3.4 <1.7 <1.8 <1.0 <0.8 1.3 <0.5 <0.4 1.0 <0.3 <2.2

SL010006 1.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27,-27 230 46 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 <0.8 <0.5 <0.4 <0.8 <1.1 <2.2

SL010007 1.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27, 27 200 <22 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.3 <0.5 <0.4 <0.8 <0.3 <2.2

SL010008 1.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40, 40 240 24 <4.8 <3.4 2.3 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.7 1.2 <0.3 <2.2

SL020000 2.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40, 40 290 <22 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.1 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL020001 2.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27, 27 430 35 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.4 <0.6 <1.0 <2.2

SL020002 2.MEMC-SC1 Fe 100ppt  0, 0 350 56 <4.8 <3.4 <2.2 <1.3 <1.0 <1.0 <0.8 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL020003 2.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27,-27 520 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.4 <0.7 <1.0 <2.2

SL020004 2.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40,-40 340 <22 <4.8 14 <2.3 <1.3 <1.0 <0.8 6.5 <0.5 <0.9 5.2 <0.3 <3.8

SL020005 2.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40,-40 200 25 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.3 <0.8 1.2 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <3.3

SL020006 2.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27,-27 420 <23 <4.8 <3.4 <2.2 <1.3 <1.0 <0.8 <0.7 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL020007 2.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27, 27 390 43 <4.8 <5.2 <2.1 <1.3 <1.2 <0.8 1.4 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL020008 2.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40, 40 210 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.4 <0.8 <0.3 <2.2

SL030000 3.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40, 40 250 22 <4.8 <3.4 <1.7 <1.5 <1.0 <0.8 1.5 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL030001 3.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27, 27 490 <25 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 2.0 <0.5 <0.7 <0.7 <0.3 <2.2

SL030002 3.MEMC-SC1 Fe 100ppt  0, 0 270 65 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.9 <0.5 0.7 <0.3 <0.3 <2.2

SL030003 3.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27,-27 590 43 <6.5 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.2 <0.5 <0.6 <0.6 <0.3 <2.2

SL030004 3.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40,-40 280 30 <5.8 <4.4 <2.0 <1.3 <1.0 <0.8 4.2 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL030005 3.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40,-40 280 55 <7.4 5.5 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.7 <0.3 <0.3 <2.2

SL030006 3.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27,-27 500 34 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.6 <0.3 <1.0 <2.2

SL030007 3.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27, 27 520 <23 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 <0.8 <0.6 <0.4 <0.8 <0.3 <2.2

SL030008 3.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40, 40 250 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 <0.8 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL040000 4.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40, 40 180 <23 <4.8 <3.4 <2.1 <1.3 <1.0 <0.8 1.3 <0.5 <0.4 <0.4 <0.3 <2.2

SL040001 4.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27, 27 310 36 <4.8 <3.4 <2.1 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <3.3

SL040002 4.MEMC-SC1 Fe 100ppt  0, 0 330 36 <4.8 <3.4 3.3 <1.3 <1.1 <0.8 0.9 <0.5 0.7 <0.3 <0.3 <2.2

SL040003 4.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27,-27 410 21 <4.8 <4.8 <2.0 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.4 <0.5 2.1 <2.2

SL040004 4.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40,-40 150 <11 <4.8 <5.1 <2.3 <1.3 <1.0 <0.8 1.4 <0.5 <0.4 <0.7 <0.3 <2.2

SL040005 4.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40,-40 160 <21 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 2.7 <0.5 <0.4 <0.8 <1.0 <2.2

SL040006 4.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27,-27 320 <24 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 0.8 <0.5 <0.6 <0.3 2.4 <2.2

SL040007 4.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27, 27 260 <11 14 <3.4 <2.2 <1.3 <1.0 <0.8 <0.7 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL040008 4.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40, 40 56 23 <4.8 <3.4 <2.7 <1.3 <1.0 <0.8 <0.9 <0.5 <0.7 0.9 <0.3 <2.2

SL050000 5.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40, 40 120 66 <7.7 <3.4 <2.1 <1.3 <1.0 <0.9 1.3 <0.5 <0.4 <0.8 <0.3 <2.2

SL050001 5.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27, 27 95 <27 <4.8 <3.4 <2.3 <1.3 <1.0 <0.8 0.8 <0.5 <0.4 <0.8 <0.3 <2.2

SL050002 5.MEMC-SC1 Fe 100ppt  0, 0 440 <11 <4.8 <3.4 <2.2 <1.3 <1.0 <0.8 1.0 <0.5 <0.7 2.2 <0.3 <2.2

SL050003 5.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27,-27 150 32 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 1.4 <0.5 <0.7 <1.0 <0.3 <2.2

SL050004 5.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40,-40 180 <25 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 <0.8 <0.5 <0.4 <0.7 <1.0 <2.2

SL050005 5.MEMC-SC1 Fe 100ppt -40,-40 <48 56 <8.3 <3.4 <2.1 <1.3 <1.0 <0.8 1.2 <0.5 <0.5 <0.8 <0.3 <2.2

SL050006 5.MEMC-SC1 Fe 100ppt -27,-27 240 56 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 <0.6 <0.5 <0.4 <0.8 3.0 <2.2

SL050007 5.MEMC-SC1 Fe 100ppt  27, 27 180 68 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 <0.8 <0.5 <0.6 <0.8 <1.3 <2.2

SL050008 5.MEMC-SC1 Fe 100ppt  40, 40 190 61 <6.4 <3.4 <1.9 <1.3 <1.0 <0.8 <0.8 <0.5 <0.7 <0.6 <0.3 <2.5

SL060000 1.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40, 40 200 <24 <4.8 <3.4 <1.9 <1.3 <1.0 <0.8 2.9 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL060001 1.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27, 27 260 <22 <4.8 <3.4 <2.4 <1.3 <1.1 <0.8 3.8 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL060002 1.MEMC-SC1 Fe 500ppt  0, 0 460 <24 <4.8 <3.4 <2.5 <1.3 <1.0 <0.8 3.8 <0.5 <0.4 0.8 <0.3 <2.2

SL060003 1.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27,-27 200 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 4.3 <0.5 <0.4 <0.3 <1.0 <2.2

SL060004 1.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40,-40 94 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 6.4 <0.5 <0.4 1.2 <0.3 <2.2

SL060005 1.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40,-40 180 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 2.5 <0.5 <0.7 <0.8 <0.3 <2.2

SL060006 1.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27,-27 220 <23 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 3.2 <0.5 0.8 <0.3 <0.3 <2.2

SL060007 1.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27, 27 210 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.9 3.9 <0.5 <0.7 1.6 <0.3 <2.2

SL060008 1.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40, 40 130 27 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 4.2 <0.5 <0.6 <0.8 <0.3 <2.2

SL070000 2.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40, 40 280 28 <4.8 25 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 5.0 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL070001 2.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27, 27 460 <29 <4.8 <6.2 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 6.4 <0.5 <0.6 <0.3 <1.1 <2.2

SL070002 2.MEMC-SC1 Fe 500ppt  0, 0 240 <26 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <1.0 6.2 <0.5 <0.4 <0.7 <0.3 <3.6

SL070003 2.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27,-27 610 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.8 <1.0 <0.8 6.1 <0.5 <0.4 <0.3 <1.1 <2.2

SL070004 2.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40,-40 200 <11 <5.1 <4.6 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 5.9 <0.5 <0.5 <0.6 <0.3 <2.2

SL070005 2.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40,-40 120 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 5.5 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL070006 2.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27,-27 340 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.6 <1.0 <0.8 3.9 <0.5 <0.4 <0.8 <0.3 <2.2

SL070007 2.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27, 27 350 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 4.8 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL070008 2.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40, 40 230 <11 <4.8 <4.1 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 4.4 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2
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SL080000 3.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40, 40 230 <11 <4.8 <3.4 <2.3 <1.6 25 <0.8 160 <0.5 <0.4 <0.7 <0.3 <2.2

SL080001 3.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27, 27 610 <24 <4.8 <4.5 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 6.9 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL080002 3.MEMC-SC1 Fe 500ppt  0, 0 270 <28 <4.8 <3.4 <1.7 <1.7 <1.2 <0.8 6.6 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL080003 3.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27,-27 610 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.1 <0.8 5.7 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL080004 3.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40,-40 260 <11 12 <4.8 <1.7 1.7 <1.1 <1.0 4.8 <0.5 <0.4 <0.7 3.3 <3.4

SL080005 3.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40,-40 140 <11 9.8 67 7.7 <1.3 <1.2 3.0 58 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 3.3

SL080006 3.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27,-27 640 39 <4.8 11 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 36 <0.5 0.9 <0.3 <1.1 <2.2

SL080007 3.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27, 27 660 32 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 6.1 <0.5 <0.4 <0.3 <1.1 <2.2

SL080008 3.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40, 40 170 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <1.1 25 <0.5 <0.4 <0.3 <1.1 <2.2

SL090000 4.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40, 40 120 <28 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 7.2 <0.5 <0.4 <0.3 <1.1 <2.2

SL090001 4.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27, 27 170 <11 <4.8 <4.9 <3.3 <1.3 <1.0 <0.8 6.6 <0.5 <0.6 <0.3 1.2 <2.2

SL090002 4.MEMC-SC1 Fe 500ppt  0, 0 510 <26 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 6.0 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL090003 4.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27,-27 150 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 5.2 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL090004 4.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40,-40 140 <22 <4.8 <3.4 <2.0 <1.3 <1.0 <0.8 6.3 <0.5 0.7 <0.3 <0.3 <2.2

SL090005 4.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40,-40 170 <22 <4.8 <3.9 <2.2 <1.7 <1.0 <0.8 4.8 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL090006 4.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27,-27 150 <11 <4.8 <5.0 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 7.1 <0.5 <0.4 <0.7 <1.2 <2.2

SL090007 4.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27, 27 150 <21 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 5.4 <0.5 <0.6 <0.3 <1.0 <2.2

SL090008 4.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40, 40 <39 <11 <8.2 <3.4 <1.9 <1.3 <1.0 <0.8 6.7 <0.5 <0.4 <0.3 <1.1 <2.2

SL100000 5.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40, 40 210 45 <4.8 <4.5 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 8.7 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL100001 5.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27, 27 200 24 <4.8 18 <2.3 <1.3 <1.0 <0.8 7.3 <0.5 <0.7 <0.3 <0.3 <2.2

SL100002 5.MEMC-SC1 Fe 500ppt  0, 0 150 140 210 140 <1.7 <1.5 3.0 <1.0 120 <0.5 2.7 2.0 <1.1 <2.2

SL100003 5.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27,-27 200 <25 <4.8 <3.4 <1.7 <1.5 <1.0 <0.8 7.1 <0.5 <0.4 <0.3 <1.1 <2.2

SL100004 5.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40,-40 200 34 <4.8 6.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 5.9 <0.5 <0.4 1.1 <0.3 <2.2

SL100005 5.MEMC-SC1 Fe 500ppt -40,-40 130 <11 <10 <6.6 <1.7 <1.5 <1.0 <0.6 6.9 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL100006 5.MEMC-SC1 Fe 500ppt -27,-27 200 74 <4.8 <3.4 <1.7 <1.7 <1.0 <0.8 6.6 <0.5 <0.4 <0.7 <0.3 <2.2

SL100007 5.MEMC-SC1 Fe 500ppt  27, 27 100 <21 <4.8 <4.3 <1.7 <1.3 <1.0 <0.9 5.9 <0.5 0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL100008 5.MEMC-SC1 Fe 500ppt  40, 40 140 22 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 6.8 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL110000 1.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40, 40 140 <25 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 24 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL110001 1.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27, 27 230 <24 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <1.0 22 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL110002 1.MEMC-SC1 Fe 1ppb  0, 0 99 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.4 <1.0 <0.8 18 <0.6 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL110003 1.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27,-27 240 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 24 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL110004 1.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40,-40 300 35 8.9 5.0 <1.7 <1.3 <1.2 <0.8 25 <0.5 0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL110005 1.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40,-40 340 <11 <8.3 <4.9 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 21 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL110006 1.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27,-27 270 <28 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.3 <0.8 22 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL110007 1.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27, 27 300 31 <4.8 <4.8 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 19 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL110008 1.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40, 40 440 34 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 20 <0.5 <0.4 <0.6 <0.3 <2.2

SL120000 2.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40, 40 <53 <28 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 25 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL120001 2.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27, 27 110 <11 <4.8 <5.1 <1.7 <1.3 <1.0 <1.0 21 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL120002 2.MEMC-SC1 Fe 1ppb  0, 0 <48 <25 <4.8 <3.4 <2.2 <1.3 <1.0 <0.8 18 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL120003 2.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27,-27 130 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.1 <1.0 <0.8 21 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL120004 2.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40,-40 210 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.9 21 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL120005 2.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40,-40 140 <11 <8.1 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 18 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL120006 2.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27,-27 95 <24 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 1.4 <0.8 20 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <3.0

SL120007 2.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27, 27 160 <23 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 20 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL120008 2.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40, 40 280 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 20 <0.5 <0.4 <0.3 <0.7 <2.2

SL130000 3.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40, 40 90 <26 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 28 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL130001 3.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27, 27 100 38 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 22 <0.6 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL130002 3.MEMC-SC1 Fe 1ppb  0, 0 150 <22 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 23 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL130003 3.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27,-27 280 43 <4.8 <6.0 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 28 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL130004 3.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40,-40 210 34 <4.8 <3.4 <2.3 <1.3 <1.0 <1.9 26 <0.5 <0.7 <0.3 <0.3 <2.2

SL130005 3.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40,-40 240 <20 <4.8 <3.4 <2.0 <1.3 <1.0 <0.8 22 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL130006 3.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27,-27 150 <24 <4.8 <3.4 <1.7 <1.5 <1.0 <0.8 22 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL130007 3.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27, 27 240 57 <6.7 43 <1.7 <1.3 <1.0 <0.9 23 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL130008 3.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40, 40 210 <11 <4.8 6.5 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 22 <0.5 <0.6 0.6 <0.3 <2.2

SL140000 4.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40, 40 <58 <11 <4.8 <5.2 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 26 <0.5 <0.7 <0.3 <0.3 <2.2

SL140001 4.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27, 27 <55 <27 <4.8 <3.4 <2.3 <1.3 <1.0 <0.8 25 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL140002 4.MEMC-SC1 Fe 1ppb  0, 0 <49 <28 <4.8 <3.4 <1.7 <1.6 <1.0 <0.8 23 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL140003 4.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27,-27 66 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.9 27 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL140004 4.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40,-40 <56 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 19 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL140005 4.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40,-40 150 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <1.0 22 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL140006 4.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27,-27 160 <11 <4.8 <3.4 <1.9 <1.3 <1.0 <0.8 26 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL140007 4.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27, 27 130 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 22 <0.5 <0.8 <0.3 <0.3 <2.2

SL140008 4.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40, 40 310 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 20 <0.5 <0.5 <0.3 <0.6 <2.2

SL150000 5.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40, 40 230 <25 <4.8 <5.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 25 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL150001 5.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27, 27 92 <11 <4.8 <3.4 <2.1 <1.3 <1.0 <0.8 24 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL150002 5.MEMC-SC1 Fe 1ppb  0, 0 120 28 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 20 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL150003 5.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27,-27 210 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.1 <0.8 29 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL150004 5.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40,-40 330 <23 5.7 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 23 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL150005 5.MEMC-SC1 Fe 1ppb -40,-40 280 31 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 1.1 25 <0.5 <0.4 <0.5 <0.3 <2.2

SL150006 5.MEMC-SC1 Fe 1ppb -27,-27 270 27 <4.8 <3.4 <2.3 <1.3 <1.0 <0.8 26 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL150007 5.MEMC-SC1 Fe 1ppb  27, 27 210 35 <4.8 <3.4 <1.7 <1.6 <1.0 <0.8 26 <0.5 <0.7 <0.3 <0.3 <2.2

SL150008 5.MEMC-SC1 Fe 1ppb  40, 40 330 33 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 23 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2
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SL160000 1.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40, 40 220 49 <7.6 <3.4 3.1 <1.7 <1.0 <0.8 170 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL160001 1.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27, 27 190 <23 <4.8 <3.4 <1.7 <1.8 <1.0 <0.8 150 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL160002 1.MEMC-SC1 Fe 5ppb  0, 0 140 <20 <4.8 <4.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 120 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL160003 1.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27,-27 290 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 160 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL160004 1.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40,-40 310 34 <4.8 93 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 130 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL160005 1.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40,-40 310 <11 <4.8 <3.4 <2.2 <1.3 <1.2 <0.8 150 <0.5 <0.4 0.9 <0.3 <2.2

SL160006 1.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27,-27 350 <27 <4.8 <3.4 <2.3 <1.3 <1.0 <0.8 140 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL160007 1.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27, 27 270 <11 <8.0 <4.9 <2.2 <1.3 <1.0 <0.8 120 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL160008 1.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40, 40 250 <21 <4.8 <4.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 120 <0.7 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL170000 2.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40, 40 100 <26 <4.8 <3.4 <2.0 <1.3 <1.1 <0.8 130 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL170001 2.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27, 27 210 49 <4.8 <3.4 <2.3 <1.3 <1.0 <0.8 96 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL170002 2.MEMC-SC1 Fe 5ppb  0, 0 130 <23 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 100 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL170003 2.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27,-27 210 34 <4.8 <3.4 <2.3 <1.6 <1.3 <0.8 140 0.7 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL170004 2.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40,-40 410 46 <4.8 <3.4 <2.2 <1.3 <1.0 <0.8 130 <0.7 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL170005 2.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40,-40 220 <26 <4.8 <5.5 <2.2 <1.6 <1.0 <0.8 140 0.7 <0.4 <0.5 <0.3 <2.2

SL170006 2.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27,-27 210 26 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <1.0 130 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <3.3

SL170007 2.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27, 27 230 <21 <4.8 <3.4 <2.2 <1.3 <1.0 <0.8 90 <0.5 <0.4 <0.5 <0.3 <2.2

SL170008 2.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40, 40 310 <24 <4.8 <4.3 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 110 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL180000 3.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40, 40 220 29 <4.8 <4.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 170 <0.5 <0.4 <0.5 <0.3 <2.2

SL180001 3.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27, 27 230 <24 <4.8 <3.4 <2.2 <1.3 <1.0 <1.1 130 <0.5 <0.4 <0.3 <0.9 <2.2

SL180002 3.MEMC-SC1 Fe 5ppb  0, 0 190 45 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 120 <0.5 <0.4 <0.5 <0.3 <2.2

SL180003 3.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27,-27 290 52 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 170 0.8 2.0 <0.3 <0.3 <2.2

SL180004 3.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40,-40 290 <23 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <1.1 160 1.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL180005 3.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40,-40 380 63 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 170 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL180006 3.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27,-27 320 <25 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <1.1 170 <0.7 0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL180007 3.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27, 27 240 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 99 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL180008 3.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40, 40 260 27 <4.8 <3.9 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 120 0.8 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL190000 4.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40, 40 110 <26 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 130 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL190001 4.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27, 27 180 <25 <8.3 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 100 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL190002 4.MEMC-SC1 Fe 5ppb  0, 0 140 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 110 0.7 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL190003 4.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27,-27 140 <28 <8.0 <3.4 <2.4 <1.3 <1.0 <0.8 150 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL190004 4.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40,-40 240 24 <4.8 5.6 <2.3 <1.3 <1.0 <0.8 140 <0.6 0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL190005 4.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40,-40 250 27 <4.8 <3.4 <2.1 <1.3 <1.0 <0.8 140 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL190006 4.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27,-27 170 45 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 140 <0.5 <0.6 <0.6 <0.3 <2.2

SL190007 4.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27, 27 190 <23 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 100 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL190008 4.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40, 40 410 42 <6.3 <4.5 <2.1 <1.3 <1.0 <0.8 110 <0.5 0.8 <0.3 <0.3 <2.2

SL200000 5.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40, 40 130 45 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <1.1 120 <0.5 <0.4 <0.3 240 <2.6

SL200001 5.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27, 27 160 45 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 99 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL200002 5.MEMC-SC1 Fe 5ppb  0, 0 130 <21 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 99 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL200003 5.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27,-27 190 <26 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.3 <0.8 140 <0.5 <0.7 <0.3 <0.3 <2.2

SL200004 5.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40,-40 270 48 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 130 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL200005 5.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40,-40 340 42 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 140 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL200006 5.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27,-27 220 <22 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <1.0 150 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL200007 5.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27, 27 140 <20 <4.8 <4.9 <1.7 <1.3 <1.1 <0.8 88 1.3 <0.4 <0.3 <0.8 <2.2

SL200008 5.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40, 40 280 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 86 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL210000 6.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40, 40 350 57 <4.8 <3.4 <2.1 <1.3 <1.0 <0.8 140 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL210001 6.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27, 27 200 61 <4.8 <3.4 <1.7 <1.4 <1.0 <0.8 110 <0.7 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL210002 6.MEMC-SC1 Fe 5ppb  0, 0 <59 <29 <4.8 <5.0 <1.7 <1.7 <1.0 <0.7 140 <0.5 <0.6 <0.3 <0.3 <2.2

SL210003 6.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27,-27 110 <28 <4.8 <3.4 2.3 <1.3 <1.0 <0.8 140 <0.5 <0.4 <0.6 <0.3 <2.2

SL210004 6.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40,-40 280 <11 <4.8 <3.4 <1.7 <1.3 <1.0 <0.8 140 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL210005 6.MEMC-SC1 Fe 5ppb -40,-40 310 <29 <4.8 <4.1 <1.7 <1.5 <1.0 <0.8 150 <0.8 <0.4 <0.6 <0.3 <2.2

SL210006 6.MEMC-SC1 Fe 5ppb -27,-27 240 44 <6.1 <5.3 <1.7 <1.3 <1.0 <1.0 150 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <2.2

SL210007 6.MEMC-SC1 Fe 5ppb  27, 27 290 28 <7.6 <4.4 9.8 <1.3 <1.0 <0.8 110 <0.5 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

SL210008 6.MEMC-SC1 Fe 5ppb  40, 40 420 82 <4.8 12 36 <1.3 <1.0 <1.0 130 <0.7 <0.4 <0.3 <0.3 <2.2

Note : "<" indica tes concentra tions be low the  ca lcula ted/ instrument De tection Limit
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Příloha 4 

Tab.  22: TXRF analýza povrchové koncentrace niklu adsorbovaného z roztoku SC1 

 

Position, 

mm
Concentrations x 1010 cm-2

File  Name Sample  Name X, Y S Cl K Ca T i V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Sb

SL010000 1.MEMC-Ni 5ppb -40, 40 120 26 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,7 <0,6 <0,3 <2,2

SL010001 1.MEMC-Ni 5ppb -27, 27 110 33 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL010002 1.MEMC-Ni 5ppb  0, 0 130 34 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 0,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL010003 1.MEMC-Ni 5ppb  27,-27 200 57 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL010004 1.MEMC-Ni 5ppb  40,-40 200 29 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <3,5

SL010005 1.MEMC-Ni 5ppb -40,-40 120 <27 <4,8 <3,4 <2,3 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL010006 1.MEMC-Ni 5ppb -27,-27 250 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,4 <0,6 <0,3 <2,2

SL010007 1.MEMC-Ni 5ppb  27, 27 99 <26 <4,8 <4,8 <2,3 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <2,2

SL010008 1.MEMC-Ni 5ppb  40, 40 280 28 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL020000 1.MEMC-Ni 10ppb -40, 40 73 <29 <4,8 <3,4 <1,7 <1,5 <1,5 <0,8 <0,6 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL020001 1.MEMC-Ni 10ppb -27, 27 <58 <30 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,6 0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL020002 1.MEMC-Ni 10ppb  0, 0 130 <24 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL020003 1.MEMC-Ni 10ppb  27,-27 180 43 <4,8 <3,4 <2,2 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 1,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL020004 1.MEMC-Ni 10ppb  40,-40 240 64 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,4 <0,3 <0,3 <2,2

SL020005 1.MEMC-Ni 10ppb -40,-40 250 83 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 0,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL020006 1.MEMC-Ni 10ppb -27,-27 230 70 <4,8 5,1 3,4 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 <0,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL020007 1.MEMC-Ni 10ppb  27, 27 210 43 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <1,0 <0,6 <0,5 <0,4 <0,3 <0,3 <2,2

SL020008 1.MEMC-Ni 10ppb  40, 40 310 76 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 0,8 <0,3 <0,3 <2,2

SL030000 2.MEMC-Ni 10ppb -40, 40 120 69 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL030001 2.MEMC-Ni 10ppb -27, 27 71 40 <8,5 <3,4 <2,2 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL030002 2.MEMC-Ni 10ppb  0, 0 110 22 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 0,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL030003 2.MEMC-Ni 10ppb  27,-27 120 <23 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,6 <0,4 <0,3 <3,3

SL030004 2.MEMC-Ni 10ppb  40,-40 160 48 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,1 <0,8 <0,8 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL030005 2.MEMC-Ni 10ppb -40,-40 180 50 <4,8 <4,3 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,3 <0,3 <0,3 <2,2

SL030006 2.MEMC-Ni 10ppb -27,-27 220 37 <4,8 <5,4 <1,7 <1,3 <1,1 <0,8 <0,8 <0,5 1,5 <0,3 <0,3 <2,2

SL030007 2.MEMC-Ni 10ppb  27, 27 210 33 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 0,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL030008 2.MEMC-Ni 10ppb  40, 40 250 51 <4,8 <3,4 <2,2 <1,3 <1,0 <1,6 <0,6 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL040000 1.MEMC-Ni 50ppb -40, 40 130 <27 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,1 <0,8 <0,6 <0,7 3,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL040001 1.MEMC-Ni 50ppb -27, 27 70 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,8 <0,3 <0,3 <2,2

SL040002 1.MEMC-Ni 50ppb  0, 0 95 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,7 <0,5 2,0 <0,3 <0,3 <2,2

SL040003 1.MEMC-Ni 50ppb  27,-27 160 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL040004 1.MEMC-Ni 50ppb  40,-40 220 37 12 25 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 1,2 <0,3 <0,3 <2,2

SL040005 1.MEMC-Ni 50ppb -40,-40 290 48 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,6 3,4 <0,3 <0,3 <2,2

SL040006 1.MEMC-Ni 50ppb -27,-27 160 39 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 3,3 <0,3 <0,3 <2,2

SL040007 1.MEMC-Ni 50ppb  27, 27 100 <24 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL040008 1.MEMC-Ni 50ppb  40, 40 290 <28 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL050000 2.MEMC-Ni 50ppb -40, 40 <46 55 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 5,1 <0,3 <0,8 <2,2

SL050001 2.MEMC-Ni 50ppb -27, 27 74 <24 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 7,5 <0,3 <0,3 <2,2

SL050002 2.MEMC-Ni 50ppb  0, 0 140 98 14 <4,4 <1,7 <1,6 <1,0 <0,9 <0,6 <0,5 7,6 <0,3 <0,3 <3,0

SL050003 2.MEMC-Ni 50ppb  27,-27 49 <24 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 5,3 <0,3 <0,3 <2,2

SL050004 2.MEMC-Ni 50ppb  40,-40 180 <23 <4,8 <3,4 <1,7 <1,6 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 4,4 <0,3 <0,3 <2,2

SL050005 2.MEMC-Ni 50ppb -40,-40 220 <26 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 3,9 <0,3 <0,3 <3,5

SL050006 2.MEMC-Ni 50ppb -27,-27 160 58 <4,8 <3,4 <2,2 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 5,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL050007 2.MEMC-Ni 50ppb  27, 27 83 <11 <4,8 <3,4 <2,3 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 2,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL050008 2.MEMC-Ni 50ppb  40, 40 130 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,7 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,8 <0,3 <0,3 <2,2

SL060000 3.MEMC-Ni 50ppb -40, 40 96 63 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 11 <0,3 6,9 <2,2

SL060001 3.MEMC-Ni 50ppb -27, 27 <17 <11 <4,8 <3,4 <1,9 <1,3 <1,0 <0,8 1,5 <0,5 12 <0,3 38 <2,2

SL060002 3.MEMC-Ni 50ppb  0, 0 98 <11 <4,8 <3,4 <2,3 <1,6 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 8,5 <0,3 16 <2,2

SL060003 3.MEMC-Ni 50ppb  27,-27 <52 <26 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 6,5 <0,3 17 <2,2

SL060004 3.MEMC-Ni 50ppb  40,-40 110 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 6,1 <0,3 6,6 <2,2

SL060005 3.MEMC-Ni 50ppb -40,-40 150 <30 <4,8 <5,2 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 7,2 <0,3 4,9 <2,2

SL060006 3.MEMC-Ni 50ppb -27,-27 <60 <11 <4,8 7,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,9 <0,5 7,9 <0,3 2,4 <2,2

SL060007 3.MEMC-Ni 50ppb  27, 27 <56 <11 <4,8 <3,4 <2,2 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 5,0 <0,3 10 <2,2

SL060008 3.MEMC-Ni 50ppb  40, 40 210 34 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 4,2 <0,3 <1,0 <3,3

SL070000 4.MEMC-Ni 50ppb -40, 40 <17 50 <4,8 <6,1 2,4 <1,7 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,9 <0,3 <1,0 <2,2

SL070001 4.MEMC-Ni 50ppb -27, 27 <17 44 <4,8 <3,4 <2,3 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 1,3 <0,3 <0,3 <3,8

SL070002 4.MEMC-Ni 50ppb  0, 0 <54 <36 <4,8 <3,4 <2,5 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 1,0 <0,3 <0,3 <3,8

SL070003 4.MEMC-Ni 50ppb  27,-27 <47 43 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 1,1 <0,3 <0,3 <2,2

SL070004 4.MEMC-Ni 50ppb  40,-40 110 30 <7,6 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,8 <0,3 <0,3 <2,2

SL070005 4.MEMC-Ni 50ppb -40,-40 180 <30 <7,4 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 <0,4 <0,3 <0,3 <2,2

SL070006 4.MEMC-Ni 50ppb -27,-27 <55 <28 <4,8 <3,4 <2,1 <1,3 <1,0 <0,8 0,9 <0,5 0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL070007 4.MEMC-Ni 50ppb  27, 27 220 54 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,8 <0,3 <0,3 <2,2

SL070008 4.MEMC-Ni 50ppb  40, 40 240 66 15 <3,4 <2,3 <1,3 <1,0 <0,8 <0,7 <0,5 <0,8 <0,3 <0,3 <2,2
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SL080000 5.MEMC-Ni 50ppb -40, 40 110 190 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 0,6 <0,3 <0,3 <2,8

SL080001 5.MEMC-Ni 50ppb -27, 27 170 220 <4,8 <3,4 <1,7 <1,8 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL080002 5.MEMC-Ni 50ppb  0, 0 62 150 6,8 <5,4 <1,7 <1,0 <1,0 <0,8 <0,9 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL080003 5.MEMC-Ni 50ppb  27,-27 58 110 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,6 0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL080004 5.MEMC-Ni 50ppb  40,-40 150 <30 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,1 <0,8 <0,6 <0,5 <0,8 <0,3 <0,3 <2,2

SL080005 5.MEMC-Ni 50ppb -40,-40 110 100 <4,8 <3,4 <2,5 <1,3 <1,0 <0,8 <0,7 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL080006 5.MEMC-Ni 50ppb -27,-27 130 190 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,3 <0,8 <0,6 <0,5 <0,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL080007 5.MEMC-Ni 50ppb  27, 27 180 160 <4,8 <3,4 <2,1 <1,3 <1,0 <0,8 <0,7 <0,5 1,4 <0,3 <0,3 <2,2

SL080008 5.MEMC-Ni 50ppb  40, 40 200 140 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 0,8 <0,3 <0,3 <2,2

SL090000 1.MEMC-Ni 100ppb -40, 40 240 70 <4,8 <5,3 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,9 <0,5 5,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL090001 1.MEMC-Ni 100ppb -27, 27 200 <11 <4,8 <5,8 <2,5 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 4,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL090002 1.MEMC-Ni 100ppb  0, 0 230 <24 <8,1 <3,4 <2,2 <1,7 <1,0 <0,9 <0,6 <0,5 2,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL090003 1.MEMC-Ni 100ppb  27,-27 150 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL090004 1.MEMC-Ni 100ppb  40,-40 300 <24 <7,5 <4,7 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL090005 1.MEMC-Ni 100ppb -40,-40 270 78 78 <5,8 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 1,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL090006 1.MEMC-Ni 100ppb -27,-27 330 420 410 16 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 1,0 <0,5 1,9 <0,3 7,8 <2,2

SL090007 1.MEMC-Ni 100ppb  27, 27 300 52 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 1,4 <0,5 1,0 <0,3 <0,3 <2,2

SL090008 1.MEMC-Ni 100ppb  40, 40 240 <29 <4,8 <5,2 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,1 <0,3 <0,3 <2,2

SL100000 2.MEMC-Ni 100ppb -40, 40 64 <29 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 2,2 <0,3 <0,3 <2,2

SL100001 2.MEMC-Ni 100ppb -27, 27 86 40 <7,9 <5,8 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 2,3 <0,3 <0,3 <2,2

SL100002 2.MEMC-Ni 100ppb  0, 0 52 <11 <4,8 <5,5 <1,7 <1,5 <1,0 <0,8 <0,6 <0,6 1,6 <0,3 <0,3 <2,2

SL100003 2.MEMC-Ni 100ppb  27,-27 150 <24 <8,3 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 1,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL100004 2.MEMC-Ni 100ppb  40,-40 120 <27 <4,8 <3,4 <1,7 <1,7 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,2 <0,3 <0,3 <2,2

SL100005 2.MEMC-Ni 100ppb -40,-40 150 <26 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 <0,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL100006 2.MEMC-Ni 100ppb -27,-27 130 <11 <4,8 <5,2 <2,2 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,3 <0,3 <0,3 <2,2

SL100007 2.MEMC-Ni 100ppb  27, 27 170 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 2,2 <0,3 <0,3 <2,2

SL100008 2.MEMC-Ni 100ppb  40, 40 170 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 2,5 <0,3 <0,3 <2,2

SL110000 3.MEMC-Ni 100ppb -40, 40 96 34 <4,8 <3,4 <2,1 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,6 6,3 <0,3 <0,3 <2,2

SL110001 3.MEMC-Ni 100ppb -27, 27 190 35 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <2,1 <0,9 <0,6 <0,7 9,2 <0,3 <0,3 <2,2

SL110002 3.MEMC-Ni 100ppb  0, 0 120 44 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,2 <0,8 <0,9 <0,5 20 <0,3 <0,3 <2,2

SL110003 3.MEMC-Ni 100ppb  27,-27 160 23 <4,8 <3,4 <2,1 <1,3 <1,0 <1,7 8,4 <0,5 14 <0,3 <0,3 <2,2

SL110004 3.MEMC-Ni 100ppb  40,-40 180 <28 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,2 <0,8 2,4 <0,5 12 <0,3 <0,3 <2,2

SL110005 3.MEMC-Ni 100ppb -40,-40 280 36 <4,8 <3,4 <2,3 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 15 <0,3 <0,3 <2,2

SL110006 3.MEMC-Ni 100ppb -27,-27 200 43 <4,8 <5,2 <2,3 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 12 <0,3 <1,0 <2,2

SL110007 3.MEMC-Ni 100ppb  27, 27 250 52 <4,8 <3,4 <2,4 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 21 <0,3 <0,3 <2,2

SL110008 3.MEMC-Ni 100ppb  40, 40 290 <27 <4,8 <3,4 <1,7 <1,6 <1,0 <0,8 <0,7 <0,5 14 <0,3 <0,3 <2,2

SL120000 4.MEMC-Ni 100ppb -40, 40 130 <31 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 1,2 <0,3 <0,3 <2,2

SL120001 4.MEMC-Ni 100ppb -27, 27 210 39 <4,8 <5,8 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 1,8 <0,3 <0,3 <2,2

SL120002 4.MEMC-Ni 100ppb  0, 0 320 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,6 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 1,0 <0,3 <0,3 <2,2

SL120003 4.MEMC-Ni 100ppb  27,-27 350 43 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,2 <0,8 <0,8 <0,5 1,2 <0,3 <0,3 <2,2

SL120004 4.MEMC-Ni 100ppb  40,-40 220 <28 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 <0,8 <0,3 <0,3 <2,2

SL120005 4.MEMC-Ni 100ppb -40,-40 720 210 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,9 2,9 <0,5 2,4 <0,3 <0,3 <2,2

SL120006 4.MEMC-Ni 100ppb -27,-27 800 89 <4,8 <3,4 <1,7 <1,4 <1,0 <0,8 2,3 <0,6 0,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL120007 4.MEMC-Ni 100ppb  27, 27 220 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 7,7 <0,5 1,3 <0,3 <0,3 <2,2

SL120008 4.MEMC-Ni 100ppb  40, 40 170 <11 <4,8 21 <2,2 <2,2 <1,0 <0,8 11 <0,5 <0,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL130000 5.MEMC-Ni 100ppb -40, 40 180 49 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 8,9 <0,3 <0,3 <2,2

SL130001 5.MEMC-Ni 100ppb -27, 27 150 <28 <4,8 <3,4 <2,3 <1,6 <1,0 <0,8 <0,7 <0,5 8,7 <0,3 <1,0 <2,2

SL130002 5.MEMC-Ni 100ppb  0, 0 100 <30 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,2 <0,8 <0,6 <0,4 11 <0,3 <0,3 <2,2

SL130003 5.MEMC-Ni 100ppb  27,-27 140 <28 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,8 <0,5 5,5 <0,3 <0,3 <2,2

SL130004 5.MEMC-Ni 100ppb  40,-40 220 <11 <4,8 <3,4 <2,5 <1,3 <1,0 <0,8 <0,6 <0,5 7,1 <0,3 <0,3 <2,2

SL130005 5.MEMC-Ni 100ppb -40,-40 340 36 <4,8 <4,6 <2,1 <1,3 <1,0 <0,8 2,7 <0,5 12 <0,3 <0,3 <2,2

SL130006 5.MEMC-Ni 100ppb -27,-27 220 44 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 2,0 <0,5 6,7 <0,3 <0,3 <2,2

SL130007 5.MEMC-Ni 100ppb  27, 27 240 <11 <8,6 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,9 <0,5 8,5 <0,3 <0,3 <3,5

SL130008 5.MEMC-Ni 100ppb  40, 40 270 <11 <4,8 <3,4 <1,7 <1,3 <1,0 <0,8 <0,7 <0,5 9,7 <0,3 <0,3 <2,2

Note : "<" indica tes concentra tions be low the  ca lcula ted/ instrument De tection Limit
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Příloha 5 

Tab.  23: TXRF analýza povrchové koncentrace mědi adsorbované z roztoku 0,49%HF 

 

Position, 

mm
Concentrations x 1010 cm-2

File  Name Sample  Name X, Y S Cl K Ca T i V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Sb

SL010000 1.MEMC-Cu 10ppb -40, 40 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.1 <0.7 <2.2 <4.4

SL010001 1.MEMC-Cu 10ppb -27, 27 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 2.6 <1.8 10 <1.3 <1.2 <0.7 <0.5 <4.4

SL010002 1.MEMC-Cu 10ppb  0, 0 <69 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 <1.7 <0.5 <4.4

SL010003 1.MEMC-Cu 10ppb  27,-27 <81 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <3.1 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 1.8 <0.5 <4.4

SL010004 1.MEMC-Cu 10ppb  40,-40 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 2.0 <0.5 <4.4

SL010005 1.MEMC-Cu 10ppb -40,-40 <34 <21 <9.7 <10 <3.5 <3.3 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.1 2.2 45 <4.4

SL010006 1.MEMC-Cu 10ppb -27,-27 <34 <21 <9.7 <6.7 <4.2 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 1.1 <1.7 <0.5 <4.4

SL010007 1.MEMC-Cu 10ppb  27, 27 <34 <54 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.9 <0.7 <0.5 <4.4

SL010008 1.MEMC-Cu 10ppb  40, 40 <34 <41 <9.7 <9.2 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 <0.7 <0.5 <4.4

SL020000 2.MEMC-Cu 10ppb -40, 40 <80 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.5 <0.9 <0.8 <0.7 <0.5 <4.4

SL020001 2.MEMC-Cu 10ppb -27, 27 <72 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 <1.3 <0.5 <4.4

SL020002 2.MEMC-Cu 10ppb  0, 0 78 <25 <13 <6.7 <4.4 <2.6 <1.9 <1.6 <1.2 <0.9 <0.8 <1.6 <0.5 <5.7

SL020003 2.MEMC-Cu 10ppb  27,-27 <73 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.7 <0.9 <0.8 1.9 <0.5 <7.8

SL020004 2.MEMC-Cu 10ppb  40,-40 <34 <21 <9.7 <6.7 <4.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.0 2.2 <0.5 <4.4

SL020005 2.MEMC-Cu 10ppb -40,-40 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.3 <1.6 <0.5 <4.4

SL020006 2.MEMC-Cu 10ppb -27,-27 <34 <21 <19 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.5 <0.9 <0.8 <1.5 <0.5 <4.4

SL020007 2.MEMC-Cu 10ppb  27, 27 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 <0.7 <0.5 <4.4

SL020008 2.MEMC-Cu 10ppb  40, 40 <73 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 <1.2 <0.5 <4.4

SL030000 3.MEMC-Cu 10ppb -40, 40 <34 <21 <9.7 <6.7 <4.3 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.2 2.0 <0.5 <4.4

SL030001 3.MEMC-Cu 10ppb -27, 27 <81 <45 <9.7 <6.7 <5.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.4 <0.9 <1.3 2.3 <0.5 <4.4

SL030002 3.MEMC-Cu 10ppb  0, 0 <80 <21 <9.7 <6.7 <4.6 <2.6 <2.3 <1.9 <1.2 <0.9 <0.8 6.4 <0.5 <4.4

SL030003 3.MEMC-Cu 10ppb  27,-27 <67 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 5.4 <0.5 <4.4

SL030004 3.MEMC-Cu 10ppb  40,-40 <68 <41 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <1.1 <0.8 4.7 <0.5 <4.4

SL030005 3.MEMC-Cu 10ppb -40,-40 <77 <21 <9.7 <6.7 <4.3 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 2.7 <0.5 <4.4

SL030006 3.MEMC-Cu 10ppb -27,-27 <34 <37 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.4 6.2 <0.5 <4.4

SL030007 3.MEMC-Cu 10ppb  27, 27 <79 <21 <9.7 <12 <3.5 <3.1 <1.9 <1.5 <1.5 <0.9 <0.8 3.0 <0.5 <4.4

SL030008 3.MEMC-Cu 10ppb  40, 40 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.4 <1.5 <0.5 <4.4

SL040000 4.MEMC-Cu 10ppb -40, 40 <76 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 2.0 <0.5 <4.4

SL040001 4.MEMC-Cu 10ppb -27, 27 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.9 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 3.9 <0.5 <4.4

SL040002 4.MEMC-Cu 10ppb  0, 0 <83 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <3.9 <1.9 <1.5 <1.6 <0.9 <0.8 3.2 <0.5 <4.4

SL040003 4.MEMC-Cu 10ppb  27,-27 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.1 3.1 <0.5 <4.4

SL040004 4.MEMC-Cu 10ppb  40,-40 <67 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 2.1 <0.5 <4.4

SL040005 4.MEMC-Cu 10ppb -40,-40 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.4 <0.9 <0.8 1.7 <0.5 <4.4

SL040006 4.MEMC-Cu 10ppb -27,-27 <69 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 3.5 <0.5 <4.4

SL040007 4.MEMC-Cu 10ppb  27, 27 <34 <35 <9.7 <9.1 <3.5 <3.3 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 3.1 <0.5 <4.4

SL040008 4.MEMC-Cu 10ppb  40, 40 <34 <44 <9.7 <7.9 <4.7 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 4.6 <0.5 <4.4

SL050000 5.MEMC-Cu 10ppb -40, 40 <85 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <3.3 <1.9 <1.5 <1.6 <0.9 <1.2 3.4 <0.5 <4.4

SL050001 5.MEMC-Cu 10ppb -27, 27 <96 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.5 2.3 <0.5 <4.4

SL050002 5.MEMC-Cu 10ppb  0, 0 <92 <21 <9.7 <9.8 <4.5 <3.4 <1.9 <1.5 <1.5 <0.9 <1.3 3.9 <0.5 <4.4

SL050003 5.MEMC-Cu 10ppb  27,-27 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.5 <0.9 <1.1 3.5 <0.5 <4.4

SL050004 5.MEMC-Cu 10ppb  40,-40 <34 <40 <13 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 2.0 <0.5 <4.4

SL050005 5.MEMC-Cu 10ppb -40,-40 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <1.2 3.9 <0.5 <4.4

SL050006 5.MEMC-Cu 10ppb -27,-27 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.9 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 <1.9 <0.5 <4.4

SL050007 5.MEMC-Cu 10ppb  27, 27 <89 <21 <16 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 3.1 <0.5 <7.7

SL050008 5.MEMC-Cu 10ppb  40, 40 <34 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.8 <1.4 <0.9 <0.8 3.7 <0.5 <4.4

SL060000 6.MEMC-Cu 100ppb -40, 40 <34 <21 <9.7 <10 <4.6 <2.6 <2.5 <1.5 <1.2 <1.3 <0.8 130 <0.5 <4.4

SL060001 6.MEMC-Cu 100ppb -27, 27 160 <57 <9.7 <6.7 <4.6 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 140 <0.5 <6.5

SL060002 6.MEMC-Cu 100ppb  0, 0 <110 <51 <9.7 <6.7 <4.4 <2.6 <2.6 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 100 <0.5 <4.4

SL060003 6.MEMC-Cu 100ppb  27,-27 <96 <51 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 100 <0.5 <4.4

SL060004 6.MEMC-Cu 100ppb  40,-40 160 81 <12 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <1.3 <0.8 110 <0.5 <5.4

SL060005 6.MEMC-Cu 100ppb -40,-40 210 <21 <9.7 <6.7 <4.3 <2.6 <1.9 <1.5 <1.4 <0.9 <0.8 100 <0.5 <4.4

SL060006 6.MEMC-Cu 100ppb -27,-27 130 <45 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 120 <0.5 <4.4

SL060007 6.MEMC-Cu 100ppb  27, 27 150 <47 <9.7 <8.2 <3.5 <3.1 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 100 <0.5 <4.4

SL060008 6.MEMC-Cu 100ppb  40, 40 290 <49 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.6 <0.9 <0.8 31 <0.5 <6.0

SL070000 7.MEMC-Cu 100ppb -40, 40 190 75 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 48 <0.5 <4.4

SL070001 7.MEMC-Cu 100ppb -27, 27 110 49 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.4 <0.9 <0.8 25 <0.5 <4.4

SL070002 7.MEMC-Cu 100ppb  0, 0 320 120 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 100 <0.5 <4.4

SL070003 7.MEMC-Cu 100ppb  27,-27 160 <50 <9.7 <6.7 <4.1 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 30 <0.5 <4.4

SL070004 7.MEMC-Cu 100ppb  40,-40 320 <21 <9.7 <6.7 <4.8 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <1.1 <1.4 29 <0.5 <4.4

SL070005 7.MEMC-Cu 100ppb -40,-40 <58 <26 <6.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 7.7 <0.5 <4.4

SL070006 7.MEMC-Cu 100ppb -27,-27 <44 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 4.9 <0.5 <4.4

SL070007 7.MEMC-Cu 100ppb  27, 27 380 100 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <2.8 <2.4 <1.2 <0.9 <0.8 88 <0.5 <4.4

SL070008 7.MEMC-Cu 100ppb  40, 40 390 <64 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 53 <0.5 <4.4



70 

 

 

 

 

 

 

 

SL080000 8.MEMC-Cu 100ppb -40, 40 <110 <60 <9.7 <6.7 <4.4 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 37 <0.5 <4.4

SL080001 8.MEMC-Cu 100ppb -27, 27 130 <57 <9.7 <6.7 <4.2 <2.6 <1.9 <1.8 <1.2 <0.9 <1.4 56 <0.5 <7.1

SL080002 8.MEMC-Cu 100ppb  0, 0 110 <54 <9.7 <6.7 <4.1 <2.6 <2.4 <1.5 <1.6 <0.9 <1.6 73 <0.5 <4.4

SL080003 8.MEMC-Cu 100ppb  27,-27 110 <55 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.5 <0.9 <0.8 40 <0.5 <4.4

SL080004 8.MEMC-Cu 100ppb  40,-40 <110 <53 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.4 <0.9 <0.8 31 <0.5 <4.4

SL080005 8.MEMC-Cu 100ppb -40,-40 220 <52 <9.7 <6.7 <4.2 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 37 <0.5 <4.4

SL080006 8.MEMC-Cu 100ppb -27,-27 120 <21 <9.7 <6.7 <4.4 <2.6 <2.7 <1.5 <1.1 <1.1 <0.8 37 <0.5 <4.4

SL080007 8.MEMC-Cu 100ppb  27, 27 280 <50 <9.7 <6.7 <4.9 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 65 <0.5 <4.4

SL080008 8.MEMC-Cu 100ppb  40, 40 410 <53 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.7 <0.9 <1.6 48 <0.5 <6.7

SL090000 9.MEMC-Cu 100ppb -40, 40 130 60 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.7 <0.9 <1.2 35 <0.5 <4.4

SL090001 9.MEMC-Cu 100ppb -27, 27 190 68 <9.7 <8.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 61 <0.5 <4.4

SL090002 9.MEMC-Cu 100ppb  0, 0 140 <50 <9.7 <10 <4.1 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 52 <0.5 <4.4

SL090003 9.MEMC-Cu 100ppb  27,-27 140 <50 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <1.1 <0.8 38 <0.5 <4.4

SL090004 9.MEMC-Cu 100ppb  40,-40 270 <51 <9.7 <12 <4.3 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 33 <0.5 <4.4

SL090005 9.MEMC-Cu 100ppb -40,-40 250 47 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 45 <0.5 <4.4

SL090006 9.MEMC-Cu 100ppb -27,-27 220 58 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 50 <0.5 <4.4

SL090007 9.MEMC-Cu 100ppb  27, 27 230 <53 <9.7 <6.7 <4.2 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 67 <0.5 <4.4

SL090008 9.MEMC-Cu 100ppb  40, 40 270 <54 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 47 <0.5 <4.4

SL100000 10.MEMC-Cu 100ppb -40, 40 290 <46 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 53 <0.5 <4.4

SL100001 10.MEMC-Cu 100ppb -27, 27 510 57 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 54 <0.5 <4.4

SL100002 10.MEMC-Cu 100ppb  0, 0 520 <49 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 40 <0.5 <4.4

SL100003 10.MEMC-Cu 100ppb  27,-27 130 <21 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 9.7 <0.5 <4.4

SL100004 10.MEMC-Cu 100ppb  40,-40 <95 <21 <9.7 <8.5 <3.5 <2.8 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.9 26 <0.5 <4.4

SL100005 10.MEMC-Cu 100ppb -40,-40 120 <57 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 37 <0.5 <4.4

SL100006 10.MEMC-Cu 100ppb -27,-27 270 <21 <9.7 <6.7 <3.9 <2.6 <2.4 <1.5 <1.2 <0.9 <0.8 37 <0.5 <4.4

SL100007 10.MEMC-Cu 100ppb  27, 27 320 <52 <9.7 <6.7 <3.5 <2.6 <1.9 <2.1 <1.6 <0.9 <1.4 52 <0.5 <4.4

SL100008 10.MEMC-Cu 100ppb  40, 40 150 50 <9.7 <10 <3.5 <2.6 <1.9 <1.5 <1.6 <0.9 <0.8 39 <0.5 <4.4

Note : "<" indica tes concentra tions be low the  ca lcula ted/ instrument De tection Limit


