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Вибір оптимального режиму вжигання 
металічних паст компанії ESL 

 
Вибрано найбільш раціональний режим вжигання контактної металізації крем-

нієвих фотоелектричних перетворювачів (ФЕП), розглянуті основні чинники, що 
впливають на якість вжигання композиційних провідних паст. Отриманні резуль-
тати можуть бути використані при розробці чи удосконаленні технології вироб-
ництва кремнієвих фотоперетворювачів для підвищення їх якості і надійності. 

 
При формуванні контактної металізації кремнієвих фотоелектричних перетво-

рювачів (ФЕП) методом трафаретного друку використовуються спеціальні компози-
ційні провідні пасти, що дозволяють отримати якісний тильний та лицьовий контак-
ти. Звичайно до складу паст входять наступні компоненти [1, 2]: 

- мілкодисперсний провідний порошок (срібло, алюміній, інші метали); 
- скляний порошок, що підвищує адгезію металізації до поверхні ФЕП та необ-

хідний для спікання всіх компонентів пасти; 
- органічні компоненти, що забезпечують необхідні реологічні характеристики 

пасти, а також відповідають за зберігання пасти в "рідкому" стані; 
- домішки для зв’язування, флюсування та очищення. 
Для отримання високої якості контактної металізації ФЕП найбільш критичним є 

технологічний процес вжигання провідних паст. Разом з тим, відомі дані о вплавлені 
срібла та алюмінію в кремній не можуть бути застосовані для температурних режи-
мів вжигання, що рекомендуються виробником паст. Крім того, розрахунок режиму 
вжигання ускладнюється необхідністю керувати двома незалежними процесами фо-
рмування лицьового та тильного контактів. 

Основною метою наведених далі досліджень було досягнення максимальної 
ефективності ФЕП при одночасному вжиганні трьох типів провідних металічних 
паст. Для формування контактної металізації використовувалися пасти, що вироб-
ляються компанією ESL (США): срібна паста ESL #9981 для лицьової сторони, 
алюмінієва паста ESL #2591-А для тильної сторони та срібно-алюмінієва паста ESL 
#9925-В для тильної сторони. Вжигання відбувалося в високошвидкісній промисло-
вій конвеєрній ІЧ-пічці. 

При постановці задачі по вибору найбільш ефективних режимів формування ко-
нтактної металізації ФЕП необхідно враховувати рекомендації виробника щодо 
вжигання вказаних типів паст: 
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- Загальний термін вжигання 1...3 хв. 
- Пікова температура в діапазоні +625...850 оС (в залежності від конструкції 

ФЕП). 
- Час вжигання при Т > +600 оС має бути 10...30 с. 
- Температурний профіль вжигання має складатися з трьох ділянок (рис. 1). Пла-

вний приріст температури зі швидкістю 5...10 град/сек на ділянці I необхідний для 
видалення залишків органічних домішок, що входять до складу паст. Він забезпечує 
ущільнення металічних контактів. Після цього відбувається різке зростання темпе-
ратури до максимального значення (ділянка II) зі швидкістю 20...30 град/с, яке за-
безпечує спікання металічних та скляних компонентів та формування контактів, піс-
ля чого відбувається вільне охолоджування до температури навколишнього середо-
вища (ділянка III). 

- Для заданої конструкції ФЕП, щоб отримати якісний ізотипний р+р-перехід на 
тильній стороні, бажано підвищувати пікову температуру, знижуючи при цьому за-
гальний термін вжигання. 

 

 
Рис. 1. Рекомендований температурний профіль вжигання паст компанії ESL. 
 
Крім рекомендацій виробника паст, при виборі режиму вжигання враховувалися 

також наступні фактори: 
1. Перехідний опір RK готових ФЕП залежить від глибини залягання емітерного 

n+p- переходу, концентрації домішок в n+- та p-областях, а також від конструкції ли-
цьового омічного контакту [3].  

2. В нашому випадку для досягнення мінімального значення перехідного опору 
фронт срібла має пропалити антивідбиваюче покриття (АВП), шар фосфорно-
силікатного скла (ФСС), вирощеного під час формування мілкого n+р-переходу, та 
проникнути в емітерну область (рис. 2.). В той же час при досягненні сріблом збід-
неного шару рекомбінація в останньому різко зростає [4]. Таким чином, для отри-
мання якісного лицьового контакту ФЕП необхідно, щоб при вжиганні паст випов-
нювалося наступне співвідношення: 
 

dАВП + dФCC < LAg < dАВП + dФCC + (хj – Wn), 
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де dАВП - товщина антивідбиваючого покриття; dФCC - товщина шару фосфорно-
силікатного скла; LAg - глибина проникнення срібла; хj - глибина емітерного n+p- пе-
реходу; Wn - ширина збідненого шару в n+-області. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент конструкції ФЕП в області лицьового контакту. 

 
3. В силу текстурування поверхні кремнієвих пластин товщина АВП та товщина 

ФСС не є постійними. Також не є постійною глибина залягання n+p-переходу в силу 
анізотропного характеру дифузії домішок в кремнії з текстурованою поверхнею [5]. 
Тому припуски на значення LAg різко зменшуються у порівнянні з плоскою поверх-
нею, що в свою чергу звужує допустимий діапазон температур вжигання. Таким чи-
ном, через складний характер поверхні неможливо провести розрахунок параметрів 
вжигання паст при заданих значеннях хj, dФCC та dАВП. 

4. Через те, що під час дифузії фосфору пластини розміщувалися по дві в пазах 
кварцової касети, то на тильній стороні спостерігалися ділянки ФСС по краям плас-
тин. Тому для формування ізотипного р+р-переходу за термін вжигання алюміній 
має проникти крізь ФСС на тильній стороні та перекомпенсувати n+-шар (рис. 3.) 
[6]. 
 

 
Рис. 3. Фрагмент конструкції ФЕП в області тильного контакту. 

 
На першому етапі основною задачею був вибір оптимального температурного 

режиму вжигання алюмінієвої пасти для тильної сторони ФЕП. Параметрами опти-
мізації режиму вжигання служили наступні чинники: 

- Колір алюмінію після вжигання (при недожиганні алюміній має світлий сіро-
блакитний колір, при пережиганні - темно-коричневий колір, а ідеалом є відтінки від 
темно-сірого до світло-коричневого); 
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- Наявність «кульок» на поверхні алюмінієвого шару (при пережиганні з алюмі-
нієвої пасти починають виділятися свинцеві кульки); 

- Деформування пластини (при пережиганні деформування пластин збільшуєть-
ся); 

- Напруга холостого ходу, виміряна між тильним алюмінієвим контактом та ли-
цьовою поверхнею кремнію (при недожиганні UХХ рівна нулеві бо ФЕП являє собою 
два зустрічно-включених діода внаслідок того, що алюміній не встигає перекомпен-
сувати n+-шар на тильній стороні). 

Через те, що під час вжигання паст температура на нижній стороні пластини 
трохи вища, ніж на верхній стороні (це пов’язано з розміщенням ІЧ-нагрівачав в пе-
чі вжигання), то пластини розміщували на конвейєрі лицьовою стороною догори. 
Цим досягалися більш сприятливі умови формування тильного ізотипного переходу. 

Експеримент показав, що по кольору алюмінію після вжигання оптимум пікової 
температури на вибраному профілі лежить в діапазоні +700...800 оС (форма профілю 
аналогічна наведеній на рис. 1., термін вжигання при Т > +600 оС складав близько  
10 с). Крім того, при Тпик > +800 оС на поверхні алюмінієвого контакту з’являлися 
свинцеві кульки, а також різко зростала деформація пластин.  

Дослідження залежності напруги холостого ходу від пікової температури вжи-
гання показало, що при Тпик < +680 оС напруга холостого ходу падає до значень ме-
нше 100 мВ (див. рис. 4). Це означає, що за термін термообробки при таких темпе-
ратурах алюміній не встигає пропалити залишки ФСС на тильній стороні та переко-
мпенсувати n+-шар. При підвищенні температури від +680 до +720 оС спостерігаєть-
ся швидке зростання UХХ до значень 640...650 мВ. В цьому діапазоні починається 
появлення локальних ділянок, на яких відбувається перекомпенсація донорної до-
мішки та формування тильного контакту. При пікових температурах +720...850 оС 
напруга холостого ходу досягає насичення, що свідчить про завершення процесу 
формування тильного контакту. Повторення експерименту при різному терміну 
вжигання показало, що залежність незначно зміщується в діапазоні температур ±10 
оС. 

Досліджувався також розподіл UХХ по поверхні кремнієвих пластин в залежності 
від пікової температури вжигання (рис. 5). Аналіз експериментальних даних пока-
зав, що для отримання ізотипного р+р-переходу по всій поверхні пластини оптима-
льними є пікові температури вжигання не менше +760 оС. При більш низьких тем-
пературах алюміній не встигає перекомпенсувати n+-область на тильній поверхні 
пластини, що приводить до зниження напруги холостого ходу по периметру пласти-
ни і впливає на ефективність фотоперетворювання. 
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Рис. 4. Залежність напруги холостого ходу від температури піка (термін вжиган-

ня при Т > +600 оС складав 10 с). 
 
 
 

 
Рис. 5. Розподіл UХХ по поверхні пластини при різних температурах вжигання. 
 
На другому етапі головною задачею був вибір режиму вжигання паст для лицьо-

вої сторони ФЕП. Критеріями оптимізації режиму вжигання в цьому випадку мо-
жуть бути наступні параметри: 

- перехідний контактний опір (при оптимальному режимі вжигання значення RК 
мінімально); 

- напруга холостого ходу, що вимірялась за допомогою світового зонду на ли-
цьовій контактній металізації та між лицьовими контактами (при оптимальному ре-
жимі вжигання UХХ

Ме більше, чим UХХ
БМ на 5...20 мВ, а при пережиганні UХХ

Ме наба-
гато менше, чим UХХ

БМ); 
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Через неможливість безпосереднього вимірювання RК, вибір режимів вжигання 
проводився за допомогою вимірювання напруги холостого ходу, а також по елект-
рофізичним характеристикам ФЕП (найбільш ефективному режиму вжигання відпо-
відають максимальні значення струму короткого замикання, коефіцієнта заповнення 
вольтамперної характеристики, а також ефективності ФЕП). 

Результати вимірів UХХ приведені на рис. 6. Як видно, при Тпик > +740 оС значен-
ня напруги холостого ходу, виміряне на лицьовий металізації, починає знижуватися 
від 650 мВ до 300 мВ. В той же час напруга холостого ходу, виміряна між лицьови-
ми контактами, залишається на сталому рівні. Це свідчить про те, що фронт срібла 
при таких температурах досягає збідненого шару та шунтує електричний ланцюг.  

 

 
Рис. 6.  Залежність напруги холостого ходу від пікової температури вжигання: 

 а) UХХ
БМ, виміряне з зондом між лицьовими контактами;   

 б) UХХ
Ме, виміряне з зондом на лицьовому контакті. 

 
Результати вимірювання ККД кремнієвих ФЕП в залежності від пікової темпера-

тури вжигання наведені на рис. 7. Як видно, для паст ESL більш ефективним є вжи-
гання з коротким піком. При підвищені часу обробки від 10 до 30 с ККД знижується, 
а оптимальні пікові температури зміщуються з +740 оС до +720 оС. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що найбільш раціональний діа-
пазон вжигання паст для тильної сторони ФЕП не співпадає з оптимальними темпе-
ратурами вжигання лицьової металізації (для розглянутої конструкції фотоперетво-
рювача).  

Для формування якісної контактної системи необхідно вносити зміни в констру-
кцію приладу, які дозволять сумістити температурні оптимуми вжигання тильного 
та лицьового контактів. К таким заходам можливо віднести видалення ФСС та n+-
шару на тильній поверхні пластини або ж зміну товщини ФСС та АВП на лицьовий 
поверхні. 
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Рис. 7. Залежність ККД від пікової температури вжигання при різному терміну 

обробки при Т > +600 оС. 
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